
Traditionnelle tourbillon 
หัตถศิลป์เพื่ออุทิศแด่ปกรณัมจีน

6 ธันวาคม 2022



2

Overview
  

Legendary creatures
  

Heavenly choreography, 
engraving and guilloché work
  

Ultra-thin movement
  

Sum-up
  

Technical data

Traditionnelle tourbillon 
Artistic crafts paying tribute to Chinese mythology

• ขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงและความเชี่ยวชาญหัตถศิลป์โคจรมาบรรจบกัน
ในเรือนเวลาซึ่งมีหน้าปัดให้เลือก 3 แบบ ผลิตขึ้นในจำานวนจำากัดแบบละ 16 เรือน

• ประติมากรรมฟีนิกซ์และมังกรคู่ สร้างสรรค์จากทองพิงก์โกลด์ 18K 5N สลักเสลา
อย่างงดงามราวกับมีชีวิตเพื่อนำามาประดับลงบนหน้าปัดสลักลายกิโยเช่ด้วยมือ

• ตัวเรือน 41 มม. ตกแต่งด้วยการสลักลายก้นหอยคล้ายก้อนเมฆบนขอบหน้าปัด
และขาตัวเรือน

ตำานานเกี่ยวกับฟีนิกซ์และมังกรตามคติความเช่ือของจีนได้รับการถ่ายทอดลงบนหน้าปัด
นาฬิกา Traditionnelle tourbillon บนตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N สลักเสลาอย่างประณีต
งดงาม สัตว์วิเศษในตำานานนี้ได้ถือกำาเนิดข้ึนในรูปแบบประติมากรรมสลัก ประดับอยู่บนพื้น
หน้าปัดสลักลายกิโยเช่ โดดเด่นด้วยจักรกลทูร์บิญองซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกอินเฮาส์ขนาดบาง 
Calibre 2160 พร้อมด้วยโรเตอร์แบบริมขอบหรือ peripheral rotor 
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สัตว์วิเศษในตำานาน
ฟีนิกซ์และมังกรมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมจีนมานานนับศตวรรษ เมื่อน�ามา
คู่กัน สื่อถึงสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความสง่างาม นอกจากจะเป็นสัตว์ที่มีพลัง
เหนือธรรมชาติที่น�ามาซึ่งสันติภาพและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เปี่ยมสุขระหว่าง
สามีภรรยาแล้ว หากสัตว์ตนใดตนหนึ่งหรือทั้งสองปรากฏกายให้เห็นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง นั่นยังหมายถึงช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศ
โดยรวมด้วย ดังเช่นที่ปรากฏในค�ากล่าวของจีนที่ว่า “เมื่อมังกรทะยานและนกฟีนิกซ์ร่าย
ร�า  ประชาชนจะผาสุกเป็นเวลาหลายปี จะน�ามาซึ่งสันติสุขและความร่มเย็นสู่ทุกคนใต้สวรรค์”

แม้ว่ารายละเอียดทางสัณฐานวิทยาจะแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย แต่มังกรก็เป็นสิ่งมีชีวิต
แห่งการผสมผสาน สมกับที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของพลังอ�านาจ โดยมี
ลักษณะเหมือนสัตว์หลายชนิดรวมกัน ทั้งงู จระเข้ กิ้งก่า ปลาคาร์ป นกอินทรี และเสือ มังกร
อาศัยอยู่ในพระราชวังใต้มหาสมุทร จึงมีพลังในการควบคุมน�้าที่จ�าเป็นส�าหรับกองทหาร 
ยุติความแห้งแล้งและหยุดยั้งน�้าท่วม ส่วนฟีนิกซ์ สัตว์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติและได้ชื่อว่า
เป็นราชาแห่งวิหค รูปโฉมงดงามได้รับแรงบันดาลใจจากนกยูง ไก่ฟ้า นกแก้ว เป็ดหิน และนก
กระเรียน เป็นตัวแทนของคุณธรรมส�าคัญห้าประการ ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความชอบ
ธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ความจริงใจ และปัญญา

ฟีนิกซ์และมังกรไม่เพียงได้รับการเคารพยกย่องและเป็นที่รักอย่างยิ่ง หากยังถูกน�าเสนอ
ด้วยภาพลักษณ์ที่งดงามที่สุดในต�านานจีน เช่นเรื่องที่เล่าขานกันว่าสัตว์ทั้งสองร่ายร�า
รอบไข่มุกวิเศษซึ่งสื่อถึงความสมัครสมานสามัคคี และเนื่องจากสัตว์ในต�านานทั้งสองนี้ถือ
เป็นสัตว์มงคล การเฝ้ามองจึงส่งแต่ผลดีในขณะที่รอเวลาแห่งความสงบสุขและความเจริญ
รุ่งเรืองท่ีจะมาถึง ภาพของมังกรและฟีนิกซ์จึงมักปรากฏอยู่บนเครื่องประดับหยกที่ใช้ใน
พิธีการ และได้รับการแกะสลัก วาด หรือปักลายลงบนสิ่งของส�าหรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่ง
ทักษะฝีมือเหล่านี้ได้รับการสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย
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การแกะสลักและกิโยเช่ ลีลาร่ายรำาแห่งสรวงสวรรค์

Vacheron Constantin ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกย่องสัตว์ใน
ตำานานทั้งสองนี้โดยให้อิสระแก่ดีไซน์เวิร์กช็อปและช่างฝีมือในการ

ถ่ายทอด

นาฬิกา Traditionnelle tourbillon น�าเสนอภาพการร่ายร�าของฟีนิกซ์และมังกรรอบๆ 
ไข่มุก ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจีน กระบวนการสร้างไข่มุกถูกพัฒนาขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการผลิต โดยในตอนแรก ไข่มุกจะต้องถูกขัดเงาและพ่นทรายด้วยเปลวไฟ 
แต่ในขณะที่ความจริงแล้ว ต้องเปลี่ยนมาท�าด้วยมือเนื่องจากมีความบางมาก (เพียง 3/10 
มิลลิเมตร) การปรับเปลี่ยนกรรมวิธีช่วยให้ผลงานดูเปล่งประกายอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ
สัตว์วิเศษทั้งสองซึ่งสร้างสรรค์จากพิงก์โกลด์ 18K 5N โดยการน�าไปสแตมป์ก่อนจะน�าไป
เก็บรายละเอียดด้วยมือโดยใช้เทคนิคการตกแต่งด้วยการสร้างแบบจ�าลองด้วยสกอร์เปอร์ 
จากนั้นจึงตะไบให้เรียบเนียน รายละเอียดอันวิจิตรและการท�างานที่แม่นย�าช่วยส่งให้ฉากการ
ร่ายร�าแห่งสวรรค์ออกมาสวยสดงดงาม ดังเช่นที่ปรากฏอยู่บนขนนกและส่วนศีรษะของ
ฟีนิกซ์ที่ละม้ายหัวไก่  สัญลักษณ์ของจักรพรรดินี   รวมทั้งร่างที่คดโค้งของมังกรที่ปกคลุม
ด้วยเกล็ดมันวาว สัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ยิ่งเมื่อบวกกับกรงทูร์บิญองหมุนวนซึ่งมีรูป
ร่างคล้ายสัญลักษณ์ไม้กางเขนมอลทีสของ Vacheron Constantin  ก็ยิ่งเสริมให้ผลงาน
น้ีดูมีชีวิตขึ้นมา โดยตัวควบคุมการท�างานของกลไกนี้ยังรองรับขาข้างหนึ่งของมังกร ใน
ขณะที่การขยับปีกของนกฟีนิกซ์ดูราวกับเป็นตัวก�าหนดจังหวะ 

ส่วนพื้นหน้าปัดสลักลายกิโยเช่ชุบกัลวานิก มีทั้งสีด�า น้�าเงินเข้ม หรือโทนสีเงิน ช่วยให้ภาพ
ฉากจากต�านานนี้ดูมีมิติน่าประทับใจ

ส่วนบนขอบหน้าปัดและขาตัวเรือน ภาพท้องฟ้าได้รับการถ่ายทอดผ่านลวดลายก้นหอย แกะ
เป็นลายแบบนูนต่�า เทคนิคนี้เกิดจากการแกะเอาเนื้อวัสดุออกเพ่ือไฮไลต์เค้าโครงของงาน
ประติมากรรม หลังจากร่างลวดลายคร่าวๆ ช่างแกะสลักจะลงมือแกะลายด้วยสกอร์เปอร์ 
ซึ่งละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเครื่องมือมีความคมยิ่งขึ้น วอลุ่มของชิ้นงานยิ่งปรากฏชัดเจนเมื่อเล่น
กับผิวสัมผัสแบบด้านและแบบมัน 
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กลไกขนาดบาง
จักรกลทูร์บิญอง ท�างานด้วยความถี่น 18,000 ครั้ง/ชั่วโมง (2.5 เฮิร์ตซ์) กรงหมุนยึด
ด้วยสกรูว์ท�าหน้าที่แสดงวินาทีไปด้วยในตัว และช่วยให้การร่ายร�าของสัตว์วิเศษดูมีชีวิตชีวา
สมจริง สามารถชื่นชมจักรกลนี้ได้ผ่านฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลซึ่งไร้การบดบังจากโรเตอร์ 
เน่ืองจากใช้โรเตอร์แบบริมขอบหรือ peripheral rotor ในการขึ้นลานซึ่งสามารถส�ารอง
พลังได้นาน 80 ชั่วโมง การเลือกใช้โรเตอร์ชนิดนี้ยังท�าให้กลไก Calibre 2160 มีขนาดบาง
เพียง 5.65 มม. แม้จะติดตั้งจักรกลทูร์บิญองด้วยก็ตาม
กลไกขนาดบางซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน 188 ชิ้นบรรจุอยู่ภายในตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N 
ซึ่งหนาเพียง 11.21 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. รับกับข้อมือ

การตกแต่งกลไก Calibre 2160 ยังเปี่ยมด้วยคุณภาพไม่ต่างจากการ
ตกแต่งหน้าปัด

บาร์ของกรงทูร์บิญองขัดแต่งมุมด้วยมือ เมนเพลทด้านที่อยู่ติดกับหน้าปัดขัดแต่งลาย
วงกลม ส่วนบริดจ์ตกแต่งด้วยลาย Côtes de Genève  ที่ด้านหลัง จับคู่กับสายรัดข้อมือ
หนังจระเข้สีด�า สีน้�าเงินเข้ม และสีน้�าตาลแล้วแต่รุ่น พร้อมตัวล็อกสายแบบบานพับ ผลิตขึ้น
แบบจ�านวนจ�ากัดแบบละ 16 เรือนพร้อมวางจ�าหน่ายในบูติกเท่านั้น กล่าวได้ว่าผลงานนี้เป็น
ตัวแทนของการผสมผสานกันอย่างลงตัวของทักษะหัตถศิลป์และความเชี่ยวชาญการผลิต
นาฬิกาชั้นสูง
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บทสรุป
เพื่อยกย่องฟีนิกซ์และมังกร สัตว์ในต�านานของจีน Vacheron Constantin ได้สร้างสรรค์
นาฬิกา Traditionnelle Tourbillon ในจ�านวนจ�ากัดสามรุ่น สัตว์ในต�านานทั้งสองได้รับการ
ถ่ายทอดออกมาตามขนบในทวงท่าการร่ายร�ารอบไข่มุก ฟีนิกซ์และมังกรเป็นสัญลักษณ์
ของความแข็งแกร่งและความสง่างามตามปกรณัมของจีน เมื่ออยู่คู่กันจะก่อให้เกิดสันติสุข
และความสุข บนหน้าปัดของนาฬิกาทั้งสามแบบสลักลายกิโยเช่ ตกแต่งด้วยประติมากรรม
พิงก์โกลด์สลักรูปฟีนิกซ์และมังกร  แต่ละรุ่นตกแต่งหน้าปัดเคลือบกัลวานิกสีด�า สีน้�าเงิน
เข้ม และสีเงิน ผลิตออกมาในจ�านวนจ�ากัดรุ่นละ 16 เรือน ตัวเรือนพิงก์โกลด์ 18K 5N เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 41 มม. ขอบหน้าปัดและขาตัวเรือนสลักลายก้นหอยแลดูคล้ายหมู่เมฆ รวม
ทั้งลวดลายนูนต่�าบนขอบข้างตัวเรือน ท�างานด้วยกลไกอินเฮาส์อัตโนมัติ Calibre 2160 
พร้อมทูร์บิญองที่ช่วยเพ่ิมความมีชีวิตชีวาแก่ฉากจากต�านาน กลไกนี้ประกอบด้วยช้ินส่วน 
188 ชิ้น  ใช้โรเตอร์แบบริมขอบหรือ peripheral rotor จึงท�าให้มีความหนาเพียง 5.65 มม. 
และยังท�าให้ส�ารองพลังได้นาน 80 ชั่วโมง อีกทั้งฝาหลังแซฟไฟร์ยังท�าให้สามารถชื่นชมการ
ตกแต่งอันประณีตได้อย่างชัดเจน
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ข้อมูลทางเทคนิค
Traditionnelle tourbillon  

รหัสอ้างอิง 6040T/000R-B959
 6040T/000R-B960
 6040T/000R-B961

กลไก 2160/1
 พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin 
 กลไกจักรกลอัตโนมัติ พร้อมโรเตอร์แบบริมขอบหรือ peripheral rotor
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 31มม.  (13½’’’) หนา  5.65 มม. 
 ก�าลังลานส�ารอง  80 ชั่วโมง 
 ท�างานที่ความถี่ 2.5 เฮิร์ตซ์ (18,000 ครั้ง/ชั่วโมง)  
 ชิ้นส่วน 188 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 30 เม็ด 
  ประทับตารับรอง Hallmark of Geneva  
ฟังก์ชั่น  ชั่วโมง นาที และวินาทีบนกรงทูร์บิญอง (แสดงด้วยสกรูว์สี)
 ทูร์บิญอง  

ตัวเรือน พิงก์โกลด์ 18K 5N 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. หนา 11.21มม. 
 ขอบหน้าปัดและขาตัวเรือนสลักลาย  
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล  
 กันน้�าลึก  3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร)

หน้าปัด  ทอง 18K สลักลายกิโยเช่ เคลือบกัลวานิกสีเงิน สีน้�าเงินเข้มและสีด�า 
 ตกแต่งประติมากรรมพิงก์โกล์ 18K สลักเป็นรูปฟีนิกซ์และมังกร 

สาย สายหนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีน�า้ตาล น้�าเงินเข้ม และสีด�า เย็บตะเข็บด้วยมือแบบการเย็บ
อานม้า 

 
ตัวล็อก ตัวล็อกแบบบานพับพิงก์โกลด์ 18K 5N    
 ดีไซน์เป็นรูปครึ่งกางเขนมอลทีสขัดเงา

ผลิตจำานวนจำากัด แบบละ 16 เรือนพร้อมหมายเลขกำากับ 
วางจำาหน่ายในบูติก Vacheron Constantin เท่านั้น 



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

ด้วยทักษะการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่าย เมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง

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

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


