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สวัสดีครับ ท่านลูกค้าวาโวลีนที่เคารพ
ช่วงเวลาที่หนังสือ Edge Volume 6 เล่มนี้ มาถึงมือท่าน
คงเข้าหน้าร้อนแล้ว
ฉบับนี้เราได้รวบรวมภาพความ
ประทับ ใจจากการที่ได้มีโอกาสร่ วมกิ จกรรมปลายป กับ
ท่านลูกค้า ซึ่งต้องถือเป็นกิจกรรมที่สำาคัญและมีความเป็น
พิเศษอย่างมาก ที่ได้ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวแดนเกาหลี
และเวียดนามพร้อมกับท่านลูกค้า ซึ่งมีลูกค้าหลายท่าน
ให้เกียรติร่วมเดินทางไปด้วยกัน (เวียดนาม 240 ท่าน/
เกาหลี 80 ท่าน) ทุกกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาร่วมกันใน
ระหว่างการเดินทาง มีทั้งความสนุกสนาน ได้เรียนรู้
สถานที่ในต่างแดน ชมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สัมผัส
ความตื่นเต้น
ความสมบุกสมบันระหว่างการเดินทาง
พร้อมอาหารอิ่มอร่อย ตลอดจนกิจกรรมกระชับมิตร มีทั้ง
เสียงหัวเราะ
การพูดคุยสนุกสนานตลอดการเดินทาง
ทั้งสองทริป บริษัทฯ มีความประทับใจ ความภาคภูมิใจ
ที่ไม่สามารถบรรยายข้อความแทนความรู้สึกได้ นับเป็น
เกียรติอย่างสูงที่ท่านลูกค้า ได้ให้้ความไว้วางใจ และให้
การสนับสนุนกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ในส่วนตัวของผม
ต้องขอเรียนจากใจจริงว่า ตลอดการเดินทางไม่เหมือนไป
ในหน้าที่งาน แต่สนุกสนานและอบอุ่น เหมือนร่วมเดิน
ทางไปกับครอบครัว ญาติสนิทหรือเพื่อนสนิทเลยครับ
ทุกคนเป็นกันเองเช่นเดียวกับญาติหรือเพื่อนฝูง เป็นความ
ประทับใจอย่างมากจริง ๆ ครับ
ในปนี้ อย่าลืมนะครับเรามีนัดกัน ถือเป็นสัญญาใจของ
เพื่อนฝูง ที่จะไปท่องเที่ยวใหญ่ให้สนุกสนานกันมากกว่า
เดิมแน่นอนอีกเช่นเคย ได้เลือกสถานที่ตามใจท่านลูกค้า
ไว้แล้ว คือ ญี่ปุนตอนเหนือสุด..ฮอกไกโด ซึ่งห่างไกล
จากสึนามิทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 11 มีนาคมทีผ่ า่ นมาเกือบ 900
กิโลเมตร ส่วนอีกสถานที่หนึ่งก็คือประเทศจีน..เฉิงตู
ในฉบับนี้ ท่านลูกค้าจะได้ชมภาพกิจกรรมการตลาดของ
เราอย่างมากมาย รวมทั้งภาพการเดินทางครั้งล่าสุดด้วย
พร้อมด้วยบทความอื่นๆ ที่น่าอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ท่านลูกค้าด้วยครับ
ท้ายนี้
ด้วยหลักที่ยึดแน่นอันเป็นแนวคิดเดิมที่ไม่เคย
เปลี่ยนแปลง คือความมั่นใจว่า บริษัทฯ ไม่สามารถจะ
ประสบความสำาเร็จอยู่เพียงลำาพังโดดเดี่ยว โดยปราศจาก
ความสำาเร็จของท่านลูกค้า พร้อมทั้งกำาลังใจและความ
ร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านที่อยู่เคียงข้าง ขอให้ความเป็น
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และความเป็ น ญาติ มิ ต รระหว่ า งกั น
เป็นความผูกพันรวมเป็นหนึ่งเดียว ที่มั่นคง และยั่งยืน
ตลอดไปครับ

10W-30 MA2

สูตรพิเศษ ACS ผสมสารป้องกันคลัตช์ลื่น ทำาให้การเปลี่ยนเกียร์
เป็นไปอย่างนุ่มนวลในทุกความเร็วรอบ
เหมาะสำาหรับระบบคลัตช์เปยก
ลดการสึกหรอและรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ
ทนความร้อนสูงสุด ช่วยระบายความร้อนและต้านทานการเกิด
ออกซิเดชั่น ทำาให้ไม่เกิดคราบสกปรกในเครืื่องยนต์
**เหมาะสําหรับรถจักรยานยนต 4 จังหวะ
เครื่องยนตหัวฉีด INJECTION
10W-40 MA

สูตรพิเศษ Mvi ทนความร้อนได้สูงสุด ย่ิงวิ่งนานเครื่องย่ิงร้อน
ยิ่งเร่งแรง
ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย ลดการสึกหรอ
ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในการขับขี่ แม้ในสภาพการจราจรติดขัด
ช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ
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**เหมาะสําหรับรถจักรยานยนตเกียรออโตเมติค 4 จังหวะ
ที่ใชในเมืองซึ่งตอวหยุดและออกตัวบอยๆเนื่องจากจราจร
ติดขัด

10W-40 MB

สูตรพิเศษ ACS ผสมสารป้องกันคลัตช์ลื่น ป้องกันการสึกหรอ
ของเกียร์
ผสมสารเพิ่มคุณภาพลดการสึกหรอตามผนังลูกสูบ
รถจะมีกำาลังแรงเต็มประสิทธิภาพ
ช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง
**เหมาะสําหรับรถจักรยานยนตเกียรธรรมดา 4 จังหวะ
ที่ใชในเมืองซึ่งตองหยุดและออกตัวบอยๆเนื่องจากจราจร
ติดขัด

SAE 40

ผสมสารเพิ่มคุณภาพลดการสึกหรอตามผนังลูกสูบ
เหมาะกับสภาพการใช้งานในเมืองไทยที่อุณหภูมิและ
รอบการทำางานสูง
รถจะมีกำาลังแรงเต็มประสิทธิภาพ
ช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง
**เหมาะสําหรับรถจักรยานยนต 4 จังหวะ ทุกชนิด
ในเมืองไทย

Motor oil Briefing

ARE YOU USING THE RIGHT OIL FOR YOUR ENGINE ?
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น้ำ�มันเครื่องคุณภาพดี – ไม่ดี ต่างกันอย่างไร
พิ จ ารณาภายนอกอาจดู เ หมื อ นกั น ทุ ก อย่ า งแต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาให้ ลึ ก ถึ ง ส่ ว นประกอบ
ทางเคมี และ ประสิทธิภาพที่เครื่องยนต์ได้รับ ก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการ
ป้องกันการสึกหรอ ของน้ำ�มันเครื่องแต่ละประเภทได้ดี
วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�มันเครื่อง ที่ไว้ใจได้วิธีหนึ่งก็คือการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�มันในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะวิเคราะห์ตรวจ
สอบคุณสมบัติของน้�ำ มันในทุกๆ ด้าน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ผลทดสอบจะทำ�ให้รู้ว่านั่นคือน้ำ�มันที่มี
คุณภาพหรือไม่
อีกวิธใี นการทดสอบคุณภาพน้�ำ มันคือการตรวจเช็คสภาพเครือ่ งยนต์
กำ�ลังเครื่องยนต์ และประสิทธิภาพอื่นๆ โดยรวมของเครื่องยนต์

การตรวจเช็คแหวนลูกสูบ

น้ำ�มันเครื่องวาโวลีน จะฟอร์มฟิล์มประสิทธิภาพสูงเคลือบผิวโลหะ (ภาพด้านซ้าย) คราบเขม่าและสิ่งสกปรก เกาะบริเวณผนังลูกสูบ
เพื่อป้องกันการสึกหรอจากการเสียดสี การกัดกร่อนของกรด การ ส่วนบน และร่องแหวนบนปริมาณมาก เมือ่ ใชน้�ำ มันเครือ่ งคุณภาพต่�ำ
เกิดสนิมจากปฏิกิริยาเคมี และการเกิดคราบสกปรก ภาพด้านล่าง (ภาพด้านขวา) ลูกสูบและร่องสูบที่สะอาดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์วาโวลีน
แสดงให้เห็นสภาพลูกสูบที่ใช้น้ำ�มันเครื่องเกรดต่ำ�เปรียบเทียบ
กับน้ำ�มันเครื่องวาโวลีน

การตรวจเช็คอ่างนำ�มันเครื่อง

ผลิตภัณฑ์น�้ำ มันเครื่องวาโวลีน ผลิตจากน้�ำ มันพืน้ ฐานคุณภาพสูงและ
สารกระจายเขม่าอันทรงประสิทธิภาพ ให้การควบคุมการเกิดคราบ
สกปรกและการกระจายเขม่าที่ดี น้�ำ มันเครื่องที่ดีให้ดูที่อ่างน้ำ�มัน
เครื่องสามารถบอกได้ทันทีว่าน้ำ�มันเครื่องชนิดใดให้การควบคุม
การเกิดคราบสกปรกที่ดีกว่ากัน

(ภาพด้านซ้าย) – การควบคุมการเกิดคราบสกปรกและการเกิด
เขม่าที่ดีเยี่ยม เครื่องยนต์สะอาด
(ภาพด้านขวา) – การควบคุมการเกิดคราบสกปรกและการเกิด
เขม่าที่ดีไม่ดี เครื่องยนต์สกปรก
ภาพด้านซ้ายเป็นการบ่งบอกถึงการใช้น�้ำ มันเครื่องที่มีคุณสมบัติ
ในการควบคุ ม การเกิ ด คราบสกปรกและการกระจายเขม่ า ที่
แตกต่างกัน

การควบคุมและกำ�จัดคราบสกปรกที่หัวฉีดและบ่าวาล์ว

คราบสกปรกที่บ่าวาล์วอาจขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของน้ำ �มัน
เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำ�มันเครื่องคุณภาพสูงสามารถลดการสะสมคราบ
สกปรกที่บ่าวาล์ว ปกป้องชุดหัวฉัวฉีดที่มีราคาแพงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานของเครื่องยนต์

(ภาพบน) – การสะสมของคราบสกปรกบนบ่าวาล์ว
(ภาพล่าง) – วาล์วที่สะอาดที่ใช้ผลิตภัณฑ์วาโวลีนอย่างต่อเนื่อง

การเปรียบเทียบการสูญเสียนำ�มันเครื่อง

น้ำ�มันเครื่องคุณภาพสูง จะช่วยลดการสูญเสีย หรือการกินน้�ำ มัน
เครื่องลง เนื่องจากผลิตจากน้ำ�มันพื้นฐานที่มีค่าอัตราการระเหยต่�ำ
น้ำ�มันเครื่องสังเคราะห์จะให้ประสิทธิภาพทางด้านนี้ที่ดี เนื่องจาก
คราบสกปรกสีด�ำ ที่ปรากฏในภาพด้านขวาเกิดการการรวมตัวกัน มีความสามารถในการต้านทานการเกิด Oxidation สูง ลดการสูญ
ของสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเผาไหม้ ไอน้�ำ และของเสียอื่นๆ การ เสียน้ำ�มัน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำ�รุงรักษา ถึงแม้ว่าราคาจะ
ใช้ผลิตภัณฑ์น�้ำ มันเครื่องวาโวลีนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยในการกำ�จัด สูงกว่าน้�ำ มันเครื่องธรรมดาทั่วไป แต่จะลดค่าบำ�รุงรักษาได้มากขึ้น
คราบสกปรกนี้ให้หมดไป โดยการชะล้างและแขวนลอยในน้�ำ มัน
รอการกำ�จัดออกทีไ่ ส้กรอง จะได้เครือ่ งยนต์ทส่ี ะอาด เช่นภาพด้านซ้าย ปกป้องเครื่องกรองไอเสีย
น้ำ � มั น เครื่ อ งคุ ณ ภาพสู ง สามารถช่ ว ยปกป้ อ งเครื่ อ งกรองไอเสี ย
การตรวจเช็คคราบสกปรกที่เครื่องเทอร์โบชาร์จ
อันมีราคาแพง เช่น Catalytic Converter, Selective Catalytic
คราบสกปรกที่เกิดจาการเผาไหม้ และจากสาเหตุอื่นๆ สามารถ Reduction (SCR), Diesel Particulate Filter (DPF) ที่มักจะได้
สะสมเกาะที่ใบพัดของเทอร์โบชาร์จ ทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�งาน รับการติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ทั้งเบนซิน และดีเซล เพื่อให้ได้
ของเครื่องยนต์ต่ำ�ลง น้�ำ มันเครื่องคุณภาพสูงสามารถลดการสะสม มาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดทั้งฝั่งอเมริกาและยุโรป การใช้น้ำ�มัน
ของคราบสกปรกต่างๆ เหล่านี้ได้ เนื่องจากน้�ำ มันเครื่องคุณภาพ ที่ ข าดคุ ณ ภาพและมาตรฐานจะทำ � ความเสี ย หายไม่ เ ฉพาะแต่
เครื่องยนต์เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์กำ�จัดไอเสียต่างๆเหล่านี้อีก
ด้วย ส่งผลให้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพลดลง และไอเสียเพิ่มมากขึ้น

ประสิทธิภาพในการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

สูงจะมีส่วนผสมของน้�ำ มันพื้นฐาน สารชะล้าง และสารละลาย
เขม่าอันทรงประสิทธิภาพ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ชั้นนำ� เช่น เมอร์ซิ
เดส-เบนซ์ จะให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับการทดสอบน้�ำ มันด้วย
เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ
น้ำ�มันเครื่องวาโวลีนผ่านการทดสอบ
ที่เข้มงวด ให้ประสิทธิภาพการกระจายเขม่าที่ดีเยี่ยม

น้ำ � มั น เครื่ อ งคุ ณ ภาพสู ง สามารถใช้ ง านได้ ดี ใ นช่ ว งอุ ณ หภู มิ ที่
กว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ�มันทั่วๆไปที่ค่าความหนืดเท่ากัน
ในขณะที่น้ำ�มันทั่วไปสามารถใช้งานได้ในช่วง -30Cํ – 160Cํ
น้ำ � มั น เครื่ อ งสั ง เคราะห์ ส ามารถใช้ ง านได้ ใ นช่ ว งที่ ก ว้ า งกว่ า ที่
-55Cํ – 290Cํ คุณลักษณะดังกล่าวทำ�ให้น�้ำ มันเครื่องสังเคราะห์
สามารถช่วยในการสตาร์ทเครื่องยนต์ในตอนเช้าๆ ได้ดี ทำ�ให้
น้ำ�มันไหลไปยังส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ส่วนที่มักจะมีการสึกหรอสูง ทำ�ให้เกิดการปกป้องเต็มประสิทธิภาพ
To be continute Edge.Vol. 7
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รวมภาพบรรยากาศความประทับใจ ท่องเที่ยวแดนกิมจิ ได้สัมผัสหิมะที่เกาะนามิ สนุกสนานที่ลานสกี ช๊อปปิ้ง
กันจุใจ ลูกค้าทุกท่านล้วนประท้บใจกับการเดินทางสุดพิเศษนี้ เราสัญญากันว่า ปี2554 พบกันที่ญี่ปุ่น

Vietnam in love with valvoline
รวมภาพบรรยากาศความประทับใจ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยว¸รรมชาµิ วั²น¸รรมดั้งเดิม ล่องเร×อรับประทาน«ี¿ูˆด
สัมผัสลุงâÎอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับงานเลี้ยงแบบเปšนกันเอง เราสัญญากันว่าปี 2554 พบกันที่จีน

Hot Promotion

BANGKOK

ร้านอึ้งประภากร

ร้านอะไหล่ยนต์ คลองตัน

ร้าน ร.ชัยวรรษยนต์

ร้านมงคลชัยออยล์

ร้านบางไผ่ (บางใหญ่)

ร้านนพดลคาร์แคร์

คุณธนกร เชื้อจีน

ร้านชัยยนต์

ร้านชัยณรงค์ยนต์ (2000)

ร้านเจริญยนต์กลการ

ร้านเจ อาร์ ออยล์

ร้านอ๋า อะไหล่ยนต์

NORTH

ร้านเจริญยนต์
ร้านเจริญยนต์ เชียงราย

ร้านประเสริฐยนต์

ร้านเอ๋อะไหล่

ร้านบ้วนเฮงเซอร์วิส

ร้านวิทยาบางไผ่

ร้านสหยนต์พิจิตร

ร้านอ่างทองออโต้พาร์ท

ร้าน ป.อะไหล่ยนต์

ร้านพัฒนายนตรการ

วาโวลีนร่วมกับร้านค้าจัดกิจกรรมส่งเสิรมการขายพิเศษพร้อมกันทั่วประเทศกับร้านค้าที่ร่วม
รายการเมื่อซื้อน้ำ�มันเครื่องวาโวลีน รับฟรีทันที เสื้อยืดสุดเท่ห์ 2 สไตล์ลาย Valvoline หรือจะเลือก
รับผ้าขนหนูเนื้อดี สารพัดประโยชน์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่มาใช้บริการให้ความสนใจ
กับสินค้าคุณภาพอย่างมากมาย เร็วๆนี้จะได้พบกับ Hot Promotion ภาค2

CENTRAL EAST

ร้านเมืองแกลงกลการ

ร้านง้วนไฮ้เส็ง

ร้านสวัสดิการทหารเรือ คุณบุศรา สุนทรเรขา

ร้านศรีสยามกลการ

SOUTH

ร้านมอเตอร์ซัสเซส

ร้าน ช.อะไหล่ยนต์

ร้านมอเตอร์ซัสเซส

ร้าน ช.อะไหล่ยนต์

ร้านวิชิตยานยนต์

ร้านภูเก็ตทวียนต์

ร้านอ๋าอะไหล่ยนต์ ดำ�เนินฯ

ร้านสามกองออโต้พาร์ท

ร้านรัตถการน้ำ�มันเครื่อง

Newyear Gift

ภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจเพียงบางส่วน ที่บริษัทวาโวลีนส่งมอบความสุขและความปรารถนาดี
แด่ลูกค้าผู้เป็นพันธมิตรทางธรุกิจที่ดีตลอดมาและตลอดไปในปี 2554 ปีกระต่ายทองนี้
เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อสร้างฐานธุรกิจในอนาคตอย่างมั่นคงตลอดไป

คุณสงัด ทองดีนอก

ร้านบี เจ ออยล์

ร้านภ. เฉลิมพงษ์

หจก.สิทธิการาจ

ร้านนนท์อะไหล่

ร้านสากลปิโตรเลียม

ร้านบางไผ่

ร้านศรีเจริญชัย

ร้านศรีสยามกลการ

อู่อ้วนการช่าง

ร้านเต้เจริญยนต์

ร้านโมเดิร์นคาร์

คุณสรภัทร ปทุมาสูตร

ร้านไทยดำ�รงค์

ร้านส. อมรพรรณ

ร้านP.A.คาร์แคร์

อู่ชัยยงค์

ร้านชุมพรยางยนต์

ร้านชัยเจริญเทรดดิ้ง

ร้านมอเตอร์ซัคเซส

COCKPIT เจริญการยาง

ร้าน TJ มอเตอร์ กันตัง

ร้านประสานอะไหล่ยนต์

ปั๊มอรชรบริการ

คุณอำ�พร มาชุ่ม

มูลนิธิโครงการหลวง

ร้านชนินทร์การยาง

ร้านป.อะไหล่ยนต์

ร้านโยธินดีเซล

ร้านช.ศรีอรุณ

ร้านอาทิตย์การช่าง

ร้านทองเจริญ

ร้านพิสิษฐ์ ผ้าเบรค

ร้านสหยนต์พิจิตร

ร้านสระบุรีศูนย์ล้อ
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