
OFDEFECTS
ZINC

PRODUCTS
ข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์สังกะสี
งานชุบ งานฉีด งานเคลือบ



ZINC
OF

PRODUCTS
ข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์สังกะสี
งานชุบ งานฉีด งานเคลือบ

DEFECTS



4

“Defects of Zinc Products” เป็นหนงัสอืคูม่อืทีจ่ดัท�ำขึน้เพือ่ให้บคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรผลิตโดยตรง ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้โลหะสังกะสี ได้แก่ กำรชุบสังกะสีแบบ
จุ่มร้อน (Hot Dip Galvanize), กำรฉีดสังกะสี (Die Casting) และกำรชุบเคลือบสังกะสี
ด้วยไฟฟ้ำ (Electroplating) สำมำรถน�ำไปใช้วิเครำะห์ แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับชิ้นงำนใน
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหำที่มักพบบ่อยๆ ซึ่งมีโอกำสเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สังกะสี พร้อมท้ังบอกถึงปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหำนั้นๆ รวมทั้งรูปภำพ
ของชิน้งำนทีม่ปัีญหำประกอบ เพือ่ควำมสะดวกและชดัเจน ผูอ่้ำนสำมำรถจบัต้นชนปลำย 
หำสำเหตุของปัญหำ และแก้ไขได้ในที่สุด 

PDI มีโอกำสได้ประกอบธุรกิจสังกะสีมำยำวนำนกว่ำ 36 ปี ควำมรู้ต่ำงๆ ในวงกำร
อตุสำหกรรมสงักะสไีด้ถกูรวบรวมทัง้จำกกำรศกึษำค้นคว้ำ กำรประชมุวชิำกำร กำรแลก
เปล่ียนควำมรูก้บัผูเ้ชีย่วชำญทัง้ในและต่ำงประเทศ บันทกึกำรท�ำงำนจำกหลำยต่อหลำย

บทนำ�

DEFECTS OF ZINC PRODUCTS
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รุน่ของบคุลำกรทำงเทคนคิรุ่นพ่ีท้ังหลำย รวมท้ังข้อมูลท่ีเกดิขึน้จรงิจำกหน้ำงำนของลูกค้ำ 
หน่วยงำนบรกิำรเทคนคิขอถอืโอกำสนีข้อบพระคณุผูมี้ส่วนส�ำคญัในกำรสัง่สมควำมรู ้จน
สำมำรถท�ำหนงัสือเล่มนีใ้ห้ออกมำเป็นรูปร่ำงได้ คือ ดร.เสถยีร นลิธวชั, คณุสยำม ดำวมณ,ี 
บุคลำกรทำงเทคนิครุ่นพี่, องค์กร International Zinc Association (IZA) และที่ส�ำคัญ
ท่ีสุด หน่วยงำนบริกำรเทคนิคขอขอบพระคุณลูกค้ำทุกๆ ท่ำนที่ให้ควำมไว้วำงใจเรำ 
อนญุำตให้หน่วยงำนบรกิำรเทคนคิเข้ำพบ ปรกึษำหำรอื แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จรงิที่
ได้จำกกำรใช้งำนโลหะสังกะสี

หนังสือ “Defects of Zinc Products” แบ่งเป็นสำมตอนใหญ่ๆ แยกตำมแต่ละ
อุตสำหกรรม ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อบกพร่องในชิ้นงำนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน  โดยมี 12 เรื่องข้อย่อย
ตอนที่ 2 ข้อบกพร่องของชิ้นงำนฉีดสังกะสี โดยมี 14 เรื่องข้อย่อย และ
ตอนที่ 3 ข้อบกพร่องของกำรชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้ำโดยมี 7 เรื่องข้อย่อย

เม่ือลูกค้ำมีปัญหำทำงเทคนิคเกิดขึ้น สำมำรถเปิดหนังสือเล่มนี้ประกอบกำรพิจำรณำ
แก้ไขได้ทันที แต่ถำ้ยังมีควำมไม่ชัดเจนหรือยังคงเกิดปัญหำดังกล่ำวอยู่ สำมำรถติดต่อ
หน่วยงำนบริกำรเทคนิค PDI MetalS ได้ ตำมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อท้ำยเล่ม

หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์จ�ำนวนจ�ำกัดเพ่ือลูกค้ำ PDI MetalS โดยเฉพำะ ไม่มีกำรจัด
จ�ำหน่ำยแต่อย่ำงใด

PDI MetalS หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้อ่ำนจะได้รับประโยชน์จำกหนังสือเล่มนี้อย่ำงสูงสุดดัง
เช่นวิสัยทัศน์ของเรำ

“PDI MetalS: WE SERVE YOUR SUCCESS”
ส่วนบริการเทคนิค

PDI MetalS
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PDI MetalS เป็นผู้น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีเพียงรำยเดียวของประเทศที่มีกำรให้
บริกำรอย่ำงครบวงจร ทั้งกำรน�ำเข้ำ กำรตรวจสอบสินค้ำ กำรขนส่งให้แก่ลูกค้ำทั้งรำย
ใหญ่และรำยเล็ก กำรทยอยส่งสนิค้ำเพือ่ไม่ต้องมสีตอ็กสนิค้ำมำกเกนิไป กำรก�ำหนดรำคำ
สินค้ำและกำรช�ำระเงินเป็นเงินบำท กำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงเทคนิค ทั้งกำรตรวจ
เยี่ยมโรงงำน กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนสื่อ online ของ website COEZINC กำรส่งข้อมูล
ผ่ำนแอปพลเิคชัน่ LINE ทัง้นีเ้พือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถวำงใจได้ว่ำสำมำรถรับ order กำรผลิต
ได้โดย PDI MetalS จะจดัส่งวตัถดุบิคณุภำพสงูในรำคำเหมำะสมให้ลกูค้ำตรงตำมควำม
ต้องกำร ลูกค้ำสำมำรถใช้เวลำไปกับกำรผลิตสินค้ำได้อย่ำงสบำยใจ

ABOUT

PDI MetalS มุ่งเน้นการจำาหน่ายสินค้าคุณภาพ
สูงและบริการที่ครบวงจร
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MESSAGE FROM 
THE MANAGING DIRECTOR 
For more than 3 decades PDI - the only 
mining and smelting Zinc Company in 
Thailand - has sustained very close 
relations with its Thai zinc consumers. 
Supported since its inception by the 
Thai government, PDI’s operations have 
contributed largely to the prosperity of 
Thailand by respecting the interests of 
all stakeholders in a sustainable,  
balanced way. Forced by the Mae 
Sod mine depletion in 2016, the 

company decided to cease zinc operations, as they would impossibly be 
profitable from imported raw materials only. Respecting the feedback of 
many of our long term customers, PDI decided to continue providing them 
with high quality zinc metals and alloys, supported by recognized, reliable 
technical services. To do so “PDI MetalS”, our trading company, was created.

The mission of PDI MetalS is to supply high quality zinc products to the 
Thai market. Leveraged by its long experience in global zinc markets and 
its close relationship with major zinc producers, the company carefully 
sources SHG and alloys from reliable producers. The materials are managed 
by the PDI MetalS QC process until its delivery to the final customers. The 
Company’s vision is to provide a total service by managing all tasks and 
related risks such as shipping materials, logistic provisions, customs clearing, 
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warehousing and QC. Additionally PDI MetalS controls the LME price and 
foreign exchange rate risks, such that customers can concentrate on their 
core business, avoiding to spend valuable time in guaranteeing their supply 
chain of raw materials.

Technical Services, based on 35 years’ experience in zinc materials business, 
complete the total service package to the customers. PDI MetalS arranges 
training events, seminars and plant visits to enhance customers’ production 
efficiency. With this Book “Defects of Zinc Products” we aim to leverage 
our customers to excel with their products. The book covers the majority 
of deficiencies that our Technical Service people have experienced over 
the years at customers’ operations. As such it serves as a benchmark, to 
facilitate systematic problem solving and prevention. 

A big personal thank you goes to the Technical Service Team, under the 
leadership of khun Monreudee Dejsukdipol, Manager - Technical Service, 
who has devoted her knowledge and time to create this book. May the 
book serve it’s purpose to enhance our loyal customers’ business.

Finally my highest appreciation goes to all our loyal customers for their 
continuous trust and support.

(Francis Vanbellen)
Managing Director

Padaeng Industry Public Company Limited.
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DEFECTS OF ZINC DIE CASTING PRODUCT
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