การสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูง
ทูร์บิญองที่รองรับความแม่นยำ�
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• เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นทูร์บิญอง (Tourbillon) จักรกลสลับซับซ้อนอันน่า
ทึ่งเพื่อทำ�หน้าที่ชดเชยความคลาดเคลื่อนของกลไกซึ่งเป็นผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของโลก
• จักรกลซับซ้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของ Vacheron Constantin มาตั้งแต่ปี
1901 มีบทบาทสำ�คัญต่อเมซงเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความแม่นยำ�
• ทูร์บิญองคือสิ่งประดิษฐ์ระดับมาสเตอร์พีซของโลกนาฬิกาที่ขาดไม่ได้ในนาฬิกาคอลเลกชั่น Grand
Complication ทั้งยังเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่ Vacheron Constantin ได้นำ�มาใส่ไว้ในคอลเลกชั่น
ปัจจุบัน รวมทั้งในผลงานหนึ่งเดียวในโลกที่สร้างสรรค์โดยแผนก Les Cabinotiers
เจนี ว า, 1 กั น ยายน - ทู ร์ บิ ญ งได้ รั บ การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ขึ้ น ครั้ ง แรกโดยอั บ ราฮั ม -หลุ ย ส์ เบรเกต์ ใ นช่ ว งต้ น
ศตวรรษที่ 19 โดยทำ�หน้าที่ชดเชยความคลาดเคลื่อนของกลไกซึ่งเป็นผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของโลก จักร
กลชนิดนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญและทักษะฝีมือชั้นสูง จากการสำ�รวจในอาร์ไคฟ์ของ
Vacheron Constantin พบว่ามีการผลิตนาฬิกาชนิดนี้ออกวางจำ�หน่ายตั้งแต่ปี 1901 และนับจากนั้น ทูร์บิญ
องก็ได้กลายเป็นมรดกสำ�คัญด้านการผลิตนาฬิกาของเมซง ดังที่ปรากฏอยู่ในนาฬิกาพก นาฬิกาข้อมือในช่วง
ตุ้นยุค 1990s รวมทั้งในนาฬิกาชั้นสูงที่สร้างสรรค์เพื่อผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมทั้งหลาย
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1. นาฬิกาพกเยลโลว์โกลด์ทูร์บิญงหมุนครบรอบ 1 นาที  – ปี 1945 (Inv. Ref. 11968)
2. จดหมายติดต่อระหว่าง เฮนรี่ เกรฟส์ และ Vacheron Constantin – ปี 1928
3. นาฬิกาข้อมือแพลตินัม "Saint Gervais" ประกอบด้วยทูร์บิญอง เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ และเข็มแสดงกำ�ลัง
ลานสำ�รอง – ปี 2005 (Inv. Ref. 11475)
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ประวัตศ
ิ าสตร์ของทูรบ
์ ญ
ิ อง
ทูร์บิญองถือได้ว่าเป็นงานศิลป์ระดับมาสเตอร์พีซของโลกนาฬิกา และแม้ว่าบางคนอาจไม่จัดกลไกชนิดนี้เป็นจักร
กลซับซ้อน (complication) เนื่องจากไม่ได้ทำ�หน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเวลา แต่ก็ถือเป็นระบบจักรกลที่เต็มไป
ด้วยความสลับซับซ้อนอันน่าทึ่ง  อับราฮัม-หลุยส์ เบรเกต์ได้คิดค้นทูร์บิญองขึ้นในปี 1795 และจดสิทธิบัตรในปี
1801 เพื่อทำ�หน้าที่ลดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำ�ต่อชิ้นส่วนกลไก
มีวอช์เมกเกอร์อยู่จำ�นวนหนึ่งได้ทดลองสร้างทูร์บิญองในระหว่างศตวรรษที่ 19 แต่จำ�นวนที่ผลิตได้ก็ยังมีไม่
มากนัก อย่างไรก็ตาม จักรกลซึ่งมีส่วนควบคุมการเดินของเวลาก็ทำ�งานได้ดีจนกลายเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ
ในนาฬิกาที่เน้นความแม่นยำ�หรือ chronometry และยังเป็นคอมพลิเคชั่นสำ�คัญที่พบได้ในนาฬิกาตระกูล Grand
Complication และ Vacheron Constantin ก็สร้างชื่อจากความเชี่ยวชาญในการผลิตจักรกลชนิดนี้
กำ�เนิดของทูร์บิญองนั้นมีความเชื่อมโยงกับธรรมเนียมการแต่งกาย  องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นาฬิกา
และแนวทางปฏิบัติในปลายศตวรรษที่ 18 นาฬิกาพกในยุคนั้นมีข้อบกพร่องในกลไกหลายจุด โดยเฉพาะจากการ
ผลิตชิ้นส่วนกลไกของช่างฝีมือ เป็นเรื่องยากที่จะให้ชิ้นส่วนดูสง่างงามและทนต่อแรงเสียดสีที่มีอยู่อย่างมากมาย  
แม้ว่าน้ำ�มันหล่อลื่นที่มีอยู่จะช่วยบรรเทาได้บ้างแต่ก็มักเกิดปัญหาการจับตัวเป็นก้อนด้วย อีกทั้งการใส่นาฬิกาพก
ไว้ในกระเป๋าเสื้อโค้ตก็ทำ�ให้นาฬิกาต้องวางตัวอยู่ในแนวตั้งกับพื้นเป็นเวลานาน กลไกนาฬิกาโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ทำ�
หน้าที่ควบคุมการเดินและเชื่อมต่อกับเอสเคปเมนต์ จึงได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วง ซึ่งรบกวนการทำ�งานของ
บาลานซ์สปริง นำ�ไปสู่ความคลาดเคลื่อนและสูญเสียความแม่นยำ� 
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ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงนำ�ไปสู่การคิดค้นระบบหมุนรูปแบบใหม่ ในกลไกปกติ เอสเคปเมนต์และบาลานซ์
สปริงจะติดตั้งอยู่บนเมนเพลทและหมุนอยู่บนแกน แต่สำ�หรับจักรกลทูร์บิญอง ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินของ
เวลาเหล่านั้นจะถูกประกอบอยู่ในกรงหมุนและยึดด้วยแกนหมุนสองจุด กรงหมุนนี้ทำ�หน้าที่เป็นวีลที่สี่และเฟือง ขับ
เคลื่อนด้วยวีลที่สาม ทำ�ให้บาลานซ์สปริงวางตัวปรับตำ�แหน่งอยู่ตลอด แม้ว่านาฬิกาจะวางตัวนิ่งๆ อยู่ในกระเป๋า
เสื้อโค้ต การหมุนในทิศทางต่างๆ นั้นช่วยชดเชยความผันแปร ทำ�ให้นาฬิกาเดินเป็นปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยให้ความ
แม่นยำ�เพิ่มขึ้น
ตลอดระยะเวลาหนึ่งศตวรรษครึ่ง ทูร์บิญองพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก โดยยังคงยึดหลักกรงหมุนเช่นเดิม
แต่มีเวอร์ชั่นหนึ่งที่ถือได้ว่าโดดเด่น นั่นคือ karussel จักรกลซึ่งจดสิทธิบัตรโดยวอทช์เมกเกอร์ชาวเดนมาร์กนาม
ว่า  Bahne Bonniksen ในปี 1892 โดยจุดมุ่งหมายจักรกลนี้คือการปรับปรุงความแม่นยำ�ของนาฬิกาด้วยการ
ใส่เอสเคปเมนต์และเรกูเลเตอร์ไว้ในโมดูลที่หมุนได้ แตกต่างจากทูร์บิญองตรงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังสองแหล่ง โดย
พลังแรกสำ�หรับกรง และอีกอันสำ�หรับเอสเคปเมนต์ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของนาฬิกาข้อมือซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ประโยชน์ของทูร์บิญองจึงกลายมาเป็นประเด็นให้ถกกันในวงการนาฬิกา เช่นเดียวกับประเด็นเรื่อง ‘plat-pendu’
ในโลกนาฬิกาพก เนื่องจากอัตราการเดินของนาฬิกาเมื่อวางตัวในแนวนอนและแนวตั้งนั้นมีความแตกต่างกันน้อย
แม้จะไม่มีคำ�ตอบแบบฟันธง แต่จากการวิจัยใหม่ๆ และองค์ประกอบที่เพิ่มเข้าไป ทำ�ให้ทูร์บิญองเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
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1. นาฬิกา Reference  57260 – ปี 2015
2. ทูร์บิญอง Calibre 2160
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Vacheron Constantin และทูรบ
์ ญ
ิ อง
หลักฐานนาฬิกาพกที่มีทูร์บิญองเรือนแรกในอาร์ไคฟ์ของ Vacheron Constantin สืบค้นไปได้ในปี 1901 มี
จดหมายของลูกค้าชาวปารีสเขียนถึงเมซงเพื่อสั่งซื้อนาฬิกาที่ประกอบด้วยทูร์บิญง ดับเบิลโครโนกราฟ กรองด์
และเปอติดซอนเนอรี มินิทรีพีทเตอร์ เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์พร้อมด้วยมูนเฟส และเข็มแสดงกำ�ลังลานสำ�รอง
และสุดยอดผลงานนี้ยังถูกส่งไปยังสถาบันดาราศาสตร์ Geneva Observatory เพื่อรับรองมาตรฐานความ
แม่นยำ�หรือ Chronometry ด้วย ถือเป็นโอกาสของ Vacheron Constantin ในการแสดงความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตกลไกซับซ้อนนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1755
เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ความเชี่ยวชาญอย่างตัวจับยากนี้พัฒนาไปสู่มิติใหม่ผ่านการสร้างสรรค์นาฬิกาที่เป็นสุด
ยอดด้านความซับซ้อน  มีผลงานหลายเรือนที่ประกอบด้วยจักรกลทูร์บิญอง เช่นนาฬิกาพกในปี 1917 ของมหา
ราชาพาเทียล่าซึ่งเป็นนักสะสมนาฬิกาตัวยง จนกระทั่งถึงทศวรรษที่ 1950 เมซงได้แสดงฝีมือในการสร้างสรรค์
นาฬิ ก าพกเทคนิ ค ชั้ น สู ง ซึ่ ง กลายมาเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ของหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ น าฬิ ก า เช่ น เดี ย วกั บ ผลงานร่ ว ม
สมัย นาฬิกาพก Reference 57260 ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นในปี 2015 เพื่อฉลองครบรอบ 260 ปีของ Vacheron
Constantin นาฬิกาเรือนนี้ประกอบด้วย 57 คอมพลิเคชั่น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทูร์บิญองสามแกนอันหาได้ยาก ภายใน
บรรจุบาลานซ์สปริงทรงกลมซึ่งทำ�หน้าที่ลดผลกระทบจากแรงโน้มถ่วง ทำ�ให้การเดินของเวลาไม่ได้รับผลกระทบ
ไม่ว่านาฬิกาจะถูกสวมใส่ในตำ�หน่งใดก็ตาม ในปี 2020 Vacheron Constantin ยังได้แสดงความเชี่ยวชาญอันหา
ตัวจับยากด้วยการนำ�เอาทูร์บิญองมาใส่ไว้ในนาฬิกาคอลเลกชั่น Overseas หลังจากนั้นอีกหนึ่งปี กลไกอัตโนมัติ
ขนาดบาง Calibre 2160 ยังได้รับการพัฒนาและนำ�มาใส่ไว้ในนาฬิกา Overseas tourbillon ตัวเรือนทอง 18K
5N หน้าปัดเคลือบแล็กเกอร์สีน้ำ�เงิน

นาฬิกา Overseas tourbillon – ปี 2021
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ขนบแห่งความแม่นยำ�
ความแม่นยำ�คือการแสวงหาที่ไม่สิ้นสุดของ Vacheron Constantin ซึ่งมุ่งมั่นในการผลิตนาฬิกาที่แข็งแกร่ง
ทรงประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และยังคงสุนทรียะแห่งความบริสุทธิ์สง่างาม นับตั้งแต่ปี 1872 เป็นต้นมา เมซงได้
ส่งผลงานเข้าประลองความแม่นยำ�ซึ่งจัดโดยสถาบันดาราศาสตร์แห่งเจนีวาและเนอชาแตล รวมทั้งของอังกฤษ
และอเมริ ก า และยั ง คว้ า เหรี ย ญทองหรื อ รางวั ล ที่ ห นึ่ ง อยู่ เ ป็ น ประจำ �  ด้ ว ยกลไกประสิ ท ธิ ภ าพของ Vacheron
Constantin ทำ�ให้ adjuster (ช่างปรับความแม่นยำ�หรือ régleur) ของเมซงสร้างปรากฏการณ์ในการแข่งขัน
เหล่านี้ได้ จนถึงขนาดว่า เอ็ดมอนด์ โอลิเวอร์ กลายเป็นหนึ่งใน adjuster ที่มีชื่อในฐานะสุดยอดฝีมือในการทดสอบ
ความแม่นยำ�  นาฬิกาพกหลายเรือนที่เขาส่งไปร่วมการแข่งขันของ Geneva Observatory โดดเด่นในเรื่องของ
ความแม่นยำ� และเขายังถ่ายทอดความรู้ให้กับ เอแลน แจ๊กการ์ด จนเธอครองสถิติมากมายนับไม่ถ้วนด้วย
Vacheron Constantin ให้ความสำ�คัญกับประสิทธิภาพความแม่นยำ�เป็นอันดับต้นๆ และนาฬิกา Chronomètre
Royal ก็ยิ่งส่งให้ชื่อเสียงด้านนี้ขจรขจาย นาฬิกาพกรุ่นนี้ผลิตขึ้นในปี 1907 สืบสานคุณค่าของความแม่นยำ�  และ
ประสบความสำ�เร็จในระดับนานาชาติตลอดศตวรรษ  การแสวงหาความแม่นยำ�นั้นยังเกิดจากการให้ความสำ�คัญ
กับการวิจัยพัฒนาโครงสร้างกลไกและระบบทูร์บิญอง ในช่วงต้นยุค 1900s Vacheron Constantin ผลิตนาฬิกา
พกที่มีทูร์บิญองเป็น ‘คอมพลิเคชั่น’ เดียว ซึ่งถือเป็นการันตีความแม่นยำ�ในการแสดงเวลา ผลงานเหล่านี้ถูกส่ง
ไปทดสอบที่สถาบันดาราศาสตร์ ซึ่งรวมถึงรุ่นที่ผลิตในปี 1907 ซึ่งกลไกพัฒนาโดย อัลเบิร์ต เพลลาตัน สุดยอด
วอทช์เมกเกอร์ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำ�งานในแผนกวิจัยและพัฒนาของเมซงนับตั้งแต่เรียนจบ และตลอดสี่ทศวรรษ
หลังจากนั้น นาฬิกาทูร์บิญองโครโนมิเตอร์ก็คว้าชัยในการประชันความแม่นยำ�มากมาย ซึ่งรวมถึงใบประกาศ
รับรองระดับเฟิร์สต์คลาสสามครั้ง และรางวัลที่หนึ่งอีกหกครั้ง

5
นาฬิกาพกเยลโลว์โกลด์ทูร์บิญงหมุนครบรอบ 1 นาที  – ปี 1945 (Inv. Ref. 11968)
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ดาวเด่นประเภทนาฬิกาข้อมือ
การที่มีทูร์บิญองติดตั้งในนาฬิกาข้อมือรุ่นต่างๆ ของ Vacheron Constantin แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่อง
ของความแม่นยำ�เช่นกัน และในช่วงเวลานั้นยังเป็นช่วงเดียวกับวิกฤตนาฬิกาควอตซ์ แต่เมซงก็ได้แสดงให้เห็น
ความปรารถนาอย่างชัดเจนในกอบกู้นาฬิกาจักรกลให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง ในช่วงปลายยุค 1980s Vacheron
Constantin ได้ ริ เ ริ่ ม สองโปรเจ็ ก ต์ ใ นการพั ฒ นากลไกใหม่ สำ � หรั บ นาฬิ ก าข้ อ มื อ โดยผนวกคอมพลิ เ คชั่ น ระดั บ
ตำ�นานอย่างทูร์บิญองและมินิท รีพีทเตอร์เอาไว้ด้วย โดยนาฬิกาหมายเลข 30050 ผลิตในปี 1992 เป็นนาฬิกาข้อ
มือเรือนแรกที่มีทูร์บิญอง  หลังจากนั้น Vacheron Constantin ก็ได้พัฒนานาฬิกาข้อมือจักรกลซับซ้อนโดยมีทูร์
บิญองรับบทบาทสำ�คัญ
จั ก รกลที่ ค วบคุ ม การเดิ น ของนาฬิ ก านี้ ค่ อ ยๆ ได้ รั บ การผนวกเข้ า มาอยู่ ใ นคอลเลกชั่ น ต่ า งๆ ของเมซง ไม่ ว่ า
จะในนาฬิ ก าโครโนมิ เ ตอร์ สุ ด ประณี ต หรื อ เสริ ม เข้ า กั บ ฟั ง ก์ ชั่ น อื่ น ๆ และในบางครั้ ง ก็ ร วมอยู่ ใ นนาฬิ ก า Grand
Complication แนวทางนี้พัฒนาไปอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่มีการสร้างโรงงานที่วัลเล่ เดอ ฌูซ์ในปี 1998 โด
ยมีเวิร์กช็อปซึ่งรับหน้าที่ผลิตนาฬิกาจักรกลซับซ้อนโดยเฉพาะ โดยโปรเจ็กต์แรกคือการพัฒนาจักรกลทูร์บิญง
สำ�หรับกลไกทรงบาร์เรลสำ�หรับคอลเลกชั่น Malte
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในด้านผลิตจักรกลชนิดนี้ยังนำ�ไปสู่งการสร้างสรรค์ผลงานเด่นหลาก
หลาย ซึ่งรวมถึงทูร์บิญงที่อยู่ในนาฬิกาเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ Saint-Gervais ซึ่งสามารถสำ�รองพลังงานได้ถึง
250 ชั่วโมงเนื่องจากมีตลับลานสี่ตัว (Calibre 2250) สมกับที่เป็นผลงานฉลอง 250 ปีของเมซง,  กลไกทูร์บิญอง
สองแกนที่มีบาลานซ์สปริงทรงกระบอก (Calibre 1990), และจักรกลทูร์บิญองอินเฮาส์ขึ้นลานอัตโนมัติตัวแรกที่มี
โรเตอร์แบบ peripheral (Calibre 2160) แน่นอนว่าหัวใจของความสำ�เร็จเหล่านี้ก็คือกลไกที่ยกระดับศาสตร์การ
สร้างสรรค์นาฬิกาให้เป็นศิลปะนั่นเอง
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1. นาฬิกาข้อมือแพลตินัม "Saint Gervais" ประกอบด้วยทูร์บิญอง เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ และเข็มแสดงกำ�ลัง
ลานสำ�รอง – ปี 2005 (Inv. Ref. 11475)
2. นาฬิกาข้อมือตัวเรือนแพลตินัม ประกอบด้วยทูร์บิญอง  และเข็มแสดงกำ�ลังลานสำ�รองรุ่น  30050 – ปี 1993
(Inv. Ref. 11984)
3. นาฬิกา Les Cabinotiers retrograde armillary tourbillon - ปี 2016
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Henry Graves Jr. และ Vacheron Constantin
การที่ชื่อของ เฮนรี่ เกรฟส์ จูเนียร์ นักการธนาคารชาวอเมริกัน (1868-1953) กลายมาเป็นชื่อที่รู้จักในโลกนาฬิกา
ก็เพราะ ‘การประลอง’ ระหว่างเขากับนักอุตสาหกรรม เจมส์ วอร์ด แพ็กการ์ด ในช่วงยุค 1920s-1930s เนื่องจาก
ทั้งสองเป็นนักสะสมนาฬิกาชั้นนำ�  และแข่งกันว่าใครจะได้ครอบครองนาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดในโลก เฮนรี่ เกรฟส์
สะสมนาฬิกาหลากหลายฟังก์ชั่นไว้มากมาย และมีความหลงใหลในนาฬิกาโครโนมิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงเป็น
พิเศษจนทำ�ให้เขาได้มารู้จักกับแบรนด์ Vacheron Contstantin ในปี 1928
ในปี นั้ น เขาได้ รู้ ว่ า นาฬิ ก าทู ร์ บิ ญ องของ Vacheron Constantin ครองสถิ ติ ค วามแม่ น ยำ � ของ Geneva
Observatory นักการธนาคารผู้นี้หมายมั่นว่าจะต้องได้นาฬิกานี้มาอยู่ในคอลเลกชั่นของเขาให้ได้ มีหลักฐานว่า
มีการติดต่อกันระหว่างเฮนรี่ เกรฟ์ และ Vacheron Constantin ในช่วงเวลานี้ โดยเขาแสดงความสนใจนาฬิกา
เรือนนี้ซึ่งสลักข้อความว่า  "Awarded First Prize (866 Points) Geneva Astronomical Observatory Timing
Contest 1927-28 - No. 401562 - Henry Graves Jr. - New York - by Vacheron & Constantin, Geneva,
Switzerland" สายสัมพันธ์ระหว่างเฮนรี่ เกรฟส์ และ Vacheron Constantin ยังไม่จบลงเท่านั้น แต่ยังนำ�ไปสู่ผล
งานมากมายที่เมซงสร้างสรรค์ให้นักสะสมผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ ดังปรากฏอยู่ในจดหมายที่เก็บรักษาไว้ในอาร์ไคฟ์ของ
เมซง

7
จดหมายติดต่อระหว่าง เฮนรี่ เกรฟส์ และ Vacheron Constantin – ปี 1928
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ตัวอย่างผลงาน
1. Yellow gold one-minute tourbillon pocket watch - 1943 (Ref. Inv. 10811)
นาฬิกาพกเยลโลว์โกลด์พร้อมทูร์บิญองที่หมุนครบรอบในหนึ่งนาที - ปี 1943 (Ref. Inv. 10811)
การแสวงหาความแม่นยำ�ได้นำ�ไปสู่การพัฒนานาฬิกาพกที่มาพร้อมจักรกลทูร์บิญงหลากรุ่น  ผลงานเหล่านั้นถูก
ส่งเข้าแข่งขันทดสอบความแม่นยำ�ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันดาราศาสตร์หลายแห่ง และยังคว้ารางวัลเด่นๆ มาครอง
มากมาย  ดังเช่นนาฬิกาพกตัวเรือนผลิตจากเยลโลว์โกลด์รุ่นนี้ ทำ�งานด้วยทูร์บิญองที่หมุนครบรอบในหนึ่งนาที
พร้อมหน้าปัดย่อยแสดงวินาที พื้นหน้าปัดลงยาสีขาวล้อมด้วยวงนาทีดีไซน์แบบรางรถไฟ และการันตีความแม่นยำ�
ด้วยการชนะรางวัลที่หนี่งจากการประกวดที่ Geneva Observatory ในปี 1931, 1933 และ 1941
2. Yellow gold one-minute tourbillon pocket watch - 1945 (Ref. Inv. 11968)
นาฬิกาพกเยลโลว์โกลด์พร้อมทูร์บิญองที่หมุนครบรอบในหนึ่งนาที - ปี 1945 (Ref. Inv. 11968
ด้วยกลไก 22’’’ นาฬิกาพกตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ดูสง่างงามโดดเด่น ทำ�งานด้วยทูร์บิญองที่หมุนครบรอบหนึ่ง
นาทีพร้อมหน้าปัดย่อยแสดงวินาที พื้นหน้าปัดเฉดสีเงิน ตกแต่งด้วยเลขโรมันลงยาและวงนาทีดีไซน์แบบรางรถไฟ
พร้อมเข็มทรงเพรียวปลายเปิด ความใส่ใจในรายละเอียดสง่างามนี้ยังสัมผัสได้จากฝาหลังของนาฬิกาที่เผยให้
เห็นกลไกซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งคลุมด้วยเพลทขนาด 2/3 ตกแต่งด้วยลวดลาย Côtes de Genève โครงสร้างกลไกนี้
ชูทูร์บิญองเป็นจุดเด่นซึ่งบาลานซ์และ inertia blocks ทำ�ให้มีความเที่ยงตรงสูง  ผลงานซึ่งผ่านการทดสอบจาก
สถาบันดาราศาสตร์ว่าเป็นนาฬิกาที่มีความแม่นยำ�ระดับโครโนมิเตอร์

1

3. White gold “Les Complications" tourbillon pocket watch - 1990 (Ref. Inv. 11927)
นาฬิกาพกทูร์บิญอง “Les Complications" ตัวเรือนไวท์โกลด์ - ปี 1990 (Ref. Inv. 11927)
นาฬิกาพกรุ่นนี้ผลิตในจำ�กัดตามการสั่งซื้อของแบรนด์ Asprey London ซึ่งมีสำ�นักงานอยู่ที่นิว บอนด์ สตรีท
เพื่อเอาใจนักสะสมซึ่งโหยหานาฬิกาโครโนมิเตอร์ในช่วงต้นยุค 1990s ทาง
Vacheron Constantin จึงได้สร้างสรรค์นาฬิกาพกตัวเรือนไวท์โกลด์ หน้าปัดสลักเทคนิคกิโยเช่เป็นลวดลาย
“basketweave” และทำ � งานด้ ว ยกลไก 22’’’ ซึ่ ง คาลิ เ บอร์ นี้ ป ระกอบด้ ว ยทู ร์ บิ ญ องที่ ห มุ น รอบในหนึ่ ง นาที ซึ่ ง
ออกแบบขึ้นในช่วงต้นยุค 1940s ถูกส่งเข้าประลองความแม่นยำ�มาแล้ว 19 ครั้งจนกระทั่งถึงยุค 1990s  บริเวณ
6 นาฬิกามีช่องวงกลมที่เผยให้เห็นความงดงามของเรกูเลเตอร์
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1. นาฬิกาพกเยลโลว์โกลด์ทูร์บิญงหมุนครบรอบ 1 นาท – ปี 1943 (Inv. Ref. 10811)
2. นาฬิกาพกเยลโลว์โกลด์ทูร์บิญงหมุนครบรอบ 1 นาที  – ปี 1945 (Inv. Ref. 11968)
3. นาฬิกาพกไวท์โกลด์ทูร์บิญอง "Les Complications"  – ปี 1990 (Inv. Ref.  11927)
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ตัวอย่างผลงาน
1. Platinum tourbillon wristwatch with power-reserve display, model 30050 - 1993 (ref. Inv.
11984)
นาฬิกาข้อมือตัวเรือนแพลตินัม ประกอบด้วยทูร์บิญอง  และเข็มแสดงกำ�ลังลานสำ�รองรุ่น  30050 – ปี 1993
(Inv. Ref. 11984)
นาฬิ ก าข้ อ มื อ เรื อ นนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของซี รี ส์ น าฬิ ก าข้ อ มื อ ทู ร์ บิ ญ องแรกซึ่ ง สร้ า งสรรค์ โ ดย Vacheron
Constantin ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์และแพลตินัมผลิตในจำ�นวนจำ�กัด 300 เรือน ทำ�งานด้วยกลไกตลับลานคู่
ซึ่งมองเห็นได้ผ่านฝาหลังแซฟไฟร์   นาฬิกาของหน้าปัดแบบแม็ตต์ประดับเลขโรมัน 3 ตัวและมาร์กเกอร์ชั่วโมง
6 หลักเผยให้การทำ�งานทูร์บิญองที่หมุนครบรอบในหนึ่งนาทีพร้อมเข็มวินาทีแบบ small seconds ณ บริเวณ
6 นาฬิกา และยังสามารถชื่นชมคุณภาพของการตกแต่งเก็บรายละเอียดบนบริดจ์และเมนเพลทด้วยลวดลาย
Côtes de Genève ผ่านฝาหลังตัวเรือน
2. Pink gold Malte collection tonneau wristwatch with tourbillon, date and power-reserve display
- 2003 (Ref. Inv. 11498)
นาฬิกาข้อมือพิงก์โกลด์ Malte ประกอบด้วยทูร์บิญอง วันที่ และเข็มกำ�ลังลานสำ�รอง – ปี 2003 (Ref. Inv.
11498)
นาฬิกาพิงก์โกลด์ทรงตอนโนจากคอลเลกชั่น Malte โดดเด่นด้วยสมดุลความงาม ทั้งหน้าปัดที่สลักด้วยเท
คนิคกิโยเช่เป็นลายซันเบิร์สต์บริเวณรอบนอก และพื้นที่ตรงกลางสีเงินแต่งเกรนพร้อมด้วยมาร์กเกอร์ชั่วโมง
9 หลัก หน้าปัดชั่วโมงแบบเยื้องศูนย์ประดับเข็มทรงดาบ ขนบด้วยวงหน้าปัดกำ�ลังลานสำ�รองและวันที่ และ
เหลือพื้นที่โชว์ความโดดเด่นของทูร์บิญองที่หมุนครบรอบในหนึ่งนาทีพร้อมด้วยเข็มวินาทีแบบ small seconds
นาฬิการูปทรงนี้ (ซึ่งไม่กลม) ทำ�งานด้วยกลไกดีไซน์รูปทรงพิเศษตามตัวเรือนกันน้ำ�ซึ่งสามารถชื่นชมได้ผ่าน
ฝาหลังตัวเรือน

1

2

3. Platinum “Saint-Gervais" tourbillon wristwatch with perpetual calendar and power-reserve
display - 2005 (Ref. Inv. 11475)
นาฬิกาข้อมือแพลตินัม "Saint Gervais" ประกอบด้วยทูร์บิญอง เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ และเข็มแสดงกำ�ลัง
ลานสำ�รอง – ปี 2005 (Inv. Ref. 11475)
ในช่วงครบรอบ 250 ปี ไม่เพียงเป็นโอกาสเหมาะที่ Vacheron Constantin จะเชิดชูอดีต แต่ยังไฮไลต์ศักยภาพ
ในการพัฒนานวัตกรรมของตนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานรุ่น Saint-Gervais  หน้าปัดแพลตินัมของนาฬิกา
รุ่นนี้สลักลายกิโยเช่พร้อมกับมาตรแสดงกำ�ลังสำ�รองสุดซับซ้อน ด้วยตลับลานสี่ตัวทำ�ให้สำ�รองพลังงานได้
นาน 250 ชั่วโมง ทั้งยังมีทูร์บิญอง และเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ เรียกได้ว่าเป็นผลงานสำ�คัญในโลกของนาฬิกา
Grand Complication  
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1. นาฬิกาข้อมือตัวเรือนแพลตินัม ประกอบด้วยทูร์บิญอง  และเข็มแสดงกำ�ลังลานสำ�รองรุ่น  30050 – ปี 1993
(Inv. Ref. 11984)
2. นาฬิกาข้อมือพิงก์โกลด์ Malte ประกอบด้วยทูร์บิญอง วันที่ และเข็มกำ�ลังลานสำ�รอง – ปี 2003 (Ref. Inv.
11498)
3. นาฬิกาข้อมือแพลตินัม "Saint Gervais" ประกอบด้วยทูร์บิญอง เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ และเข็มแสดงกำ�ลัง
ลานสำ�รอง – ปี 2005 (Inv. Ref. 11475)

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

