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• ผลงานในธีมใหม่จากแผนก Les Cabinotiers ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากโลกแห่งท้องทะเลและเทพปกรณัมที่
เกี่ยวข้อง 

•  นี่คือการระดมสี่ทักษะหัตถศิลป์มาใช้ ทั้งกิโยเช่ การแกะสลัก การลงยา และการประดับอัญมณี 
•  ขอบตัวเรือนประดับแซฟไฟร์ไล่เฉดสี ตั้งแต่เฉดสีน้ำาเงินเข้มไปจนถึงเฉดสีน้ำาเงินอ่อน
•  นาฬิกาเอดิชั่นเดียวเรื่องนี้ทำางานด้วย Calibre 2160 กลไกอัตโนมัติขนาดบางพร้อมจักรกลทูร์บิญอง 

พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin 

เจนีวา, 30 มีนาคม 2022 - Vacheron Constantin พาเราดำาดิ่งสู่โลกใต้น้ำาเพื่อไปพบกับม้าน้ำาและความลึกลับ
ของมันผ่านทางหน้าปัดซึ่งผสานเทคนิคหัตถศิลป์เก่าแก่หลายสาขา ม้าน้ำาซ่ึงมักซ่อนตัวอยู่ในฝูงสัตว์ทะเล 
ตกแต่งด้วยเทคนิคการลงยาแบบคลัวซอนเน่ (Cloisonné) พร้อมครีบประดับอัญมณี โดดเด่นอยู่ท่ามกลางพื้น
หลังสลักลายกิโยเช่ ตัวเรือนและขาตัวเรือนถูกลดขนาดให้เข้ากับขอบตัวเรือนประดับแซฟไฟร์ไล่เฉดสี ผลงาน
เอดิชั่นเดียวนี้ทำางานด้วย  Calibre 2160 กลไกอัตโนมัติขนาดบางพร้อมจักรกลทูร์บิญอง พัฒนาและผลิตโดย 
Vacheron Constantin

ม้าน้ำา เป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับเลือกเพ่ือนำาเสนอผ่านธีม “Les Royaumes Aquatiques®"  ประจำาปี 2022 ของ 
Vacheron Constantin สำาหรับนาฬิกาเอดิชั่นเดียวในตระกูล Les Cabinotiers สัตว์ลึกลับชนิดนี้มีเกราะห่อหุ้มล้ำา
ตัวและหางม้วนได้เหมือนหางลิง มักว่ายน้ำาโดยลำาตัวตั้งตรง หัวและปากยื่นไปข้างหน้าเหมือนม้า ถิ่นที่อยู่ของมัน
อยู่ลึกลงไปที่ก้นทะเล ท่ามกลางสาหร่ายและหญ้าทะเล Vacheron Constantin ได้เลือกนำาชีวิตของสัตว์ตัวจิ๋วนี้มา
ถ่ายทอดเป็นภาพบนหน้าปัดนาฬิการุ่น Les Cabinotiers Tourbillon jewellery – Sea Horse

ผลงานนี้สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือชั้นสูงของเมซง โดยผสมผสานเทคนิคกิโยเช่ การแกะสลัก การลงยา และ
การประดับอัญมณีเข้าด้วยกันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของมหาสมุทร และสอดรับกับธีม "The Anatomy of 
Beauty" ซึ่งตอกย้ำาแนวคิดที่ว่าความงดงามเกิดจากความพิถีพิถันในรายละเอียด นาฬิกาตัวเรือนพิงค์โกลด์นี้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 มม. ขอบตัวเรือนประดับแซฟไฟร์ไล่เฉดสี ทำางานด้วย Calibre 2160 กลไกอัตโนมัติ
ทูร์บิญองซึ่งโดดเด่นด้วยความบางพิเศษ 
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สร้างภาพลวดลาย
เพื่อให้หน้าปัดดูมีมิติ นอกเหนือไปจากการใช้เส้นรวมสายตาหรือโครงสร้างหลายระดับแล้ว ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ยัง
ได้ผสมผสานเทคนิคกิโยเช่ การแกะสลัก การลงยา และการประดับอัญมณีเข้าด้วยกัน ขั้นแรก เร่ิมจากการแกะพ้ืนผิวหน้า
ปัดเยลโลว์โกลด์ 3N ด้วยเทคนิคชองป์เลอเว่ (champlevé) ให้เป็นลายโลกใต้น้ำาและม้าน้ำา และกำาหนดพื้นที่สำาหรับลายกิโย
เช่และการแกะสลัก หลังจากแกะพื้นผิวจนได้โครงร่างที่ต้องการแล้ว จึงสลักลายและกิโยเช่บนพื้นผิวที่ตั้งใจจะลงยาด้วยมือ  
ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กและแต่ละพ้ืนที่ยังแบ่งแยกออกจากกันอย่างโดยสิ้นเชิง 
จากนั้นจึงลงยาใสบนหน้าปัดชั้นแรก แล้วค่อยเริ่มขั้นตอนการลงยาแบบคลัวซอนเน่ (cloisonné) ซึ่งต้องอาศัยการกั้น
ขอบลวดลายด้วยเส้นทองซึ่งบางพอๆ กับแผ่นกระดาษ (1/10th x 4/10th ของหนึ่งมิลลิเมตร) เส้นทองนี้ทำาจากทอง
แท้ 999/1000 เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดการออกซิเดชั่น โดยต้องนำามาตัดให้ได้ความยาวที่พอเหมาะ ดัดให้ได้ตามรูปที่ต้องการ 
และยังต้องมีมุมเพื่อยึดเกาะสีลงยาได้ดียิ่งขึ้นขณะนำาเข้าเตาเผา  ไม่เพียงเท่านั้น ในแต่ละพื้นที่ที่ถูกกั้นแบ่งต้องมีความแน่น
หนาเพื่อไม่ให้สีลงยามาผสมกันระหว่างเผา หลังจากเผาไปสามถึงสี่ครั้งจนได้สีและความหนาของเอนาเมลที่ต้องการ ช่าง
ฝีมือจะนำาไปขัดแต่งจนได้พื้นผิวหน้าปัดที่มีความแบนเรียบและเส้นทองทอแสงเรืองรองอยู่ด้านล่าง จากนั้นจึงนำาเข้าเตา
เผาครั้งสุดท้ายเพื่อให้สีเอนาเมลมีความแน่นตึงและขจัดรอยขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ  

ส่วนดวงตาของม้าน้ำา ช่างประดับอัญมณีจะประดับแซฟไฟร์ทรงหลังเบี้ยโดยใช้เทคนิคการฝังหุ้ม (bezel setting) และยัง
ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการฝังแซฟไฟร์ทรงบาแก็ตต์ไล่เฉดสีบนขอบตัวเรือนด้วย ผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงสะท้อนถึงความ
พยายามในการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนและความพิถีพิถัน
แม้ในรายละเอียดที่เล็กที่สุดเพื่อช่วยเผยความงดงามของนาฬิกา
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กลไกขนาดบอกตอกย้ำาภาพความสง่างาม
ตัวเรือนของนาฬิกา Les Cabinotiers Tourbillon jewellery – Sea Horse มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 มม. เพื่อ
ให้พอดีกับข้อมือของทุกคน ขอบตัวเรือนและขาตัวเรือนถูกลดขนาดเพ่ือให้สัดส่วนสมดุลและคงความสง่างาม เข้ากับ
กลไกอินเฮาส์ Calibre 2160 ซึ่งมาพร้อมทูร์บิญอง ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนอัน
เป็นผลกระทบจากแรงโน้มถ่วง ทำาให้กลไกแม่นยำามากยิ่งขึ้น ทูร์บิญองในนาฬิการุ่นน้ียังมีขนาดบางเพียง 5.56 มม. ซ่ึง
สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคขั้นสูง การที่กลไก Calibre 2160 ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน 188 ชิ้นมีความบาง
พิเศษได้เป็นเพราะการใช้โรเตอร์แบบ peripheral และในขณะเดียวกัน ยังสามาถสำารองพลังงานได้นานถึง 80 ชั่วโมง เรา
สามารถชื่นชมความงดงามของกลไกที่อยู่ในตัวเรือนเยลโลว์โกลด์บางเพียง 11.15 มม. นี้ได้ผ่านฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล 

การตกแต่งกลไก Calibre 2160 ยังตอกย้ำาคุณภาพขั้นสูงสุด ทุกชิ้นส่วนผ่านการเก็บรายละเอียดและตกแต่งด้วยมือ ซึ่ง
เป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าหลงใหลของกลไก Vacheron Constantin ซึ่งความงามอยู่ที่การใส่ใจในรายละเอียดอย่าง
พิถีพิถัน ขากรงทูร์บิญองใช้เทคนิคโอเพนเวิร์กเป็นรูปทรงกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ของเมซง ผ่านการกลึงเก็บมุมด้วย
มือเช่นเดียวกับเมนเพลทและบริดจ์ ไม่เพียงเท่านั้น เมนเพลทยังผ่านกรรมวิธีขัดลายขด ส่วนบริดจ์ตกแต่งด้วยลวดลาย 
Côtes de Genève ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ผ่านฝาหลัง 
นาฬิกา Les Cabinotiers Tourbillon jewellery – Sea Horse จับคู่กับสายรัดข้อมือสีน้ำาเงินเข้มพร้อมตัวล็อกแบบ
บานพับ ประดับแซฟไฟร์ทรงบาแก็ตต์ 14 เม็ด ผลิตเพียงหน่ึงเอดิชั่น สามารถกันน้ำาได้ลึก 30 เมตร เต็มเปี่ยมด้วยมนตร์
เสน่ห์ของโลกใต้ทะเล 
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“Les Royaumes Aquatiques®”
"Les Royaumes Aquatiques®” (อาณาจักรแห่งสายน้ำา) ชวนให้นึกถึงโลกมหัศจรรย์ของท้องทะเลและตำานานต่างๆ   นับแต่
โบราณกาลมา อารยธรรมต่างๆ ล้วนแต่เคารพเชิดชูองค์ประกอบต่างๆ ในจักรวาล ซึ่งรวมถึงน้ำา ดังจะเห็นได้จากความเชื่อ
เรื่องเทพแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร เช่น เทพโพไซดอน ซึ่งเป็นพี่ชายของเทพซุสและเป็นผู้ปกครองมหาสมุทร ทำาหน้าที่ ปกปัก
รักษาอาณาเขตไอไพศาลน้ีด้วยตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่ไม่อาจโค่นล้ม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโพไซดอนจะเทพองค์
เดียวที่มีอำานาจปกครองเหนือคลื่นทะเลปั่นป่วน  แต่ในมหาสมุทรก็ยังมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอื่นๆ ท้ังพรายน้ำา เทพธิดาแห่งสายน้ำา และ
เหล่าเงือก ซ่ึงบางครั้งก็ปรากฏกายหลอกหลอนเหล่ากะลาสีเรือให้หวาดกลัว และนำาเหตุการณ์ไปเล่าขานต่อๆ กันจนกลายเป็น
ตำานานแห่งท้องทะเล ดังเช่นตำานาน Flying Dutchman ที่ริชาร์ด วากเนอร์นำามาแต่งเป็นอุปรากร ได้บอกเล่าถึงการผจญภัยใน
มหาสมุทรของโจรสลัด และภารกิจที่กล้าหาญของเอ็ดเวิร์ด ทีช เจ้าของฉายาไอ้เคราดำาหรือ Blackbeard

แม้จะมีการสำารวจทางวิทยาศาสตร์ แต่เรื่องราวความลึกลับของท้องทะเลก็ยังมีเสน่ห์ไม่จางหาย  ยังมีพื้นที่ในมหาสมุทรอีกมาก
ที่ไม่ได้รับการสำารวจและทำาแผนที่  การดำาดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรยังทำาให้ได้พบกับสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก 
และกลายเป็นต้นตอหล่อเลี้ยงตำานานให้คงอยู่สืบไป ดังเช่นเรื่องราวของปลาหมึกยักษ์ที่ซุกซ่อนอยู่ที่ก้นทะเลลึก มหาสมุทรซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนผิวโลกเกือบสามในสี่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ทำาหน้าที่ควบคุมสภาพอากาศของโลก และยังไม่ได้เผย
ความลับทั้งหมดออกมา  เรื่องราวความลึกลับของทะเลท้ังเจ็ดและสิ่งมีชีวิตน่าอัศจรรย์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ันยังคงมีเสน่ห์หลงใหลไม่
ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย ทะเลคือแหล่งท่ีมาของแรงบันดาลใจสำาหรับกวี เป็นความคลั่งไคล้ของเล่านักสำารวจ เป็นความฝันของนัก
ปราชญ์ และเป็นขุมสมบัติล้ำาค่าสำาหรับนักธรรมชาติวิทยา... และทะเลยังได้หล่อเลี้ยงการสร้างสรรค์ของ Vacheron Constantin 
ซึ่งในปีนี้นำาเสนอในธีม "Les Royaumes Aquatiques®" สำาหรับนาฬิกาเอดิชั่นเดียวในคอลเลกชั่น Les Cabinotiers 
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Vacheron Constantin และทะเล
สิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับ Vacheron Constantin มาโดยตลอด และเป็นโลกที่ไม่อาจตัดขาดออกจาก
การเดินเรือ ไม่ว่าในทะเลสาบหรือในทะเลลึก นับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มีการสั่งผลิตเรือนเวลาสุดพิเศษ
หลายรุ่นที่ประดับประดาด้วยการเขียนภาพสีลงยาขนาดเล็กหรือการแกะสลักลวดลายที่เกี่ยวโยงกับโลกแห่งท้องทะเล รวม
ทั้งสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหรือส่ิงมีชีวิตในตำานาน ภูมิทัศน์ของทะเลสาบ เรือใบ เรือสำาเภาที่กำาลังทอดสมอ โลมา มังกร
ทะเล และนางเงือก เหล่านี้ล้วนเป็นธีมที่ได้รับเลือกมาใช้ในการตกแต่งนาฬิกาพก แต่นอกจากลวดลายอันงดงามแล้ว เมซง
ยังใส่ใจด้านเทคนิคไม่แพ้กันจนชื่อเสียงระบือไกลในเรื่องการผลิต “อุปกรณ์” ที่แม่นยำา ดังจะเห็นได้จากการผลิตนาฬิกา
สำาหรับการเดินเรือ (marine chronometer) ให้กับกองทัพเรือหลายแห่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นาฬิกาชนิดนี้เป็น
อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำาหรับการคำานวณลองจิจูดในทะเล แถมนาฬิกามารีนโครโนมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะบางเรือนที่เมซงผลิต
ขึ้นในยุค 1940 นั้นยังมีเสน่ห์ชวนฝัน ดีไซน์บางรุ่นมีรูปร่างเหมือนหางเสือ หรือนาฬิกาพกรุ่นหน่ึงที่มีชื่อเสียงในปี 1937 
ชื่อว่า "La Caravelle" โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ "Bras en l'air" (arms in the air) โดยมีเข็มรูปแขนแสดงชั่วโมงและนาทีแบ
บออนดีมาด์  ทั้งยังตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักและประดับอัญมณีด้วย  ต่อมาในปี 1996 Vacheron Constantin  ได้
เปิดตัวคอลเลกชั่น Overseas  ซึ่งชื่อคอลเลกชั่นใหม่น้ีชวนให้นึกถึงจิตวิญญาณของการเดินทางข้ามมหาสมุทร ฝาหลัง
แกะสลักอย่างพิถีพิถันเป็นรูปเรือใบที่ อเมริโก เวสปุชชี่ นักสำารวจชื่อดังใช้ทำาภารกิจเพื่อสำารวจโลกใหม่

ในคอลเลกชั่น Métiers d'art ซ่ึงริเริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 Vacheron Constantin ได้ร้ือฟ้ืนธีมธรรมชาติวิทยา
มานำาเสนอใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับน้ำา สัตว์ประจำาถิ่น และพันธุ์พืชเพื่อโชว์เทคนิคหัตถศิลป์ชั้นสูง  ต่อมาในปี 2011 เมซง
ได้นำาเสนอซีรีส์ที่สองของคอลเลกชั่น Métiers d'art ซึ่งมีชื่อว่า La Symbolique des Laques มาในธีมโลกของสัตว์น้ำา 
โดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า มากิ-เอะ ซึ่งเป็นเทคนิคโบราณของญี่ปุ่น โดยนำาโผงทองหรือเงินมาโรยลงบนแล็กเกอร์ที่ยังคง
เปียกอยู่เพื่อสร้างสรรค์ลวดลาย ผลงานเหล่าน้ีได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายเต่า กบ และปลาคาร์พ ซึ่งสื่อถึงการมีอายุ
ยืนยาว โชคลาภ และความแข็งแกร่งตามความเชื่อของตะวันออกไกล อีกหน่ึงปีต่อมา คอลเลกชั่น Métiers d'art ก็หวน
กลับมาอีกครั้งในชื่อ Les Univers Infinis โดยหยิบเอาธีมเกี่ยวกับน้ำามาตีความตามมุมมองของ Cornelis Escher ศิลปิน
ชาวดัตช์สาขาเลขนศิลป์ ประกอบด้วยนาฬิกาลายปลา ตกแต่งด้วยเทคนิคกิโยเช่และลงยาแบบคลัวซอนเน และนาฬิกาลาย
หอย แกะสลักและลงยาแบบชองก์เลอเว่ นับเป็นการนำาเสนอหลงใหลต่อลวดลายธรรมชาติได้อย่างร่วมสมัย

Les Cabinotiers: การสร้างสรรค์เอดิชั่นเดียว
สำาหรับ Vacheron Constantin แล้ว Les Cabinotiers มีคุณสมบัติท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นแผนกในตัวมันเอง โดยทำาหน้า
สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคลหรือผลงานหน่ึงเดียวในโลก ธรรมเนียมการสร้างสรรค์น้ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยใน
ยุคนั้น วอทช์เมกเกอร์ในเจนีวาจะถูกเรียกขานว่า กาบิโนติเยร์ และทำางานอยู่ในสตูดิโอที่อาบไล้ด้วยแสงธรรมชาติซึ่งเรียก
กันว่า cabinet ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร พวกเขาเหล่านี้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ในยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) 
จนนำาไปสู่การสร้างสรรค์สุดยอดนาฬิกามากมาย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดาราศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล และศิลปะ 
ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศนี้ได้ก่อเกิดเป็นขนบอันยิ่งใหญ่ในการผลิตนาฬิกาของนครเจนีวา และได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ใน Vacheron Constantin มาตั้งแต่ปี 1755

1 18K yellow gold watch, representing a hand-engraved mermaid – Circa 1910
2 Table chronometer, representing a boat rudder - 1938
3 « Bras en l’air » pocket watch, depicting a hand-engraved and set “Caravel” - 1937
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The Anatomy of Beauty®

นาฬิกาเอดิชั่นเดียว Les Cabinotiers Tourbillon jewellery – Sea Horse  เป็นภาพสะท้อนของธีมประจำาปีนี้ของ  
Vacheron Constantin ท่ีมีชื่อว่า “กายวิภาคแห่งความงาม” หรือ  "The Anatomy of Beauty®" ความใส่ใจน้ันปรากฏ
อยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรรูปแบบความงามของดีไซเนอร์ เทคนิคการตกแต่งเก็บรายละเอียดของช่างฝีมือ 
กล่าวได้ว่าในนาฬิกาของ Vacheron Constantin ทุกๆ เรือน ทุกชิ้นส่วนล้วนได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ แม้แต่ชิ้นส่วนที่
มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ภายในกลไก ต้องอาศัยสายตาช่างสังเกตจึงจะสัมผัสได้ถึงความงดงามของลวดลายกิโยเช่บนหน้า
ปัดหรือรางนาทีท่ีประดับอัญมณี รวมทั้งเส้นสายของกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ประจำาเมซงบนข้อต่อของสายรัดข้อมือ 
เช่นเดียวกับสกรูว์ขนาดเล็กจิ๋วที่ถูกนำาไปเผาจนเป็นสีน้ำาเงินซึ่งทำาหน้าที่แสดงวินาทีบนกรงทูร์บิญง และการขัดเงาค้อนใน
คอมพลิเคชั่นมินิทรีพีทเตอร์ ความประณีตของช่างฝีมือในการกลึงเพลทและขอบบริดจ์ และการเพนต์ภาพสีลงยาขนาด
เล็กเป็นรูปเรือท่ามกลางพายุฝนและสายฟ้า สำาหรับ Vacheron Constantin ประณีตละเอียดอ่อนนั้นคือหัวใจที่หล่อหลอม
เป็นองค์ประกอบของความงดงาม ซึ่งไม่มีองค์ประกอบใดที่ไม่ได้รับการเหลียวแล
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บทสรุป
นาฬิกา Les Cabinotiers Tourbillon jewellery – Sea Horse ซึ่งผลิตขึ้นเพียงเอดิชั่นเดียวเป็นผลงานในธีม "Les 
Royaume Aquatiques®" (อาณาจักรแห่งสายน้ำา) นำาเสนอภาพของม้าน้ำาท่ามกลางท้องทะเล ผลงานมาสเตอร์พีซนี้
สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคหัตถศิลป์ทั้ง 4 เพ่ือถ่ายทอดภาพความงามของท้องทะเลให้ออกมามีมิติ เร่ิมจากการแกะพ้ืน
ผิวหน้าปัดเพื่อตกแต่งลายกิโยเช่และการแกะสลัก จากนั้นตามด้วยการลงยาแบบคลัวซอนเน่ และปิดท้ายด้วยการประดับ
อัญมณีที่ตาของม้าน้ำา รวมไปถึงประดับแซฟไฟร์สีน้ำาเงินไล่เฉดที่ขอบตัวเรือนด้วย ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ขนาด 39 มม. 
บรรจุด้วยกลไก Calibre 2160 ซ่ึงพัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin และยังเน้นความบางเพ่ือรักษาความ
สง่างามของนาฬิกา กลไกนี้ยังติดตั้งจักรกลทูร์บิญองพร้อมโรเตอร์แบบ peripheral ซ่ึงช่วยให้รักษาความบางเอาไว้ได้ 
กลไกซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน 188 ชิ้นและทำางานที่อัตราสั่นสะเทือน 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง มีความบางเพียง 5.65 มม. และ
ได้รับการตกแต่งเก็บรายละเอียดตามขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูง  
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ข้อมูลทางเทคนิค
Les Cabinotiers Tourbillon jewellery – Sea Horse
รหัสอ้างอิง 6007C/000J-056C
 
 
กลไก 2260
 พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
 กลไกไขลาน
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 มม. หนา  5.65 มม.
 กำาลังลานสำารองประมาณ 80 ชั่วโมง 
 ความถี่ 2.5 เฮิร์ตซ์  (สั่นสะเทือน 18,000 ครั้ง/ ชั่วโมง)
 ชิ้นส่วน 188 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 30 เม็ด
 ประทับตรารับรอง Hallmark of Geneva 

ฟังก์ชั่น  ชั่วโมง นาที
 วินาทีที่กรงทูร์บิญอง ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกา 
 ทูร์บิญอง

การตั้งค่า  ปรับชั่วโมงและนาทีด้วยเม็ดมะยม (ดึงให้อยู่ในโพสิชั่นที่ 2)

ตัวเรือน พิงค์โกลด์ 18K 5N ประดับแซฟไฟร์ทรงบาแก็ตต์ไล่เฉด 74 เม็ด 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 39 มม. หนา  11.15 มม. 
 
หน้าปัด  ทอง 18K ตกแต่งด้วยเทคนิคกิโยเช่ด้วยมือ การแกะสลัก การลงยาแบบคลัวซอนเน่  และการประดับ

อัญมณี เป็นแซฟไฟร์ทรงหลังเบี้ย 1 เม็ดที่ดวงตาของม้าน้ำา   
 เข็มพิงค์โกลด์ 18K 5N 

สายรัด สายหนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีน้ำาเงิน  เย็บตะเข็บด้วยมือ เทคนิคเดียวกับการเย็บอานม้า 

ตัวล็อก หัวเข็มขัดพิงค์โกลด์ 18K 5N ประดับแซฟไฟร์ทรงบาแก็ตต์ 14 เม็ด รูปทรงครึ่งกางเขนมอลทีส 
  

กล่อง รุ่น Les Cabinotiers  

จำานวนอัญมณ ี แซฟไฟร์ทรงบาแก็ตต์ 88 เม็ด และแซฟไฟร์ทรงหลังเบี้ย 1 เม็ด รวม 3.48 กะรัต (น้ำาหนักการันตีเป็น
อย่างน้อย)  

ผลงานหนึ่งเดียว 
ฝาหลังสลักคำาว่า “Les Cabinotiers”, “Pièce unique” และตรารับรอง “AC” 



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


