
 
 

แฮมลิตนั วอทช ์หวนกลบัคนืสูจ่อเงนิอกีคร ัง้ 
ในภาพยนตรแ์อคช ัน่สดุเรา้ใจ Jack Ryan: Shadow Recruit 

ผลงานของพาราเมาท ์พคิเจอรส์ 

บลี, สวติเซอรแ์ลนด ์--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
แฮมลิตนัภมูใิจนําเสนอนาฬกิาระดบัพรเีมีย่ม 2 รุน่ ซึง่สรา้งสรรคจ์ากจติวญิญาณแบบอเมรกินั 
และความเทีย่งตรงแบบสวสิ 
 
นับเป็นอกีครัง้ทีน่าฬกิาของแฮมลิตนั วอทช ์เฉดิฉายอยูบ่นขอ้มอืถอืวรีบรุษุหนังแอ็คชัน่ 
ในภาพยนตรส์ดุระทกึอยา่ง Jack Ryan: Shadow Recruit ผลงานของพาราเมาท ์พคิเจอรส์ 
โดยนาฬกิาสองรุน่ทีม่เีอกลกัษณ์และปรากฏอยูใ่นภาพยนตรด์งักลา่วไดแ้ก ่รุน่ Khaki Titanium และรุน่ 
Khaki Flight Timer 
ซึง่ไดรั้บการออกแบบจากการผสมผสานความเทีย่งตรงของนาฬกิาแบบสวสิกบัจติวญิญาณแหง่ความเป็น
อเมรกินั ในการสรา้งสรรคเ์ครือ่งคํานวณเวลาอยา่งเชีย่วชาญตามแบบฉบบัของแฮมลิตนั ทัง้นี ้
แฮมลิตนัไดร้ว่มมอืกบัพาราเมาท ์พคิเจอรส์ เพือ่โปรโมทภาพยนตรร์อบปฐมทัศน ์
ซึง่จะเปิดฉากสูส่ายตาผูช้มทั่วโลกในเดอืนมกราคม 2557 
 
นาฬกิารุน่ Khaki Titanium สดํีาทีส่วมใสโ่ดยแจ็ค ไรอนั (นําแสดงโดยครสิ ไพน)์ 
นัน้เป็นนาฬกิาของสายลบัอยา่งแทจ้รงิ 
ดว้ยการซอ่นเรน้โครงสรา้งการทํางานของนาฬกิาอนัซบัซอ้นไวภ้ายใตด้ไีซนเ์รยีบหรอูยา่งเหนอืชัน้ 
นาฬกิารุน่นีเ้หมอืนกบัมชีวีติสองดา้น ทีบ่ง่บอกตวัตนของผูส้วมใส ่ซึง่ทัง้นอ้มรับความสําเร็จ 
แตก็่พรอ้มรับมอืกบัทกุสถานการณ์ 
 
สว่นนาฬกิาซึง่มฟัีงกช์ัน่การใชง้านอนัหลากหลายอยา่งรุน่ Khaki Flight Timer ทีส่วมใสโ่ดยวลิเลยีม 
ฮารเ์ปอร ์(นําแสดงโดยเควนิ คอสตเ์นอร ์นักแสดงเจา้ของรางวลัออสการ)์ 
ออกแบบมาสําหรับภาพยนตรเ์รือ่งนีโ้ดยเฉพาะ 
ซึง่แฮมลิตนัไดส้บืสานธรรมเนยีมการรว่มงานกบับรรดาสตดูโิอและผูส้รา้งภาพยนตรม์าอยา่งยาวนานหลา
ยทศวรรษ เพือ่สรา้งสรรคน์าฬกิาตามแบบฉบบัของตวัละครภาพยนตรแ์ตล่ะราย 
 
ภาพยนตรเ์รือ่ง Jack Ryan: Shadow Recruit เป็นผลงานของเจา้พอ่นยิายจารกรรมอยา่งทอม แคลนซ ี
ซึง่สรา้งตวัละครทีเ่ป็นนักวเิคราะหข์องซไีอเอ ภาพยนตรเ์รือ่งนืเ้ป็นภาะยนตรแ์อ็คชัน่ทรลิเลอรส์ดุเรา้ใจ 
ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวของไรอนั (ครสิ ไพน ์จากเรือ่ง Star Trek) สายลบัผูท้ีใ่ชช้วีติในสองบทบาท 
ในฐานะผูบ้รหิารยา่นวอลลส์ตรทีทีม่ชีวีติเรยีบงา่ย 
และสายลบัอเมรกินัผูท้ีถ่กูไลล่า่จากแผนกอ่การรา้ยครัง้ใหญใ่นกรงุมอสโก 
 
ไรอนันัน้ ดจูะเป็นแคเ่พยีงนักธรุกจิชาวนวิยอรก์คนหนึง่ในสายตาของเพือ่นๆและคนทีเ่ขารัก 
แตบ่ทบาทลบัๆของเขาในซไีอเอนัน้ถอืเป็นชว่งเวลาทีส่ามารถยอ้นกลบัไปไดห้ลายปียิง่นัก 
ไรอนัไดเ้ขา้มาทํางานในซไีอเอในฐานะด็อกเตอรมั์นสมองขององคก์ร 
ซึง่มหีนา้ทีว่เิคราะหข์อ้มลูตา่งๆจากทั่วโลก แตเ่มือ่ไรอนัไดค้น้พบแผนการอนัแยบยล 
เพือ่ทําลายเศรษฐกจิสหรัฐ และจดุชนวนหายนะความโกลาหลไปทั่วโลก 
เขาจงึเป็นเพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะสามารถยับยัง้เหตกุารณ์ดงักลา่วได ้
ดงันัน้เขาจงึถกูสง่ไปปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเต็มตวั ลว่งล้ําเขา้สูโ่ลกแหง่ความกงัขา การหลอกลวง 
และแรงอาฆาตทีไ่มห่ยดุยัง้ ทา่มกลางเพือ่นผูเ้งยีบขรมึอยา่งฮารเ์ปอร ์(เควนิ คอสตเ์นอร ์
นักแสดงเจา้ของรางวลัออสการ)์ เคธี ่(เคยีรา่ ไนทล์ีย่)์ คูห่มัน้ทีอ่ยูใ่นชว่งระหองระแหง 
และสมาชกิกลุม่คณาธปิไตยชาวรัสเซยีตวัฉกาจ (เคนเน็ธ บรานาจห)์ แจ็ค 
ตอ้งเผชญิกบัความจรงิครัง้ใหมซ่ ึง่ดเูหมอืนวา่ จะไมส่ามารถเชือ่ใจใครไดเ้ลย 
ดว้ยโชคชะตาของผูค้นนับลา้นทีซ่อ่นอยูภ่ายใตค้วามจรงิทีเ่ขากําลงัจะเปิดโปง 
ภายใตก้ารไลล่า่อนัดเุดอืด เขาจงึตอ้งล้ําหนา้ผูค้นทีอ่ยูร่อบขา้งตลอดเวลา 



เมซ นวิเฟลด,์ ลอเรนโซ ด ีโบนาเวนทรูา่, เดวดิ บารร์อน และ มารก์ วาหร์าเดยีน 
รับหนา้ทีผู่ผ้ลติภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ซึง่ดดัแปลงมาจากตวัละครของทอม แคลนซ ีสว่น อดมั โคแซด 
และเดวดิ โคปป์ รับหนา้ทีเ่ขยีนบทภาพยนตร ์กํากบัการแสดงโดยเคนเน็ธ บรานาจห ์
 
เกีย่วกบัแฮมลิตนั 

นับเป็นเวลามากกวา่ 6 ทศวรรษมาแลว้ทีแ่ฮมลิตนัสามารถครองใจลกูคา้จํานวนมาก 
รวมถงึผูม้ใีจรักการสรา้งสรรคด์ว้ยรปูลกัษณ์ทีส่ะดดุตา การออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
และการใชว้สัดทุันสมัยในการสรา้งสรรคค์อลเล็คชัน่ และแบรนดท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
แฮมลิตนัปรากฏตวัในภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ทีทํ่าเงนิสงูสดุจํานวนนับไมถ่ว้น 
อกีทัง้ยังสรา้งธรรมเนยีมของการรวมแบรนดเ์ขา้กบัโครงเรือ่งของภาพยนตรม์หากาพยต์ัง้แตภ่าพยนตรแ์ห่
งโลกอนาคตของ สแตนลยี ์คบูรคิ เรือ่ง 2001: A Space Odyssey ภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดงัอยา่ง I Am 
Legend และภาพยนตรไ์ตรภาคขวญัใจคนด ูMen In Black 

เกีย่วกบั พาราเมาท ์พคิเจอรส์ คอรป์อเรช ัน่ 

พาราเมาท ์พคิเจอรส์ คอรป์อเรชัน่ (PPC) 
ผูผ้ลติและผูจั้ดจําหน่ายภาพยนตรเ์พือ่ความบนัเทงิชัน้นําของโลก เป็นบรษัิทในเครอืเวยีคอม (NASDAQ: 
VIA, VIAB) บรษัิทคอนเทนทร์ะดบัแนวหนา้ผูเ้ป็นเจา้ของแบรนดภ์าพยนตร ์โทรทัศน ์
และดจิติอลเอ็นเตอรเ์ทนเมนทท์ีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีนั่บถอืในวงการ 
พาราเมาทบ์รหิารหลายแบรนดด์งัทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุในวงการภาพยนตร ์ไดแ้ก ่พาราเมาท ์พคิเจอรส์, 
พาราเมาท ์แอนเิมชัน่, พาราเมาท ์แวนเทจ, พาราเมาท ์คลาสสกิส,์ อนิเสริจ์ พคิเจอรส์, เอ็มทวี ีฟิลม์ส ์
และนคิเคโลเดยีน มฟูวีส่ ์นอกจากนีย้ังมบีรษัิทในเครอือยา่ง พาราเมาท ์โฮม มเีดยี ดสิทรบิวิชัน่, 
พาราเมาท ์พคิเจอรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, พาราเมาท ์ไลเซนซิง่ องิค ์และพาราเมาท ์สตดูโิอ กรุ๊ป 

 
ขอ้มลูผลติภณัฑ ์
 
Khaki Field Titanium สวมใสโ่ดยแจ็ค ไรอนั (แสดงโดยครสิ ไพน)์  

      
    ขนาด                  42 ม.ม. 
    วสัด ุ                   ไทเทเนยีมขดัรมดํา 
    สหีนา้ปัด               สดํีา 
    สายนาฬกิา            หนังสดํีา / สายไทเทเนยีม 
    กลไกการทํางาน     ระบบอตัโนมัต ิ2824-2 
    ครสิตลั                 แซฟไฟร ์
    ความสามารถในการกนัน้ํา           10 บาร ์(100 เมตร) 
    ราคา                  995 ดอลลารส์หรัฐ , 645 ยโูร และ 970 ฟรังคส์วสิ 
 
    

Hamilton Khaki Flight Timer สวมใสโ่ดยฮารเ์ปอร ์(แสดงโดยเควนิ คอสตเ์นอร)์  

      
    ขนาด                  40 ม.ม. 
    วสัด ุ                   เหล็กกลา้ไรส้นมิ (สเตนเลส สตลี) 
    สหีนา้ปัด                สดํีา, สถีา่น หรอืสเีงนิ 
                              หนังสน้ํีาตาลเย็บขอบ, สเตนเลส สตลี, 
    สายนาฬกิา           ยางสดํีาหรอืสสีม้ 
    กลไกการทํางาน     ETA E20. 373 
    ครสิตลั               แซฟไฟรเ์คลอืบสารกนัสะทอ้น (ทัง้สองดา้น) 
    ความสามารถในการกนัน้ํา                   10 บาร ์(100 เมตร) 
    ราคา   1,445 ดอลลารส์หรัฐ, 1,045 ยโูร และ 1,325 ฟรังคส์วสิ 
 
    
      



    สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
    แฮมลิตนั อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
    อเีมล media@hamiltonwatch.com 
    โทร. +41-32-343-38-63 
 
    
แหลง่ขา่ว: แฮมลิตนั อนิเตอรเ์นชัน่แนล  


