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Eric Giroud 
Designing Time
นักออกแบบนาฬิกาอาจไม่ได้เป็น ‘ซูเปอร์สตาร์’  
เท่านักออกแบบแฟชั่น แต่ผลงานมากมายตลอด 20 ปี
ท�าให้ชื่อของ อีริก ฌีรูด์ เป็นที่รู้จักไปทั่ววงการ 
WRITER: PIMPILAI  BOONJONG

ะว่าเป็นธรรมเนียมของวงการ
นาฬิกาก็ได้ท่ีไม่ค่อยเปิดเผยว่าทมีงาน
ของตนเป็นใคร ทุกอย่างสร้างสรรค์
ข้ึนภายใต้ช่ือแบรนด์เพือ่ความเป็น
เอกภาพ ทุกคนเป็นบคุคลนรินาม 

มีเพียงไม่กี่คนหรอกที่ได้รับอนุญาตให้ออกสื่อ  
ถ้าไม่เป็นวอทช์เมกเกอร์ชื่อดัง ก็ต้องเป็นดีไซเนอร์
คนดังที่ได้รับเชิญมาร่วมท�าโปรเจ็กต์พิเศษ

ครั้งแรกที่เราได้ยินชื่อของ อีริก ฌีรูด์ ก็คือ
ตอนที่ได้รู้จักกับแบรนด์ MB&F เมื่อหลายปีก่อน 
แบรนด์นาฬิกาอิสระเจ้านี้นอกจากจะผลิตนาฬิกา
ด้วยแรงบนัดาลใจ แนวคดิ และนวตักรรมสุดล�า้แล้ว 
แม็กซ์ บุสเซอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ยังสร้างธรรมเนียม
ใหม่ด้วยการเปิดเผยรายชื่อทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง
ในทุกๆ แผนก อีริกรับท�าหน้าที่ในการออกแบบ
แม้ว่าแรงบันดาลใจส่วนใหญ่จะมาจากตัวตนของ
แม็กซ์เอง... และในเมื่อมีโอกาสเหมาะ เราจึงได้
นัดคุยกับอีริกในเช้าวันหนึ่งของเดือนมกราคมที่

จากบนลงล่าง: 
Swarovski Crystalline, 
Carl Edmond Granit 
2017, Badollet Ivresse

เมืองเจนีวา โดยได้รับการแนะน�าผ่านทางศิลปิน
ไทยท่านหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองนั้นและยังเป็น
เพื่อนสนิทกับเขาคนนี้

“ต้นตระกูลผมมาจากเมืองแวร์บิเยร์น่ะครับ 
เป็นเมืองภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์” อีริก ฌีรูด์เล่า
ถึงครอบครัวให้เราฟัง “ปู่ของผมเป็นชาวสวน  
แต่พ่อแม่ต้องเดินทางไปท�างานในเมืองต่างๆ 
เพราะพ่อผมเป็นคนเปิดออฟฟิศไอบีเอ็มนอก
สหรัฐฯ ส่วนตัวผมเกิดที่เมืองลา โชซ์ เดอ ฟงด์ 
ซึ่งเป็นเมืองนาฬิกา” โชคดีของเขาคือการได้
เติบโตมาสัมผัสกับธรรมชาติ ได้เดินทางและ 
ย้ายไปเมืองต่างๆ ขลุกอยู่กับหนังสือ งานศิลปะ 
เขาบอกว่าวัยเด็กมีอิทธิพลอย่างมาก ท�าให้เขา
เปิดกว้างในการท�างานมาจนถึงวันนี้ 

เดิมทีเขาร�่าเรียนดนตรีซึ่งยากกว่าศาสตร์
อิื่นๆ ในความคิดของเขา พออายุ 20 เขาก็
เปลี่ยนมาทางสายสถาปนิก ศึกษาและท�างาน 
ด้านนี้จนอายุ 30 ก่อนจะไปหาประสบการณ์ชีวิต
ใหม่ๆ ที่เซเนกัลอยู่เป็นปี จากนั้น จึงกลับมายัง
ประเทศเกิด หันมารับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และตั้งบริษัทรับออกแบบของตนเองเมื่อ 
20 ปีก่อน “วันหนึ่งมีงานออกแบบนาฬิกาเข้ามา 
มีคนเคยบอกเหมือนกนัว่ามันยากเพราะเป็นศาสตร์
เฉพาะทาง” แต่ลูกค้าชอบผลงานของเขา 
ประกอบกับได้เจอกับภรรยาซึ่งครอบครัวของเธอ
ก็ท�างานในวงการนาฬิกาและได้แนะน�าเขาให้กับ
แบรนด์ Mido “ผมเริ่มจากออกแบบหน้าปัดใน
โปรเจ็กต์เล็กๆ ใช้เวลาหกเดือน แต่ขนาดแค่
ออกแบบหน้าปัดเดียวนะ มันยากมาก แล้วหลัง
จากนั้นผมก็ได้ออกแบบหน้าปัดให้ Tissot ด้วย”

และแล้ววันหนึ่ง ซีอีโอของ Tissot ก็ชวน
เขามาท�าโปรเจ็กต์กันอย่างจริงจังซึ่งแน่นอนว่า
เขาตอบรับทันที จากนาฬิกาสปอร์ต Tissot  
PRS 516 ซึ่งท�าให้เขาก้าวเข้าสู่โลกนาฬิกา
จริงๆ และน�าไปสู่นาฬิกาลักชัวรี่เรือนแรกที่เขา
ออกแบบ ซึง่ก็คือนาฬิการุ่น Disney ของ Gerald 
Genta เขาเล่าว่าทางแบรนด์เคยผลิตนาฬิกา 
มิกกี้เมื่อนานมาแล้ว จนวันหนึ่งต้องการปรับโฉม
ใหม่ “พดูเลยว่าไม่ง่ายเพราะสดัส่วนของตวัการ์ตนู
และแขนตวัการ์ตูนซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นเขม็” จะบอกว่า
เขาโชคดี ได้พบเจอแต่คนดีก็ได้ โปรเจ็กต์นั้น
ท�าให้เขาได้รู้จักกับวอทช์เมกเกอร์ ปีเตอร์-สปีก 
มารินซึ่งแนะน�าเขาให้กับแม็กซ์ บุสเซอร์ซึ่งยังPH

O
TO

S:
 C

O
U

R
TE

SY
 O

F 
ER

IC
 G

IR
O

U
D



061060

L’OFFICIEL Report

แต่ผลงานทีเ่ขาออกแบบมีความหลากหลาย มีทัง้
คลาสสิกไปจนถงึดไีซน์ล�า้ๆ "มีปีหน่ึงทีผ่มออกแบบ
ทัง้ Opus 9 แล้วก ็Swarovski Red Light"  
เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิการาคาเท่าไหร่ แม้แต่
นาฬิกาผู้หญิงหรอืผูช้าย เขากท็�างานเหมือนกนั 
“ยกเว้นนาฬิกาจิวเวลรี่นะ มันเป็นคนละมุมมอง
และเทคนิคที่ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่” เขายังย�้า
ด้วยว่า “ผมไม่ได้เลอืกรับโปรเจก็ต์เพราะเหตผุล 
ว่าเป็นนาฬิการาคาถูกหรอืแพงหรอกครบั แต่เลือก
จากความท้าทาย การได้ท�างานร่วมกนั และได้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็”   

การที่อีริกเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนช่วยเขา
ได้ในเรือ่งมุมมองเวลาออกแบบนาฬิกา “เราคดิเป็น
สามมิต ิเพราะเราต้องคดิเรือ่งวอลุม่และสเปซด้วย” 
เขายังบอกด้วยว่าต้องพยายามแยกความชอบ
ส่วนตัวออกจากงาน เพราะแต่ละแบรนด์ก็มีเรื่อง
ราวและแนวคดิต่างกันไป “ส่ิงส�าคญัก็คอืหาสมดลุ 
สดัส่วนต้องถกูต้อง หน้าปัดเล่นกบัแสง และสวมใส่
สบายด้วย” แล้วถ้าเกดิต้อง “รีดไีซน์” หรอืต้อง
ตคีวามส่ิงทีมี่อยู่แล้วให้แปลกใหม่ล่ะ “ผมกช็อบนะ 
จรงิๆ มันกเ็หมือนกบัการเดนิทาง ถ้าเราเตรยีมตวั
มาดี รู้ว่าต้องท�าอะไร เราจะท�าอะไรก็ย่อมได้ก่อน 
ที่ผมจะเรียนสถาปัตย์ ผมเรียนดนตรีซึ่งมันยาก
กว่าเยอะเลยนะ  อาจารย์คนหนึ่งบอกผมว่า  
‘กฎข้อแรกคอืกฎ ถ้ารูจ้กักฎดแีล้ว อิสระจะเกดิเอง’ 

อีริกบอกว่าในโปรเจ็กต์ออกแบบนาฬิกา 
ปกติแล้วจะใช้เวลาในการคิดหาไอเดียประมาณ
หนึ่งเดือน จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการท�างานของ

แบรนด์และตารางการผลิต และสิ่งที่คิดค�านึง
เวลาออกแบบนั้น “ข้อแรกในการออกแบบก็คือ
การเข้าใจโปรเจ็กต์ เริ่มจากคีย์เวิร์ดก่อน แล้วก็ 
สเกต็ช์ด้วยดนิสอมากมายเลยล่ะ แล้วจงึใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ส�าหรับผมชอบท�างานทีละขั้นตอน  
จะให้บ้าคลั่งทุกรายละเอียดทีเดียวก็ไม่ได้หรอก
ครับ เสร็จจากตัวเรือนแล้ว ฝาหลังแล้ว ต่อด้วย
หน้าปัดซึ่งยากมากนะ ผมพูดเสมอว่า หนึ่งตาราง
เซนติเมตรของหน้าปัดคือหนึ่งกิโลเมตรของถนน 
และบ่อยครั้งที่ผมดีไซน์เป็นสีด�าขาว จะได้เปิด
กว้างในเรื่องของการเลือกเฟ้นวัสดุ” แล้วที่ส�าคัญ
คือเมื่อเกิดปัญหา ก็จะค่อยๆ แก้ไขไปด้วยกัน 
“ผมชอบการเผชิญหน้ากันทางความคิดนะ  
ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร แต่มันไม่ใช่การเผชญิหน้า
กับตัวคน แล้วเราก็ต้องเผชิญหน้าพูดคุยกันให้
เรียบร้อย เพราะถ้าปล่อยผ่านไปจนออกมาเป็น 
โปรดักต์จริง ก็จะสายเกินไป”

ทุกวันนี้ นอกจากสร้างชื่อในโลกนาฬิกา 
เขาก็ยังออกแบบงานอื่นๆ ด้วย โดยท�าทุกอย่าง
ตั้งแต่ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องชง
กาแฟ มีด ขวดน�้าหอม จักรยาน “มันเหมือน
การได้รีเฟรชไอเดีย เอาตัวเองออกมาจากนาฬิกา
บ้าง” แล้วถ้าพูดถึงผลงานประทับใจที่สุดในใจเขา 
ถ้าไม่นับโปรเจ็กต์ปัจจุบัน เขายกให้ Legacy 
Machine 1 ซึ่งถือเป็นภาคคลาสสิกของแบรนด์
สุดล�้าอย่าง MB&F “ไม่ใช่เพราะผมเป็นคน
ออกแบบมัน แต่เพราะ ‘เรา’ ออกแบบมัน 
ด้วยกัน แล้วหนทางที่พวกเราก้าวมาด้วยกัน” 

ท�างานอยู่ที่ Harry Winston “แล้วผมก็ได้ท�ากับ
แบรนด์ จนเมื่อเขาออกมาตั้งแบรนด์ MB&F  
เราก็ยังได้ร่วมงานกันมาจนถึงตอนนี้”  

ส�าหรับเขา ตลอดเวลาที่ผ่านมันคือการได้
เรียนรู้ “ผมว่าน่าสนใจที่ได้ศึกษาเรื่องรูปลักษณ์ 
วัสดุ ชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งกลไกด้วย รวมไปถึง
บางโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ ก็ได้มีโอกาสท�างานกับวอทช์
เมกเกอร์” ตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เขาเคย
ร่วมงานกับแบรนด์มากว่า 60 แบรนด์ ทั้ง 
Vacheron Constantin, Romain Jerome, 
Swarovski, Christophe Claret, Leroy, Gerald 
Genta, Rebellion ผลงานหลายชิน้ทีเ่ขาออกแบบ
ไว้ยังได้รับรางวัล Grand Prix d‘Horlogerie 
de Genève (GPHG) ซึ่งเปรียบเสมือนงาน
ประกาศรางวัลออสการ์ส�าหรับวงการนาฬิกา 

“เวลาเริม่ออกแบบนาฬิกาใหม่ๆ มันซับซ้อน
นะ ต้องคิดทั้งขนาด ความสมดุล” เราสงสัยว่า
ตอนทีมี่ชือ่เสียงแล้วกบัตอนทีเ่พิง่เริม่ต้น การท�างาน
มันยากง่ายต่างกันไหม “มันก็ไม่ค่อยต่างนะ  
มันขึ้นอยู่กับโปรเจ็กต์มากกว่า เวลาผ่านไป  
ผมเรียนรู้อะไรมากขึ้น แต่บ่อยครั้งก็ยังรู้สึกเป็น 
มือใหม่นะครับ” เขาบอกว่าเขาเริ่มดีไซน์นาฬิกา
แต่ละเรือนโดยคิดว่ามันเป็นโปรเจ็กต์แรกเสมอ 
“ต้องคิดว่า ‘ฉันไม่รู้อะไรเลย’ จะดีกว่า คือการมี
ประสบการณ์ ความช�านาญก็ส�าคัญครับ แต่ทุก
โปรเจ็กต์กค็วรท�าให้เรารูสึ้กว่ามันแปลกใหม่เสมอ"

วันนี้ เขาสวมนาฬิกาเรียบของ FP Journe 
"เพราะส่วนตัวผมชอบความคลาสสิกครับ” 

จากซ้าย: MB&F HM7 
Aquapod, Romain 
Jerome Spacecraft หน้า
ซ้าย: Rudis Sylva RS16 
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“ผมไม่ได้เลือกรับโปรเจ็กต์เพราะเหตุผลว่า
เป็นนาฬิการาคาถูกหรือแพงครับ แต่เลือก
จากความท้าทาย การได้ท�างานร่วมกัน  

และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ”


