
Traditionnelle moon phase 
ทอประกายเจิดจรัส 

เปิดตัว 27 ตุลาคม 2022



2

Overview
  

Lit up by snow setting
  

Astronomical moon
  

Sum-up
  

Technical data

Traditionnelle moon phase  

• ประดับเพชร 548 เม็ดแบบสโนว์เซ็ตติ้ง 

•	ฟังก์ชั่นมูนเฟสแบบแม่นยำาสูง ไม่ต้องปรับตั้งค่าใหม่เป็น
ระยะเวลา 122 ปี 

•	กลไกไขลาน Calibre 1410 AS พัฒนาและผลิตโดย 
Vacheron Constantin 

•	สายรัดข้อมือสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
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สว่างไสวเป็นประกายด้วยเทคนิคสโนว์เซ็ตติ้ง

นาฬิกา Traditionnelle moon phase นำาเสนอมูนเฟสดิสเพลย์เป็นจุดเด่นโดยผสานกับทักษะชั้นสูงในการ
ประดับอัญมณี นาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่นี้ประดับด้วยเพชรทั้งตัวเรือน และได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ได้รูป
ทรงที่สมบูรณ์แบบ 

หน้าปัดใช้เทคนิคการประดับเพชรแบบสโนว์เซ็ตติ้ง โดยนำาเพชรกลม 10 
ขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 0.7-1.5 กะรัต รวม 548 เม็ด มาประดับแบบสุ่ม
บนพื้นผิวจนได้เอฟเฟ็กต์ที่โดดเด่นสะดุดตา ราวกับละลายกลมกลืนไปกับ

แสงที่สาดส่อง

และนอกเหนือจากเทคนิคการประดับอัญมณีซึ่งช่างต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์ในการประดับลงบน
พื้นที่ว่างบนหน้าปัดแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายก็คือการท่ีต้องหลบเล่ียงพ้ืนท่ีรอบมูนเฟสดิสเพลย์ เรื่อยไป
ตามแนวโค้งของบริเวณแสดงปริมาณกำาลังลานสำารอง และหลักชั่วโมงไวท์โกลด์ ส่วนพื้นหน้าปัดย่อยวินาที
ประดับด้วยเพชร 38 เม็ด ล้อมขอบด้วยเพชร 24 เม็ดเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่านค่าเวลา นอกจากนี้ 
ยังใช้วิธีการประดับเพชรแบบหนามเตยกับเพชรกลมจำานวน 225 เม็ด รวมทั้งสิ้น 4.8 กะรัต บริเวณขอบตัว
เรือน ข้างตัวเรือน ขาตัวเรือน และเม็ดมะยมด้วย
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มูนเฟสแม่นยำาสูงหรือ Astronomical moon 

นอกจากจะเป็นวิธีการเพิ่มมิติความงดงามแล้ว ทีมดีไซเนอร์ยังเลือกท่ีจะเสริมการประดับอัญมณีแบบหนาม
เตยอันเคร่งขรึม และการประดับเพชรแบบสโนว์เซ็ตติ้งล้อแสงไฟด้วยการเลือกใช้เฉดสีน้ำาเงินบนพื้นที่สองจุด 
น่ันคือ บริเวณแสดงพลังงานสำารอง 40 ชั่วโมงซึ่งประดับมาเธอร์ออฟเพิร์ลสีน้ำาเงิน และหน้าต่างมูนเฟสซึ่ง
โดดเด่นด้วยแผ่นดิสก์โอพาลีนสีน้ำาเงิน ประดับโมทีฟรูปดาวในเฉดสีทองสีเดียวกับตัวเรือน ติดตั้งอยู่ระหว่าง
ตำาแหน่ง 8 และ 9 นาฬิกา 

มูนเฟส ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกอินเฮาส์ 1410 AS แสดงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์อย่างแม่นยำาด้วย
ระบบจักรกลที่มีเฟือง 135 ซี่ ซึ่งการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกหนึ่งรอบจะกินเวลา 29 วัน 12 ชั่วโมง 45 
นาที 

การแสดงลักษณะของดวงจันทร์หรือข้างขึ้นขางแรมที่มีความแม่นยำาสูงนี้
เรียกว่า astronomical moon ซึ่งจำาเป็นต้องปรับตั้งค่าใหม่ในทุกๆ 122 ปี

ส่วนการตกแต่งกลไกไขลานนั้นใช้เทคนิค circular grain ท่ีด้านหน้าของเมนเพลท และลาย Côte de 
Genèves บริเวณบริดจ์ด้านหลัง พร้อมด้วยการเกลาขอบด้วยมือ และขัดลายเส้นตรงด้านข้าง ซึ่งราย
ละเอียดเหล่าน้ีสามารถชื่นชมได้ผ่านฝาหลังตัวเรือน ความประณีตงดงามนี้ยังปรากฎอยู่ในทุกพื้นที่ รวมทั้ง
สายหนังจระเข้สีไนต์บลูแบบซาตินซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยกดที่ปุ่มโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ มาพร้อม
ตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดประดับเพชร 21 เม็ด
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บทสรุป

นาฬิกา Traditionnelle moon phase ตัวเรือนไวท์โกลด์ซึ่งประดับเพชรทั้งเรือนรวม 4.8 กะรัต 
(การันตีน้ำาหนักขั้นต่ำา) ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสง่างามและรูปทรงที่ได้สัดส่วนสมบูรณ์
แบบ หน้าปัดประดับด้วยเพชร 548 เม็ดด้วยเทคนิคแบบสโนว์เซ็ตติ้ง รวมทั้งใช้เพชรกลม 225 
เม็ดประดับแบบหนามเตยบริเวณขอบตัวเรือน ข้างตัวเรือน ขา และเม็ดมะยม ทำางานด้วยกลไก 
1410 AS แสดงมูนเฟสแม่นยำาสูงด้วยดิสก์สีน้ำาเงินประดับโมทีฟรูปดาวซึ่งไม่จำาเป็นต้องปรับตั้ง
ค่าใหม่ภายใน 122 ปี เฉดน้ำาเงินเดียวกันนี้ยังปรากฏบนพื้นที่แสดงปริมาณกำาลังสำารองประดับ
มาเธอร์ออฟเพิร์ล รวมทั้งสายรัดข้อมือซึ่งถอดเปล่ียนได้โดยเพียงแค่กดปุ่ม ไม่จำาเป็นต้องพึ่งพา
อุปกรณ์ใดๆ 
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ข้อมูลทางเทคนิค
Traditionnelle moon phase 
รหัสอ้างอิง 7006T/000G-B913
 
กลไก 1410 AS
 พัฒนาและผลิตโดย  Vacheron Constantin
 กลไกจักรกลแบบไขลาน 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มม.  (9’’’) หนา 4.2 มม.    
 กำาลังลานสำารองประมาณ  40 ชั่วโมง 
 ทำางานที่ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์  (28,800 ครั้ง/ชั่วโมง )
 ชิ้นส่วน 175 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 22 เม็ด
 มาตรฐานรับรอง Hallmark of Geneva 

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที วินาทีที่หน้าปัดย่อย ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกา 
 ปริมาณกำาลำาลังลานสำารอง 
 มูนเฟสแม่นยำาสูง 
  
ตัวเรือน  ไวท์โกลด์ 18K ประดับเพชรกลม  225 เม็ด 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 37.5 มม. หนา  10.2 มม. 
 เม็ดมะยมประดับเพชรกลม 1 เม็ด 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลใส 
 กันน้ำาลึก 3 บาร์   (ประมาณ 30 เมตร)

หน้าปัด  ไวท์โกลด์ 18K ประดับเพชรกลม  548 เม็ด
 มาตรแสดงกำาลังลานสำารองประมาเธอร์ออฟเพิร์ล     
 หลักชั่วโมงและเข็มไวท์โกลด์ 18K  
 
สาย หนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีไนต์บลู  รองด้วยหนังลูกวัวเย็บตะเข็บ 
 สามารถถอดเปลี่ยนสายได้   
 
ตัวล็อกสาย แบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K ประดับเพชรกลม 21 เม็ด

จำานวนเพชรทั้งหมด  เพชรกลม 795 เม็ด หนักรวม 4.8 กะรัต (การันตีน้ำาหนักขั้นต่ำา) 



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อเนื่องโดย
มิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและอัตลักษณ์ความ
งามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น

ด้วยทักษะการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่าย เมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซ่ึงยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้ในคอลเลกชั่น
ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historique และ Égérie ทั้งยังเปิดโอกาสให้
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาวินเทจภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Les Collectionneurs ตลอด
จนนาฬิกาสั่งผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของทางแผนก Les Cabinotiers อีกด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


