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สวัสดีท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับ  พบกันอีกครั้งนะครับ  วารสาร   
The Leading Edge เล่มที่ 14 นี้ ถึงมือท่านลูกค้า ก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งช่วง
เวลาที่ร้อนที่สุดในเดือนเมษายนปีนี้ มีพยากรณ์อากาศว่าอุณหภูมิเฉลี่ยใน
ประเทศไทยจะอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องเรียกว่าร้อนจัด
เสียแล้ว ขอให้รักษาสุขภาพรับลมร้อนกันนะครับ 

เนื้อหาในฉบับนี้ ได้รวบรวมภาพแห่งความประทับใจ จากการได้ร่วมกิจกรรม
ประจำาปี กับการร่วมเดินทางไปกับท่านลูกค้า ทั้ง 2 ทริป ปักกิ่งเมืองหลวง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ยุโรปตะวันออก  4 ประเทศ  ออสเตรีย 
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก และฮังการี ทุกครั้งที่ผมได้ร่วมเดินทาง 
ได้มีโอกาสใช้เวลาที่มีคุณค่ากับท่านลูกค้า ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของท่าน
ลูกค้า ในบรรยากาศแห่งการพักผ่อน ซึ่งมีแต่ความประทับใจ ที่ไม่สามารถ
บรรยายข้อความแทนความรู้สึกได้ทั้งหมด ในปีนี้ก็เช่นกันครับ วาโวลีนฯ จะยัง
คงมีกิจกรรมดีๆ อีกอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้วาโวลีนขอแนะนำาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับหน้าร้อน น้ำายารักษา
หม้อน้ำา ซุปเปอร์ คูลแลนท์ (Super Coolant) ซึ่งได้เพิ่มสูตรใหม่ ออร์แกนิค 
เทคโนโลยี เป็นน้ำายาหม้อน้ำาคุณภาพสูง ให้การปกป้องยาวนานถึง 2 ปี หรือ 
100,000 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยสร้างยอดขายแก่ธุรกิจของท่านลูกค้าได้
เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด  และผมยังยืนยันแนวคิดเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือความสำาเร็จของวาโวลีน 
ที่เกิดขึ้นจากความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและความเป็นครอบครัววาโวลีน 
เป็นความผูกพันที่ยั่งยืนตลอดไปครับ .........

2



Cover StoryC
ov

er
St

or
y

3

Valvoline Super Coolant Organic Technology 
วาโวลีน ซูเปอร์ คูลแลนท์ ออร์แกนิค เทคโนโลยี

วาโวลีน ซูเปอร์ คูลแลนท์ ออร์แกนิค เทคโนโลยี เป็นน้ำายาหม้อน้ำาท่ี
ปราศจากสารพวกไนโตร, ไนเตรท, ซิลิเกต และ ฟอสเฟส พัฒนาข้ึน
เพ่ือการปกป้องช้ินส่วนของหม้อน้ำา ท้ังรถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก,  
รถโดยสาร, ตลอดจน เรือเดินทะเล จากการกัดกร่อนท้ังท่ีอุณหภูมิ
ต่ำาและสูง ผสมสารเอทิลีน - ไกลคอล ช่วยในการเพ่ิมอุณหภูมิ
จุดเดือดและลดจุดเยือกแข็ง และสารป้องกันการเกิดสนิมและการ
กัดกร่อน ชนิดออร์แกนิค (Oraganic Acid Technology) ท่ีให้การ
ปกป้องท่ียาวนานและเต็มประสิทธิภาพ

การใช้งาน

วาโวลีน ซูเปอร์ คูลแลนท์ ออร์แกนิค เทคโนโลยี ให้การปกป้อง
ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ตั้งแต่หม้อระบายน้ำา (หม้อน้ำา) 
กระบอกสูบ ฝากระบอกสูบ ตลอดจน ปั๊มน้ำา ที่มีส่วนผสมโลหะ
ประเภทต่างๆ เช่น เหล็ก, อลูมินั่ม, ทองแดง, ตะกั่ว และโลหะ
อัลลอยอื่นๆ 

สามารถใช้ผสมกับน้ำา ที่ปราศจากโลหะหนัก ตะกรัน และความ
กระด้างในอัตราส่วน ตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:3

มาตรฐาน ผลิตข้ึนตามมาตรฐานสากล British Standard :
BS:6580และ Chinese Specification NB/SH/T0521 
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ระบบปรับอากาศต้องพร้อม ?

แอร์ หรือระบบปรับอากาศภายในรถ ช่วยทำาให้อุณหภูมิภายใน
ต่ำาลง หากระบบปรับอากาศนั้นสมบูรณ์  เริ่มด้วยคอมเพรสเซอร์  
(Compressor) จะใช้พลังงานส่วนหนึ่งจากเครื่องยนต์มาหมุน
สายพาน เพื่อหมุนพูลเลย์หน้าคอมเพรสเซอร์ภายในมีลูกสูบ
ไว้เพิ่มกำาลังอัดไอน้ำายาซึ่งอยู่ในสถานะแก็ส ให้มีอุณหภูมิ และ
ความดันที่สูงขึ้น คอนเดนเซอร์ (Condenser) แหล่งรวมน้ำายา
แรงดันสูงบริเวณส่วนหน้ารถเพ่ือรับลมในขณะรถว่ิง หรือมาจาก 
พัดลมไฟฟ้าเพ่ือพาความร้อนออก เอกซ์แปนช่ันวาล์ว (Expansion
Valve) หรือ ลิ้นลดความดัน มีหน้าที่ลำาเลียงน้ำายาที่มีสถานะ
เป็นของเหลวอุณหภูมิสูงจะไหลผ่านไปยังลิ้นลดความดัน   
น้ำายาที่ไหลผ่านจะมีอุณหภูมิและแรงดันต่ำาลง จากนั้นจะผสมกัน 
เป็นฝอยละอองไหลไปสู่ อีแวพอเรเตอร์ (Evaporator) หรือที่ช่าง
เรียกว่า ตู้แอร์ ทำาหน้าที่ลำาเลียงน้ำายาที่เป็นฝอยจะระเหยเป็น
ไอในท่อที่คดเคี้ยวของตู้แอร์ เพื่อดูดความร้อนจากท่อ และครีบ
รังผึ้งของตู้แอร์ ท่อน้ำายาที่เย็นเฉียบจะดูดความร้อนจากอากาศ
ที่ไหลผ่านซึ่งก็คือ อากาศภายในห้องโดยสาร ที่นำาพาโดย 
พัดลมไฟฟ้าในตู้แอร์ที่ปรับระดับความแรงของพัดลมจากสวิทซ์ 
ควบคุมในรถ ทำาให้น้ำายาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็น 
ไออีกครั้ง ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันต่ำา ในส่วนของน้ำายาก็จะเข้าสู่ 
คอมเพรสเซอร์อีกคร้ัง เพ่ือพาความร้อนไประบายออกท่ีคอนเดนเซอร์ 
เป็นวัฎจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

ระบบระบายความร้อนต้องชัวร์?

หากจะขับรถยนต์ให้ถึงจุดหมาย ไม่ใช่แค่มีน้ำามันอย่างเดียว สิ่งที่ 
สำาคัญไม่แพ้กันคือ ระบบระบายความร้อน หรือระบบหล่อเย็น
เครื่องยนต์ที่ช่างชอบเหมารวมเรียกว่า หม้อน้ำา 

หม้อน้ำา 
เป็นอุปกรณ์สำาคัญที่รถทุกคันต้องมี ระบบระบายความร้อนต้อง
อาศัยน้ำาหล่อเย็นเพื่อนำาความร้อนจากผนังห้องสันดาป ออกมา
ทิ้งสู่อากาศภายนอก ด้วยรูปของรังผึ้งหม้อน้ำา โดยมีวาล์วน้ำาเป็น
ตัวควบคุม ซึ่งจะหมุนวนแบบนี้ตลอดเวลา

การเลือกน้ำาหล่อเย็นที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำาเป็นในการปกป้องเครื่องยนต์และช่วยให้ส่วนประกอบของระบบการระบายความร้อน 
อยู่ในสภาพดี ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำาหล่อเย็นและแนะนำาเทคโนโลยีน้ำาหล่อเย็นที่แตกต่างกัน
รวมถึงเทคโนโลยีกรดอินทรีย์ (OAT) หรือเทคโนโลยีไฮบริดกรดอินทรีย์ (HOAT) เพื่อให้รถยนต์ของคุณได้รับการป้องกันที่ดีที่สุด 
ซึ่งเป็นเวลากว่า 50 ปีที่มาแล้ว ที่วาโวลีนมีผลิตภัณฑ์น้ำายารักษาหม้อน้ำาคุณภาพสูง ที่ช่วยปกป้องรถยนต์ทั่วโลก วาโวลีนขอเสนอ
ความรู้ในการเตรียมรถให้พร้อมสู้อากาศร้อน จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปดู

“ทำ�คว�มเข้�ใจ...ระบบระบ�ยคว�มร้อนกับก�รเลือกนำ�ย�หล่อเย็น” ้
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ระบบระบายความร้อน หรือหล่อเย็น 
(Cooling System)
เมือ่เครือ่งยนต์ทำางาน อปุกรณต์า่งๆ ในเครือ่งยนตเ์คลือ่นที ่ การที ่
โลหะ 2 ชิ้น ทำางานเสียดสีกัน ก็จะต้องมีการหล่อลื่น ด้วยระบบ
หล่อลื่น (Lubricating System) ช่วยลดแรงเสียดสี แต่ในบริเวณ
ที่มีความร้อนสูงเช่น ผนังกระบอกสูบ มีการเสียดสีกัน ระหว่าง
ลูกสูบ และกระบอกสูบ อีกทั้งยังมีการจุดระเบิดจากหัวเทียนด้วย 
ความร้อนบริเวณนี้จะมีมากเป็นพิเศษ ดังนั้น เครื่องยนต์จึงต้อง
ออกแบบ ให้บริเวณผนังของกระบอกสูบ และบริเวณต่างๆ ที่มี
ความร้อนมาก เป็นโพรงช่องว่าง เพื่อที่จะให้น้ำาไหลเวียนถ่ายเท
เอาความความร้อน ออกจากบริเวณนั้น ในขณะที่เครื่องกำาลัง
ทำางานอยู่

วงจรการทำางานของระบบระบายความร้อน

อุปกรณ์ที่จำาเป็นในระบบระบายความร้อน ได้แก่ ปั๊มน้ำา 
(Water pump), วาล์วน้ำา (Thermostat), ท่อยางหม้อน้ำา  (Radiator  
hoses), หม้อน้ำา (Radiator), พัดลมระบายความร้อน (Fan) 
ทำางานประสานกันคือ นับตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง ตัวปั๊มน้ำาก็จะ
ทำางานโดยได้รับแรงหมุนจากสายพาน ซึ่งต่อมาจากการหมุน 
พูลเล่ย์ ของแกนเพลาข้อเหวี่ยง การที่ปั๊มน้ำาทำางาน เป็นผลทำาให้
มีน้ำาไหลเวียนอยู่ในโพรงผนัง ของเส้ือสูบ และบริเวณท่ีมีความร้อน
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นำ�มันหล่อล่ืนเรือเดินทะเล
MARINE LUBRICANTS
VALMARINE 1230, 1240
วาโวลีน วาวล์มารีน 1230,1240 น้ำามันสำาหรับเรือเดินทะเล
คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำามันพิื้นฐานเกรดสูง  ผสมสารชะล้างและ 
กระจายเขม่าคุณภาพสูง เคร่ืองยนต์สะอาดปราศจากคราบสกปรก
เหมาะสำาหรับเครื่องยนต์เรือเดินทะเลประเภท Trunk Piston 
Type Engine เผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงดีเซลกำามะถันสูงที่ต้องการ
น้ำามันเครื่อง TBN 12

VALMARINE 3040
วาโวลีน วาวล์มารีน 3040 น้ำามันสำาหรับเรือเดินทะเลคุณภาพสูง 
ผลิตจากน้ำามันพ้ืนฐานเกรดสูง ผสมสารชะล้างและกระจายเขม่า 
คุณภาพสูง เคร่ืองยนต์สะอาดปราศจากคราบสกปรก เหมาะสำาหรับ 
เคร่ืองยนต์เรือเดินทะเลประเภท Medium Speed Trunk Piston 
Type Engine เผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงดีเซล กำามะถันสูง หรือ  
เชื้อเพลิงดีเซลมารีน (Marine Diesel Fuel) ท่ีต้องการน้ำามันเคร่ือง 
TBN 30

VALMARINE 5050, 7050 
วาโวลีน วาว์ลมารีน 5050, 7050 น้ำามันลูกสูบเรือเดินทะเล (Marine 
Cylinder Oil) คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำามันพ้ืนฐานเกรดสูงผสมสาร
ชะล้างและกระจายเขม่าคุณภาพสูงเคร่ืองยนต์สะอาดปราศจาก
คราบสกปรก เหมาะสำาหรับเคร่ืองยนต์เรือเดินทะเลประเภท Low 
to  Medium Speed Two Stroke Marine Engine เผาไหม้ด้วย 
เ ช้ือ เพ ลิง ดี เซลกำ ามะ ถัน สูงห รือ เช้ือ เพ ลิง ดี เซล ส่วนท้าย  
(Residual Diesel Fuel) ท่ีต้องการน้ำามันเคร่ือง TBN 50-70

บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำากัด ในส่วนของแผนกฝ่ายขาย C&I ได้มีจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็น
น้ำามันเครื่องสำาหรับเรือเดินทะเล ภายใต้ชื่อ VALMARINE และยังมีผลิตภัณฑ์สำาหรับหล่อลื่นเครื่องจักร และ
ระบบต่างๆ อีกด้วย เช่น  AGMA EP GEAR OIL, TURBINE OIL และ COMPRESSOR OIL RCP โดยลูกค้าใน
กลุ่มธุรกิจเรือเดินทะเลหลายๆ รายได้ให้ความไว้วางใจคุณภาพของสินค้า ตลอดจนถึงความเอาใจใส่ในการให้
บริการของทีมงานอย่างดีเสมอมา

้
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หม้อน้ำาเป็นส่วนสำาคัญของรถยนต์ โดยมีหน้าที่ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อน ทำาให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้อย่างราบรื่นและ 
ยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ หม้อน้ำาก็จำาเป็นจะต้องทำาความสะอาดเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของรถยนต์
วิธีการตรวจสอบสภาพหม้อน้ำาเบื้องต้น ให้บีบท่อยางยางน้ำา ถ้าพบว่าแข็งกว่าปกติ ก็ถึงเวลาที่จะต้องทำาความสะอาดกันแล้ว  
จึงขอแนะนำาวิธีการทำาความสะอาดหม้อน้ำารถยนต์ที่ คุณสามารถทำาเองได้มาฝากกัน

ล้�งหม้อนำ�รถยนต์ด้วยตัวเอง... ง่�ยม�กๆ

ข้ันตอนท่ี 1 หลังจากปล่อยให้เคร่ืองยนต์และสารหล่อเย็นคลาย
ความร้อนแล้ว เปิดกระโปรงหน้ารถเพ่ือเปิดฝาหม้อน้ำาและมุดลง
ใต้ท้องรถเพ่ือเปิดหางปลาใต้หม้อน้ำาออก ถ่ายเอาน้ำาเดิมออกจน
หมดโดยควรนำาภาชนะมารองน้ำาด้วยเน่ืองจากสารหล่อเย็นมีพิษ
แถมมีกล่ินหอม เรียกแมลงได้ จึงควรต้องกำาจัดให้ถูกวิธี เม่ือน้ำาใน
หม้อน้ำาออกจนหมดแล้วก็ให้ปิดหางปลาหลวมๆ ไว้

ข้ันตอนท่ี 2 เร่ิมทำาความสะอาดด้านในหม้อน้ำาด้วยการเติมน้ำายา
ล้างหม้อน้ำาและน้ำาสะอาดลงไปในหม้อน้ำา แล้วจึงติดเคร่ืองยนต์
เพ่ือให้น้ำาเข้าไปทำาความสะอาดในระบบประมาณ 5-10 นาที

ข้ันตอนท่ี 3  รอจนเคร่ืองยนต์เย็นลงแล้วปล่อยน้ำาออกจากหม้อ
น้ำาจากน้ันเติมน้ำาสะอาด และติดเคร่ืองอีกคร้ัง ทำาซ้ำาสัก 2 รอบ 
จนกว่าน้ำาท่ีออกมาจะใส ไม่มีสีและคราบใดๆ หลุดออกมา

ข้ันตอนท่ี 4  เม่ือหม้อน้ำาสะอาดแล้ว ให้ถอดหม้อพักน้ำาและท่อยาง 
มาทำาความสะอาดด้านในให้เรียบร้อย

ข้ันตอนท่ี 5 ติดต้ังหม้อพักน้ำาและท่อน้ำาเข้าท่ี จากน้ันเติมน้ำายาหล่อ
เย็นผสมน้ำากล่ันในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมจนเต็ม โดยน้ำายาหล่อเย็น 
จะช่วยถ่ายเทความร้อนของเคร่ืองได้ดีกว่าน้ำาปกติ ส่วนน้ำากล่ัน 
จะทำาให้ลดการเกิดตะกรันในหม้อน้ำา

ขอบคุณบทความจาก 
car.kapook.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก 
autoparts101.com และ thaimazda3.com

วิธีการล้างหม้อน้ำารถยนต์ที่เรานำาเสนอนอกจากจะง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ที่คุณรักแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
จากการใชบ้รกิารลา้งหมอ้น้ำา แตห่ากทำาบอ่ยกไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งใสน้่ำายาทุกครัง้เพราะอาจทำาใหห้มอ้น้ำาผเุรว็ ท้ังนีคุ้ณควรลา้งหมอ้น้ำา 
ประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้ระบบทำางานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ลองทำาดูครับ แล้วพบกันใหม่...ฉบับหน้า
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สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (เอฟไอเอ) จับมือราชยานยนต์สมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ เวิลด์ ทัวริ่ง
คาร์ แชมเปี้ยนชิพ 2015 (WTCC) มาดวลความเร็วเป็นครั้งแรก
ที่ประเทศไทย ณ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 
เป็นสนามที่ 11 จากจำานวนทั้งสิ้น 12 สนาม โดยเริ่มการแข่งขัน
สนามแรกในวันที่ 6-8 มีนาคม ที่เทอร์มาส ริโอ ฮอนโด้ ประเทศ 
อาร์เจนตินา และโลแซล เซอร์กิต ประเทศกาตาร์ จะเป็นสนาม
ปิดฤดูกาล

วาโวลีน ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการเวิลด์ ทัวร์ร่ิงคาร์ 
แชมป์เปี้ยนชิพ 2015 WTCC อย่างเป็นทางการ จะได้รับการ
โปรโมทใน  6 สนามแข่งในทวีปยุโรปและการแข่งขันในประเทศ 
โมร็อกโค โดยมีทีมพริตตี้สาวสวยของวาโวลีนสร้างสีสันใน
สนามแข่งและฉลองความสำาเร็จกับนักแข่งผู้ชนะเลิศของวาโวลีน 

“เรามีความยินดีต้อนรับแบรนด์วาโวลีนที่มีประวัติศาสตร์ 
อันยาวนานมาเป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุนการแข่งขันรายการ 
WTCC 2015 การแข่งขันนี้จะมีการรายงานข่าวทางโทรทัศน์
ครอบคลุมไปกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยตอกย้ำาคุณค่าของ
แบรนด์วาโวลีนที่ปรากฏอยู่ในสนามแข่งขันทั่วโลก” กล่าวโดย 
นายมาเซลโล ล็อตต้ี (Mr. Marcello Lotti) ผู้จัดการท่ัวไป WTCC

“ในฐานะที่วาโวลีนเป็นน้ำามันหล่อลื่นสำาหรับรถแข่งยี่ห้อแรก
ของโลก และเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน 
WTCC 2015 จะช่วยให้วาโวลีนสร้างความแตกต่างและเพิ่มการ
รับรู้ในแบรนด์ได้เป็นอย่างดี” กล่าวโดยนายโรเจอร์ แวน วิจเมน 
(Mr. Rogier Van Vlijmen) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด วาโวลีนยุโรป 

เวิลด์ ทัวร่ิงค�ร์ แชมเป้ียนชิพ 2015 (WTCC) ดวลในไทยเป็นสน�มท่ี 11 ของปี 
ระหว่�งวันท่ี 30 ตุล�คม - 1 พฤศจิก�ยน 2015 ณ ช้�ง อินเตอร์เนช่ันแนล  
เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ วาโวลีนในภูมิภาคเอเชียได้จัดประชุมผู้จัดจำาหน่าย
ประจำาป ีท่ีเมอืงมมุไบประเทศอินเดยี เพือ่แสดงให้เห็นถงึความมุง่
มั่นในการเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการจัดให้เยี่ยมชม 
โรงงานผลิตน้ำามันหล่อลื่นที่มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยจากการ 
ลงทุนกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำาลังการผลิตมากกว่า 120 
ล้าน ลิตรต่อปี ของวาโวลีนและบริษัทร่วมทุนในอินเดีย
(Joint Venture) 

นายนาวีน กุ๊ปต้า (Mr.Naveen Gupta) รองประธานธุรกิจ 
วาโวลีนระหว่างประเทศได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้ประสบความสำาเร็จ ในทางที่ถูกต้อง รวดเร็วและมีระเบียบ
วินัย นอกจากนี้เขาเรียกร้องให้หุ้นส่วนทางธุรกิจและทีมงานของ
วาโวลีนใช้ความท้าทายในการทำายอดขายให้ได้ 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 2018

นายซานดีฟ คาเลีย (Mr. Sandeep Kalia) ประธานบริหารของ 
บ.วาโวลีน คัมมิ่นส์ จำากัด ได้พูดถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจใน
ประเทศอินเดียและสิ่งท้าทายที่ทีมงานได้เผชิญและการปฏิบัติ
งานเพื่อให้ประสบความสำาเร็จ

ว�โวลีนในภูมิภ�คเอเชีย 
กับคว�มมุ่งม่ันในก�รเจริญเติบโต

นอกจากนี้ นายวีกาส คาเพอ (Mr.  Vikas Kapur)  ผู้อำานวยการ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พูดถึงแนวทางการทำางานดังนี้
• การมุ่งเน้นในการขยายขีดความสามารถของตัวแทนจำาหน่าย
  สินค้า
• การสร้างแบรนด์วาโวลีนให้เป็นที่รู้จัก 
• การเลือกเติบโตในตลาดน้ำามันเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก
  (HDEO) ตลาดน้ำามันเครื่องยนต์เบนซิน (PCMO) และตลาด  
  น้ำามันมอเตอร์ไซค์ (MCO)
• ความร่วมมือจากพันธมิตรของวาโวลีนและผู้ผลิตเครื่องยนต์
   ยี่ห้อต่างๆ
• การทำางานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทร่วมทุน  Cummins
• การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ผลิตเครื่องยนต์ยี่ห้อต่างๆ
   ในภูมิภาค

ตัวแทนประเทศไทย เย่ียมชมโรงงานผลิตน้ำามันหล่อล่ืน
นวัตกรรมสูงของ บ.วาโวลีนท่ีร่วมทุน

การประชุมผู้จัดจำาหน่ายของภูมิภาคเอเชีย

การประชุมผู้จัดจำาหน่ายจบลงด้วยการน่ังเรือยอร์ชท่องทะเลอาหรับ
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ปัจจัยที่ทำาให้เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนมีอยู่ 3 ตัวแปรด้วยกันคือ โลหะ น้ำา และ ออกซิเจน (อากาศ) ถ้าปัจจัยทั้ง 3 ตัวโคจรมาพบ
กันความเสียหายต่อผิวของโลหะก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นหลักการการป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนในหม้อน้ำาก็คือ การป้องกันไม่
ให้ปัจจัย 3 ตัวมาพบกันนั้นเอง 

เปรียบเทียบการทำางาน น้ำายาหม้อน้ำาแบบดั้งเดิม (Traditional) จะมีส่วนผสมของสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ประเภทซิลิเกต 
(Silicate), บอเรต (Borate),ฟอสเฟต (Phosphate), โมลิบเดต (Molybdate) และไนเตรต (Nitrate) ซึ่งเรามักจะเรียกกลุ่มนี้ 
เป็นพวกสารอนินทรีย์ (Inorganic)หลักการทำางานคือการไปเคลือบพ้ืนผิวโลหะไว้ท้ังหมด ไม่ให้สัมผัสกับน้ำาและอากาศก็จะไม่เกิด 
สนิมหรือการกัดกร่อนข้ึน (รูปด้านซ้าย ข้างล่าง) ซึ่งจะเห็นเป็นคราบสีขาวหรือเหลือง เคลือบผิวหม้อน้ำาไว้

ด้านขวามือแสดงการทำางานของสารป้องกันการเกิดสนิม 
หรือการกัดกร่อนแบบ สารอินทรีย์ (Organic) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ส่วนผสมของกรดไขมัน (Fatty Acid) ประเภทคาร์บอกซิลิต แอซิด
(Carboxylic Acid) และอยู่ในรูปเกลือ คาร์บอกซิเลต (Carboxylate)
หลักการทำางานจะแตกต่างจากแบบดั้งเดิม คือ จะเข้าไปเคลือบ 
ผิวโลหะเฉพาะจุดตรงที่จะเริ่มมีประจุหรือเริ่มมีการกัดกร่อน 
เท่านั้น เนื่องจากปฏิกริยาการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อน เป็น 
ปฏิกิริยาทางไฟฟ้า-เคมี (Electro-Chemical Process) (ภาพ 
ขวามือด้านบน) ดังนั้นปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเคลือบผิวจึงมี 
น้อยมาก เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิมทำาให้การใช้งานยาวนานกว่า

TECH TALK-COOLANTS 
อนินทรีย์(Inorganic)หรือแบบดั้งเดิม(Traditional) VS อินทรีย์/ออร์แกนิค (Organic)
การเกิดสนิม (Rust) / การกัดกร่อน (Corrosion)

= ความร้อน
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ภาพด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สารป้องกันสนิม และ
การกัดกร่อน แบบดั้งเดิม จะลดลงอย่างรวดเร็วจากการเคลือบ
ผิวโลหะท้ังหมด เพียงแค่ 5,000 ชม. ก็ต้องเติมน้ำายา เข้าไปใหม่ 
หรือต้องเปล่ียนถ่าย น้ำายาหม้อน้ำาใหม่โดยเฉล่ีย ทุก ๆ 1 ปี  
ส่วนน้ำายาหม้อน้ำาที่มีส่วนผสมสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน 
แบบ อินทรีย์-ออร์แกนิค ซึ่งใช้เพียงครั้งละน้อยๆ ในการแก้ไข 
ปัญหา ทำาให้การลดลงเป็นไปอย่างช้าๆ บางครั้งที่ 50,000 กม. 
หรือ 10 เท่า นานกว่าแบบดั้งเดิมบางครั้งอาจใช้ ได้นานถึง 
100,000 กม. สำาหรับรถเก๋ง กระบะ และ 200,000 กม. สำาหรับ
รถบัส, รถบรรทุก ดังนั้นจึงมักเรียก กลุ่มน้ำายาหม้อน้ำากลุ่มนี้ว่า 
“ลองไลฟ์คูลแลนท์”

ข้อดีอีกประการหน่ึงท่ี เห็นได้อย่างชัดเจนคือการระบายความร้อน 
เนื่องจากผิวโลหะไม่ได้ถูกเคลือบไว้ ทั้งหมดการระบายความร้อน 
จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ท้ังน้ีสารออร์แกนิค จัดเป็นสารธรรมชาติ 
จึงไม่ทำาลายสภาวะแวดล้อม (Environmental Friendly) อีกด้วย
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รวมภาพบรรยากาศ
การท่องเที่ยวของลูกค้า 

12

ปักกิ่ง  - สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวมภาพบรรยากาศต้นปี วาโวลีน นำาท่านลูกค้า 2 คณะใหญ่ท่องเที่ยวมหานคร
ปักกิ่งเมืองหลวงสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองแห่งศูนย์กลางท้ังเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2558 ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น แหล่งท่อง
เท่ียวทางประวัติศาสตร์ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำาแพงเมืองจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผ้ึงราชวงศ์หมิงและสนุกสนานกับบรรยากาศงานเลี้ยง
อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง แล้วพบกันใหม่ปีหน้า
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East Europe
Austria, Czech Republic 
Slovak Republic  
Hungary

14

ยุโรปตะวันออก – เวียนนา ออสเตรีย,
ปราก สาธารณรัฐเช็ก, บราติสลาวา  
สาธารณรัฐสโลวัก และบูดาเปสต์ 
ฮังการี 
  
รวมภาพบรรยากาศความประทับใจ  กับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่
ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ของวาโวลีนที่นำาคณะลูกค้า ร่วมเดินทางไป
เมื่อวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2558  เวียนนา ออสเตรีย, ปราก, สาธารณรัฐเช็ก, 
บราติสลาวา, สาธารณรัฐสโลวัก และบูดาเปสต์ ฮังการี 

ท่านลูกค้าได้มีโอกาสพักผ่อนในบรรยากาศที่สวยงามเพลิดเพลิน
กับศิลปะอันตระการตาทั้งโกธิค เรเนซองส์ และบาโรก เป็นอีกทริป 
แห่งความสนุนสนานและอบอุ่นที่สุดแสนประทับใจตลอดการเดินทาง 
ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้ผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจการงาน

การท่องเท่ียวเป็นเสมือนยาอายุวัฒนะ ช่วยสร้างพลังแก่กายและใจเหมือน 
ลูกค้าได้ชาร์จแบตอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะกลับมารับภารกิจในการ
ทำางานต่อไป

วาโวลีน จะยังคงคัดสรรสิ่งดีๆ มาตอบแทนลูกค้าอีกเช่นเคยครับ
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