
Overseas tourbillon skeleton 
 

การตีความคอมพลิเคชั่นคลาสสิกที่สดใหม่ 



2

Overview
  

A finely crafted movement, 
Manufacture Calibre 2160 SQ
  

The art of details
  

The Anatomy of Beauty®

  

Sum-up
  

Technical data

Overseas tourbillon skeleton 
A breath of fresh air for an emblematic complication 

• นาฬิกาทูร์บิญองสเกเลตันรุ่นแรกในคอลเลกชั่น Overseas 
•  มีทั้งหมดสองเวอร์ชั่น คือ ตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N และ ไทเทเนียม เกรด 5 
•  เป็นครั้งแรกของ Vacheron Cobstantin ในการสร้างสรรค์นาฬิกาไทเทเนียมทั้งเรือนพร้อมสายรัดข้อมือ

แบบ integrated
•  กลไกแมนูแฟคเจอร์ Calibre 2160 SQ  ผ่านการออกแบบใหม่และฉลุแบบสเกเลตัน พร้อมด้วยบาลานซ์สปริง

ใหม่ซึ่งใช้แฮร์สปริงแบบ Breguet overcoil 

เจนีวา, 30 มีนาคม 2022 - ทูร์บิญอง หน่ึงในคอมพลิเคช่ันที่บ่งบอกถึงสถานะนาฬิกาช้ันสูงได้ถูกผนวกไว้
ในคอลเลกชั่น Overseas ในรูปแบบสเกเลตัน  กลไกแมนูแฟคเจอร์ Calibre 2160 SQ ได้รับการออกแบบใหม่
เพื่อความร่วมสมัย นำาเสนอพร้อมเสน่ห์แบบโอเพนเวิร์ก มีทั้งรุ่นตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N และไทเทเนียม 
เกรด 5 ซ่ึงเป็นครั้งแรกท่ี Vacheron Constantin ได้นำาวัสดุชนิดนี้มาใช้ผลิตทั้งตัวเรือนและสายรัดข้อมือแบบ 
integrated   ผลงานสุดพิเศษนี้สร้างขึ้นด้วยความประณีตบรรจงในทุกรายละเอียดตั้งแต่ตัวเรือนไปจนถึงการ
ตกแต่งกลไก

Vacheron Constantin ยังคงสืบสานจิตวิญญาณแห่งการเดินทางผ่านนาฬิกาในคอลเลกชั่น Overseas ซึ่ง
รุ่นล่าสุดมาพร้อมจักรกลทูร์บิญงแบบสเกเลตัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เมซงผนวกคอมพลิเคชั่นนี้ไว้ในคอลเลกชั่น 
Overseas นับต้ังแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1996 ด้วยรูปทรงสมส่วนงดงามและกลไกแบบโอเพนเวิร์ก ตัวเรือน
แข็งแกร่งสง่างาม ทำางานด้วยกลไกพร้อมจักรกลทูร์บิญองซึ่งสามารถสำารองพลังงานได้นานถึง 3 วัน นาฬิกา
สุดพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อการเดินทางอันงดงาม และสืบทอดจิตวิญญาณเดียวกับผลงานของ ฟรองซัวส์ กงสต็
องแตง นักเดินทางผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และ ฌากส์-บาร์เธเลมีส์ วอเชอรง ซึ่งจับมือเป็นพันธมิตรกันในปี 1819 

นาฬิกา Overseas tourbillon skeleton มีทั้งหมดสองเวอร์ชั่น คือ ตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N และไทเทเนียม 
เกรด 5 สำาหรับรุ่นไทเทเนียมถือเป็นผลงานรุ่นแรกของเมซงซึ่งสร้างสรค์จากวัสดุชนิดนี้ทั้งเรือน ตั้งแต่เม็ดมะยม 
ขอบตัวเรือน สายรัดข้อมือ ไปจนถึงตัวเรือน กลไกแมนูแฟคเจอร์ Calibre 2160 ซึ่งทำาหน้าที่ขับเคลื่อนนาฬิกา
รุ่นนี้ถูกนำามาฉลุแบบสเกเลตันให้ดูร่วมสมัย ทั้งยังประณีตในทุกๆ รายละเอียด สอดรับกับแนวคิด "Anatomy of 
Beauty ®"  ซึ่งเป็นธีมหลักของ Vacheron Constantin ในปี 2022 
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กลไกแมนูแฟคเจอร์ Calibre 2160 SQ  ที่สุดของความประณีต
การฉลุชิ้นส่วนกลไกอัตโนมัติ Calibre 2160  แบบเสเกเลตันไม่เพียงช่วยลดน้ำาหนักของกลไกลง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่
ยังช่วยในการออกแบบโครงสร้างกลไกใหม่ ด้านข้างโค้งมนนั้นมีความเพรียวบางอย่างยิ่ง โดยวัดได้เพียง 5.65 
มม. ซึ่งถือเป็นความก้าวล้ำาทางเทคนิคทั้งที่ต้องทำาหน้าที่รองรับกรงทูร์บิญองด้วย ความบางนี้ไม่เพียงเกิดจาก
การเลือกใช้โรเตอร์ทองแบบริมขอบ (peripheral) จึงไม่บดบังพ้ืนที่กลไกด้านหลัง ทำาให้มองเห็นความงามในการ
ตกแต่งเบสเพลทและบริดจ์ทั้งสี่ ซึ่งเคลือบพ้ืนผิวด้วยกรรมวิธี NAC (N-acetylcysteine) จนเป็นสีเทาแอนทรา
ไซต์ เสน่ห์ร่วมสมัยของกลไกนี้สอดประสานอย่างลงตัวกับเทคนิคการตกแต่งเก็บรายละเอียดแบบคลาสสิกในการ
สร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูง ทั้งการลงสีด้วยมือ การลบมุมด้วยมือ การขัดมันเพื่อเน้นให้แสงส่องกระทบส่วนประกอบ
ต่างๆ เมนเพลทและบริดจ์ได้รับการตกแต่งอย่างหมดจดดงดงามเป็นเส้นแนวนอนสมบูรณ์แบบ ความใส่ใจในราย
ละเอียดดังกล่าวเกิดจากความเคิดที่ว่าแม้แต่ส่วนที่เล็กที่สุดก็ควรได้รับการเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกับส่วน
ที่มองเห็นได้ชัดเจน

ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้มีการนำาทรีทเมนต์เคลือบพื้นผิว NAC มาใช้กับบาร์เรลซึ่งดรัมและฝาครอบเป็นแบบโอ
เพินเวิร์กทั้งหมด จนดูเหมือนกับ วงกลมแสดงทิศ (compass rose) ณ ด้านข้างหน้าปัดซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์
ของ Calibre 2160 SQ และเพ่ือให้การฉลุโอเพินเวิร์กกลไกซึ่งมี 186 ชิ้นส่วนออกมางดงามสมบูรณ์แบบ  ยังได้
รัมีการออกแบบวีลให้บางลง ส่วนทูร์บิญองก็ยึดด้วยบริดจ์ด้านบนที่เพรียวมากขึ้น จักรกลทูร์บิญองซึ่งหมุนครบ
หนึ่งรอบต่อหน่ึงนาทีน้ีทำางานที่ความสั่นสะเทือน 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง (2.5 เฮิร์ตซ์) และทำาหน้าที่แสดงวินาทีไป
ด้วยในตัวโดยใช้หนึ่งในสี่หมุดยึดกรงซึ่งเป็นสีเทาในเวอร์ชั่นตัวเรือนพิงก์โกลด์ และสีน้ำาเงินในเวอร์ชั่นไทเทเนียม 

สำาหรับคาลิเบอร์ใหม่นี้ วอทช์เมกเกอร์ของ Vacheron Constantin ต้องออกแบบชิ้นส่วนในการ regulating ที่อยู่
ในกรงทูร์บิญองและเอสเคปเมนต์เสียใหม่ ใช้บาลานซ์สปริงใหม่ซึ่งออกแบบในโรงงานเอง พร้อมด้วยแฮร์สปริงแบบ 
Breguet overcoil (ซึ่งปลายมีความโค้ง) ในการดัดปลายสปริงด้านนอกให้เข้าหากึ่งกลางนี้ทำาให้สปริงแบนราบ 
และทำางานได้อย่างแม่นยำามากขึ้น 
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ศิลปะแห่งรายละเอียด
แซฟไฟร์คริสตัลซึ่งทำาหน้าที่เป็นหน้าปัดเผยให้เห็ยรายละเอียดต่างๆ ของกลไก ราวกับว่าชิ้นส่วนเลห่านั้นประกอบ
ขึ้นเป็นกายวิภาคของนาฬิกา หลักชั่วโมงซึ่งยึดกับคริสตัลผลิตจากพิงก์โกลด์ 18K 5N ชุบโรเดียม หรือไวท์
โกลด์ 18K ขึ้นอยู่กับรุ่น และก็เช่นเดียวกับเข็มซึ่งผลิตจากวัสดุเดียวกัน ทั้งยังเคลือบด้วยวสารเรืองแสง Super-
LumiNova®  เพื่อให้อ่านค่าเวลาได้ง่ายในที่มืด ส่วนวงแหวนบนหน้าปัดมีทั้งพิงก์โกลด์ 18K 5N เคลือบแล็กเกอร์
และไวท์โกลด์ 18K เคลือบพีวีดีสีน้ำาเงิน 

นอกจากนี้ การตกแต่งตัวเรือนและสายยังได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ ขอบตัวเรือนได้รับการขัดแบบซาตินในรุ่นตัว
เรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N และพ่นทรายในรุ่นตัวเรือนไทเทเนียม เกรด 5 ตัวเรือนและสายรัดข้อมือของทั้งสองรุ่น
ยังได้รับการขัดแต่งแบบซาตินและขัดเงาเก็บมุมในทุกๆ ข้อต่อซึ่งรูปทรงได้แรงบันดาลใจมาจากกางเขนมอลทีส 
สัญลักษณ์ของเมซง 

นาฬิกาทั้งสองเวอร์ชั่นมาพร้อมเอกลักษณ์ของคอลเลกชั่น Overseas นั่นคือสายรัดข้อมือแบบถอดเปลี่ยนได้ โดย
มีทั้งสายหนังลูกวัวและสายยางเสริมมาด้วย ซึ่งเป็นเฉดสีดำาพร้อมตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดพิงก์โกลด์ 18K 5N ในรุ่น
ตัวเรือนทอง และเป็นสีน้ำาเงินพร้อมตัวล็อกไทเทเนียมแบบบานพับในรุ่นตัวเรือนไทเทเนียม 
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The Anatomy of Beauty®

นาฬิกา Overseas tourbillon skeleton ซึ่งโดดเด่นด้วยโครงสร้างและการตกแต่งเก็บรายละเอียดอย่างวิจิตร
บรรจง คือตัวแทนของการแสวงหาความเป็นเลิศของเมซง Vacheron Constantin เข้ากับธีมประจำาปีนี้ที่มีชื่อว่า 
“กายวิภาคแห่งความงาม” หรือ  "The Anatomy of Beauty®" ความใส่ใจนั้นปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
เลือกสรรรูปแบบความงามของดีไซเนอร์ เทคนิคการตกแต่งเก็บรายละเอียดของช่างฝีมือ กล่าวได้ว่าในนาฬิกา
ของ Vacheron Constantin ทุกๆ เรือน ทุกชิ้นส่วนล้วนแต่ได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ แม้แต่ชิ้นส่วนที่มองไม่เห็น
ที่ซ่อนอยู่ในกลไก ต้องอาศัยสายตาช่างสังเกตจึงจะสัมผัสได้ถึงความงดงามของลวดลายกิโยเช่บนหน้าปัดหรือ
รางนาทีที่ประดับอัญมณี รวมทั้งเส้นสายของกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ประจำาเมซงบนข้อต่อของสายรัดข้อมือ 
เช่นเดียวกับสกรูว์ขนาดเล็กจิ๋วที่ถูกนำาไปเผาจนเป็นสีน้ำาเงินซึ่งทำาหน้าที่แสดงวินาทีบนกรงทูร์บิญง และการขัดเงา
ค้อนในคอมพลิเคชั่นมินิทรีพีทเตอร์ ความประณีตของช่างฝีมือในการกลึงเพลทและขอบบริดจ์ และการเพนต์ภาพ
สีลงยาขนาดเล็กเป็นรูปเรือท่ามกลางพายุฝนและสายฟ้า สำาหรับ Vacheron Constantin ประณีตละเอียดอ่อนนั้น
คือหัวใจที่หล่อหลอมเป็นองค์ประกอบของความงดงาม ซึ่งไม่มีองค์ประกอบใดที่ไม่ได้รับการเหลียวแล
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บทสรุป
นาฬิกา Overseas tourbillon skeleton นั้นขึ้นชื่อว่าเป็น ‘อันดับแรก’ ในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ เป็นนาฬิการุ่นแรก
ในคอลเลกชั่น Overseas ที่ทำางานด้วยจักรกลทูร์บิญองแบบสเกเลตัน กลไกแมนูแฟคเจอร์ Calibre 2160 SQ ใหม่ 
ตกแต่งเก็บรายละเอียดด้วยมือสมกับเป็นนาฬิกาชั้นสูง ทั้งยังผสมผสานจิตวิญญาณร่วมสมัย ติดตั้งจักรกลทูร์
บิญอง พร้อมด้วยบาลานซ์สปริงที่มีแฮร์สปริงแบบ Breguet overcoil การฉลุโอเพินเวิร์กบนบาร์เรลเผยให้เห็น
ฝาครอบรูปทรงเหมือน วงกลมแสดงทิศ (compass rose) ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่สำาหรับ Vacheron Constantin ผล
งานใหม่ล่าสุดนี้มีทั้งหมดสองเวอร์ชั่น คือ ตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N และ ไทเทเนียม เกรด 5 โดยเฉพาะเวอร์ชั่น
ไทเทเนียม ถือเป็นครั้งแรกที่เมซงนำาวัสดุนี้มาใช้ผลิตนาฬิกาทั้งเรือน รวมถึงขอบตัวเรือน และเม็ดมะยมด้วย 
Overseas tourbillon skeleton  ถือได้ว่าเป็นความสดใหม่ เข้ากับจิตวิญญาณแห่งการเดินทางของคอลเลกชั่น 
Overseas สร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีต ใส่ใจทุกรายละเอียดไปจนถึงการตกแต่งกลไกและตัวเรือน แต่ละชิ้นส่วน
ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำาและตกแต่งด้วยมือ สะท้อนถึงแนวคิด "The Anatomy of Beauty®" ซึ่งเป็นธีมประจำาปี 2022 
ของเมซง ตอกย้ำาความใส่ใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ ไม่เพียงเท่านั้น นาฬิกาทั้งสองเวอร์ชั่นยังมาพร้อมสายหนัง
ลูกวัวและสายยางซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายด้วย
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ข้อมูลทางเทคนิค
Overseas tourbillon skeleton
รหัสอ้างอิง 6000V/110R-B934
 6000V/110T-B935

กลไก 2160 SQ
 พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin 
 กลไกอัตโนมัติ พร้อมโรเตอร์แบบ peripheral 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 มม.  (13½’’’) หนา 5.65 มม.  
 กำาลังลานสำารอง 80 ชั่วโมง
 ความถี่ 2.5 เฮิร์ตซ์ (แรงสั่นสะเทือน 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง ) 
 ชิ้นส่วน 186 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 30 เม็ด  
  ได้รับการรับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที วินาทีบนกรงทูร์บิญอง (สกรูว์สี)
 ทูร์บิญอง
 
ตัวเรือน พิงก์โกลด์ 18K 5N  / ไทเทเนียม เกรด 5  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.5 มม. หนา 10.39 มม. 
 ตัวเรือนชั้นในผลิตจาก 'Soft-iron' เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็ก 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล 
 กันน้ำาลึก  5 บาร์ (ประมาณ 50 เมตร)
 
หน้าปัด แซฟไฟร์
 หลักชั่วโมงพิงก์โกลด์ 18K 5N   / ไวท์โกลด์ 18K พร้อมเข็มชั่วโมงและนาทีเคลือบสารเรืองแสง Super-

LumiNova®
 
สายรัดข้อมือ  สายพิงก์โกลด์ 18K 5N  / ไทเทเนียมเกรด 5 (ข้อต่อรูปครึ่งกางเขนมลทีสขัดเงาและขัดแบบซาติน) ตัว

ล็อกแบบบานพับล็อกพิงก์โกลด์ 18K 5N / ไทเทเนียม เกรด  5 พร้อมปุ่มกดและระบบปรับเพิ่มความยาว
สาย  

สายเสริม สายหนังลูกวัวสีดำา/ น้ำาเงิน เย็บตะเข็บสีขาว 
 สายยางสีดำา / น้ำาเงิน 
 
ตัวล็อก 6000V/110R-B934: แต่ลายสายมาพร้อมตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดพิงก์โกลด์ 18K 5N  
 6000V/110T-B935: ตัวล็อกแบบบานพับไทเทเนียม เกรด 5  ซึ่งถอดเปลี่ยนได้ 

Ref. 6000V/110T-B935  (เวอร์ชั่นไทเทเนียม ) วางจำาหน่ายเฉพาะในบูติก Vacheron Constantin เท่านั้น



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อ
เนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและ
อัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง 

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอล
เลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาส่ังผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของ
ทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


