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สวัสดีครับ สมาชิกครอบครัววาโวลีนทุกทาน เราไดทกั ทายกันอีก
ครัง้ ในปมังกร 2555 ชวงเวลา 1 ปชางผานไปอยางรวดเร็ว
เราตางพบเจอ ผานพนเรื่องราวมากมายทั้งสุขและทุกข ทั้ง
อุปสรรคและโอกาส แตไมวาจะเปนเรื่องดีหรือเรื่องรายมนุษย
เราก็ตองพรอมเผชิญพรอมรับหนาและตองหาวิธีกาวผานพน
ไปด ว ยความราบรื่ น และมี ส ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ และความ
กาวหนาในทุกๆ ดาน
วาโวลีนปที่ผานมาไดคัดสรรกิจกรรมพิเศษมอบแดทานลูกคา
ในปลายป 2554 และตนป 2555 ในการเดินทางทองเที่ยว
ประเทศจีนและญี่ปุน ซึ่งเปนการเดินทางที่มีแตบรรยากาศแหง
ความสนุกสนาน แบบพี่นอง ญาติมิตร พรอมกับความทรงจํา
แหงความสุขรวมกัน หลายทานไดสัมผัสอากาศหนาวเย็นและ
หิมะทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเรามีภาพบรรยากาศความประทับใจอยู
ในเลมครับ
ท า ยนี้ ค งยั ง ไม ช า เกิ น ไปที่ ว าโวลี น จะขอถื อ โอกาสนี้ ร ว มส ง
ความสุขและความปรารถนาดีตอนรับ ปมังกร 2555 แดทาน
ลู ก ค า พร อ มทั้ ง สร า งความมั่ น ใจว า ธุ ร กิ จ ของวาโวลี น จะร ว ม
เคียงขางกันรวมสรางความมั่นคงไปกับทานลูกคาผูที่เปรียบ
เสมือนเปนทั้งหุนสวนทางธุรกิจและเปนดังญาติสนิทมิตรสหาย
กับเรา ซึ่งผมและพนักงานวาโวลีนขอใหทานลูกคาทุกทานพบ
แตความสําเร็จในทุกๆดาน ทั้งธุรกิจ การทํางาน การมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ เปยมดวยพลังทั้งกายและใจที่แข็งแรง เพื่อ
พรอมรับความสําเร็จที่สดใส ความมั่นคง ที่รออยูขางหนา ในป
2555 รวมกัน และมีกําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆ
แลวพบกันฉบับหนาครับ

เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ
Permsak Kosolbhand
ประธานเจาหนาที่บริหาร

FULL
SYNTHETIC

SAE 5W-30
API SN ILSAC GF-5
วาโวลีนมีความยินดีนําเสนอผลิตภัณฑใหมคุณภาพสูงสุด
ของนํามันเครื่องเบนซินสังเคราะห 100 %

FORMULA-1 ฟอรมูลาวัน
SAE 5W-30
API SN ILSAC GF-5

น้ํามันเครื่องยนตเบนซินสังเคราะห 100% เพื่อการปกปองสูงสุด สําหรับยานยนตรุนใหมผลิตจากน้ํามัน
พืน้ ฐานสังเคราะห ทีม่ คี วามตานทานการเสือ่ มสภาพทีด่ แี ละสารเพิม่ คุณภาพเทคโนโลยีเฉพาะวาโวลีน ใหการ
ปกปองเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับรถยนตเบนซินใหม หรืออายุการใชงานไมเกิน 7 ป หรือรถที่ติดตั้ง
แกส LPG/CNG (NGV)ใหการปองกันการเสื่อมสภาพสูง อันเนื่องมาจากการทํางานที่รอบจัดและการเผา
ไหมที่อุณหภูมิสูง ผานมาตรฐาน API SN และ ILSAC GF-5 ใหการปกปอง และประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
สูงสุด
เหมาะสําหรับรถยนตเบนซินใหม หรืออายุการใชงานไมเกิน 7 ป หรือรถที่ติดตั้งแกส LPG/
CNG (NGV)ใหการปองกันการเสื่อมสภาพสูง อันเนื่องมาจาก การทํางานที่รอบจัดและการเผา
ไหมที่อุณหภูมิสูง
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โลกของนํา้มันเครื่องและของเหลวหลอลื่น
เรื่องของน้ํามันหลอลื่นสําหรับรถยนต ที่ภาษาทั่วไปเรา
เรียกกันวา น้ํามันเครื่อง เราจะมาทําความเขาใจในเรื่อง
ของน้ํามันเครื่องกันดวยภาษางายๆ เพื่อที่ทานผูอานอาจ
นําไปเปนเกณฑ ในการเลือกซื้อหาน้ํามันเครื่องคุณภาพสูง
มาใชงานกับรถยนตของทานโดยใหไดรับประโยชนคุมคา
สูงสุด
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1. การเลือกแบรนดนาํ้ มันเครือ่ ง ควรเลือกซือ้ แบรนดทไ่ี ดมาตรฐานวงการรถยนตนยิ มใชงาน ทีว่ งการซอมและใหบริการรถยนตระดับ
สากลเลือกใชกันมากเปนพิเศษ
2. การเลือกใชเกรดความหนืด ของน้าํ มันเครือ่ งใหถกู ตองตรงตามคูมือรถระบุไวหรือเลือกเกรดใหเหมาะสมกับสภาพขอเครื่องยนต
ที่เริ่มสึกหรอไปบางแลวกับการที่เคยผานอายุใชงานมายาวนาน การเลือกเกรดของน้ํามันเครื่อง ขอใหทานสังเกตดูภายในวงกลม
ที่อยูสวนกลางของวงกลมที่พิมพติดอยูดานหลังของกระปองขนาดลิตรหรือถังขนาดแกลลอน ที่จะระบุอักษรภาษาอังกฤษวา SAE
ตามดวยตัวเลขแสดงเกรดความหนืดของน้ํามันเครื่องที่บรรจุอยูภายในถังแกลลอน เชน เกรดรวม MULTI GRADE 0W-30,
5W-30, 10W-40, 0W-50 และ 20W-50 หรือ MONO GRADE (SINGLE GRADE) 20W-30 40 และ 50 เปนตน
จากขอมูลขางตน ทานสามารถเลือกเกรด ความหนืด SAE ตามระบุอยูในคูมือของรถยนตแตละรุนที่ไมจําเปนตองใชความหนืด
เดียวกัน เชน FORD FOCUS รุนปจจุบันอาจระบุในคูมือของรถใหใชได ทั้ง SAE 30 หรือ SAE 5W-30 อยางหนึ่งอยางใด
ก็ไดหรือจะใชสลับกันก็ไดอีกเชนกัน และหลังจากนั้นหากเครือ่ งยนตใชงานไปหลายปจนเกิน 150,000 / 250,000 กม. ตัวเลขครึ่งวง
รอบอายุใชงานของเครื่องยนตตอบสนองอัตราเรงไมฉับไวเหมือนตอนออกรถใหมสภาพปายแดงก็อาจใหอูวัดกําลังอัดลูกสูบของ
เครื่องยนตดู หากผลของการวัดกําลังเครื่องยนตไดเพียง 75% ของสเปคเครื่องยนต ทานสามารถใชความหนืดของน้ํามันเครื่อง
เขาไปชวยเพิ่มกําลังอัดใหเครื่องยนตได โดยเลือกใชความหนืด SAE ตัวหลังเพิ่มขึ้น เชนเดิมใช SAE 5W-30 อาจเพิ่มความ
หนืดเปน SAE 10W-40 หรือ SAE 20W-50 ใหเหมาะสมชดเชยกับการสึกหรือของภายในเครื่องยนตตามแตละอาการที่ปรากฏ
วาหนักหรือเบา โดยสังเกตสมรรถนะกําลังอัดของเครื่องยนตจากการตอบสนองขณะเรงเพิ่มความเร็วหรืออาจวัดตรวจสอบกําลังอัด
เครื่องยนตหลังจากเปลี่ยนและเพิ่มความหนืดน้ํามันเครื่องใหสูงขึ้นแลว อาจไดกําลังอัดเพิ่มขึ้นจนเกิน 85% โดยที่ไมตองทํา MINOR
OVERHAULเลยก็เปนไปไดและเมือ่ เครือ่ งยนตมกี าํ ลังอัดคืนสูร ะดับมาตรฐานเกิน80%ขึน้ ไปผลลัพธทที่ า นไดรบั คือการประหยัดน้าํ มัน
เบนซิน /ดีเซล นั่นเอง
3. การเลือกคุณภาพทีส่ งู สุด บางครัง้ ในคูม อื ของรถยนตระบุระดับของคุณภาพ (API) จะพบไดในวงกลมเดียวกับที่แสดงเกรด SAE
ในขอ 2 ที่เพิ่งผานมา โปรดสังเกตอักษรที่พิมพแสดงอยูในสวนครึ่งวงกลมซีกบน ซึ่งจะพิมพแจงระดับของคุณภาพสูงสุดของน้ํามัน
เครื่องในถังแกลลอนนั้นๆไวอยางชัดเจน เชน APISERVICE SM (คุณภาพ SM เปนอักษรชี้วัดระดับคุณภาพสูงสุดของน้ํามัน
เครื่องใชกับเครื่องยนตเบนซินในปจจุบัน ณ ป ค.ศ.2010 ที่สถาบัน API ใหการรับรอง และจากตัวอยางการรับรองภายใน วงกลมที่
2 โปรดสังเกต คําวา API SERVICE SJ / CFที่แสดงวาน้ํามันเครื่องภายในถังแกลลอนนั้นสามารถใชไดทั้งเครื่องยนตเบนซินและ
เครื่องยนตดีเซล โดยแสดงระดับของคุณภาพ API SJ ที่รถยนตเบนซิน ทีี่ผลิตระหวางป ค.ศ. 1999 - 2001 (ปจจุบันผูผลิตรถยนตที่ใช
เบนซิน เริ่มระบุใช API SM ตั้งแตป 2010 เปนตนไป เปนการปรับคุณภาพใหหลอลื่นลดการเสียดทาน โดยผสมสารเพ่ิมคุณภาพเพ่ื่อให
เครื่องยนตลดความฝดต่ําสุดมีผลดานประหยัดน้ํามันเบนซิน เชน เครื่องยนตเบนซิน 1.2 ลิตรเดิมวิ่งไดไกล 15 กม./ลิตร แตเครื่องยนต
เบนซิน ขนาดเดียวกันทีผ่ ผู ลิตตัง้ โจทยใหบริษทั น้าํ มันเพิม่ คุณภาพจนไดระดับคุณภาพ API SM ทีส่ ามารถชวยประหยัดเชือ้ เพลิงในการ
ใชงานไดมากถึง 20 ก.ม./ลิตร หรือ ใกลเคียง) และในอนาคตอันใกลนี้ วิศวกรยานยนตกลาวถามกันอยูในอินเตอรเน็ตวาตองการให
คุณภาพของน้ํามันเครื่องสูงขึ้นจนปกปองชิ้นสวนตางๆภายในเครื่องยนตจนสามารถยืดอายุเครื่องยนตไปจนถึง 500,000 กม. สําหรับ
เครื่องยนตเบนซินและดีเซลที่ 1,000,000 กม. ตอหนึง่ วงรอบ MAJOR OVERHAUL (โอเวอรฮอล 100%) อันเปนความหวังของผูใชรถ
ชนชั้นกลางหรือมนุษยเงินเดือนทั่วโลกที่ตองการประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาใหคุมคามากขึ้น
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บริษัท วาโวลีนฯ รวม กิจกรรมการกุศล
แขงรถมอเตอรไซควิบาก ครั้งที่ 5 หาดใหญเอ็นดูโร
2011 วันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2554 สนามนํานอย
เจ็ตสกี อ.หาดใหญ จ.สงขลา รายไดเพ�อพัฒนาปรับปรุง
ปาตนนํา นําตกโตนหญาปลอง สถานที่ทองเที่ยวของ
ตําบลทุงใหญ ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป

บริษัทวาโวลีนฯ รวมออกบูธแสดงสินคาคุณภาพ แกสมาชิกสมาคมในงาน “11 ป สมาคมขนสงอีสานสรางสรรค พลังสังคม”
วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

บริษัท วาโวลีนฯ รวมออกบูธจําหนายสินคาคุณภาพในงาน Motor Show 2011
วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนยแสดงสินคา ลาว-ไอเทค
(Lao-Itecc) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท วาโวลีนฯ รวมจัดกิจกรรม แรลลีการกุศล 20 ป โรตารี จันทนิมิตครั้งที่ 9
วันที่ 28-29 ม.ค. 55 เสนทางจันทบุรี-ตราด (เกาะกง)
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ยอนภาพบรรยากาศที่นาประทับใจเพียงบางสวน ที่บริษัทวาโวลีนฯ สงมอบความสุขและความปรารถนาดี แดลูกคาผูเปน
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตลอดมาและตลอดไปในป 2555 ปมะโรงนี้ เราจะกาวไปขางหนาดวยกันเพ�อสรางฐานธุรกิจในอนาคต
อยางมั่นคงตลอดไป

ราน สากลปโตรเลียม 1987

ราน อึ้งประภากรณ

ราน ตากสินออยล

ราน แพรอุดม

ราน ภากรออยล

ราน เรือนชัย

ราน ศิริชัยออยล

ราน สมสกุล

ราน ภ.เฉลิมพงษ

ราน P T Oil Center

ราน บวนเฮง เซอรวิส

ราน นฤทธิ์ยานยนต

ราน ยางทอง

ราน ประเสริฐยนต

ราน วิทยาบางไผ

ราน สหยนตพิจิตร

มูลนิธิโครงการหลวง

ราน 304 กบินทรบุรีศูนยลอ

ราน P.H.Racing

ราน คิงสซาวด

ราน ฐิติรัตนอินเตอรเทรด

ราน บางไผนครปฐม

ราน พีพีพัทยา

ราน หนอยเซอรวิส

ราน สามกองออโตพารท

ราน เจพี คารเซ็นเตอร

ราน ไชยชนะยนตรกิจ

ราน ชัยวิทยอะไหล

ราน ส.สยามยนต

ราน หงสแดงออยล

ราน อุดมออโตซัพพลาย

ราน ค็อกพิท ชยางกูร

ราน ชัยเจริญเทรดดิ้ง 1992

ราน ต.อะไหลอุบล

ราน นครราชสีมาจิงเซง

ราน ปกธงชัยอะไหล

ราน โรงกลึงเจริญยนต

ราน สกลนครนวกิจ

ราน แดงคารแคร

ราน คาร คอสเมติก
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Chengdu China

ÃÇÁÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊ‹§·ŒÒÂ»ÅÒÂ»‚ 2554 ÇÒâÇÅÕ¹ ¹ÓÅÙ¡¤ŒÒ 2 ¤³ÐãËÞ‹àÂ×Í¹»ÃÐà·È¨Õ¹ 9-14 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554
¢Í¾Ã¾ÃÐãËÞ‹àÅ‹Í«Ò¹ ¾ÔªÔµà¢Ò§Íäº ÊÑÁ¼ÑÊ´Ô¹á´¹ÁÑ§¡Ã à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈ ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡¤¹ÅŒÇ¹»ÃÐ·Ñºã¨
áÅÐàµÃÕÂÁ¾º¡Ñ¹ ·ÃÔ»áË‹§¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹¡Ñº¡ÒÃªÍ»»œ§ Î‹Í§¡§-ÁÒà¡Ò »‚2555

Hokkaido Japan
ÇÑ¹·Õè 7-11 Á¡ÃÒ¤Á 2555

ÃÇÁÀÒ¾ºÃÃÂÒÈáË‹§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ ·‹Í§à·ÕèÂÇàÁ×Í§Ë¹ÒÇ«Ñ»â»âÃ
ÊÑÁ¼ÑÊ Powder Snow ·Õè¹Ôà«â¡ÐÊ¡ÕÃÕÊÍÃ· áª‹ÍÍ¹à«ç¹·‹ÒÁ¡ÅÒ§
ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊÇÂ§ÒÁ à·È¡ÒÅËÔÁÐ«Ñ»â»âÃ ÊÇ¹âÍâ´ÃÔ 5ÇÑ¹ 3¤×¹ ÁÕ·Ñé§
¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ àÃÒÊÑÞÞÒ¡Ñ¹Ç‹Ò
»‚ 2555 ¨ÐÁÕâ»Ãá¡ÃÁ´Õæ ÁÒµÍºá·¹ÅÙ¡¤ŒÒÍÕ¡àª‹¹à¤Â
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