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ทำไมต�องมีถังเก็บน้ำ
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ทำไมต�องมีถังเก็บน้ำ

1. สำรองน้ำไวใช เมื่อมีเหตุขัดของทำใหน้ำไมไหล เชน การซอมทอ หรืิอ  

 การเดินทอประปา ก็สามารถดึงน้ำจากถังเก็บน้ำมาใชได ไมติดขัด

2. แหลงพักน้ำที่สะอาด ถังเก็บน้ำที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจะชวย

 รักษาคุณภาพของน้ำ มั ่นใจไดวาไมมีสารอันตราย อยางสารตะกั ่ว

 ปรอท และสารหนู ออกมาปนเปอน

3. ลดโอกาสเกิดแผนดินยุบตัว จากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใชมากเกินไป

 อาจทำใหพื้นผิวดินบริเวณนั้นมีโอกาสทรุดตัวลง แตหากมีถังเก็บน้ำ

 จะชวยใหสามารถกักเก็บน้ำจากแหลงน้ำอื่น ๆ ไวใช และไมตองรบกวน 

 แหลงน้ำจากใตดิน
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เลือกถังเก็บน้ำบนดิน
หร�อใต�ดิน



เลือกถังเก็บน้ำบนดินหร�อใต�ดิน

ข�อเสีย
• ตองมีพ้ืนท่ีในการติดต้ัง
• ตองระมัดระวังเร่ือง
 การทําความสะอาด

ข�อดี
• ดูแลรักษาและซอมแซมไดงาย
• เคล่ือนยายสะดวก
• มีหลากหลายรูปแบบ
 และสีสันสวยงาม

ถังเก็บน้ำบนดิน

ข�อเสีย
• ดูแลรักษาและซอมแซมไดยาก
• มีราคาแพง

ข�อดี
• ประหยัดพ้ืนท่ี
• อุณหภูมิน้ําคงท่ี

ถังเก็บน้ำใต�ดิน

-05-



เลือกถังเก็บน้ำบนดินหร�อใต�ดิน คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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  ชนิดของถังเก็บน้ำใต�ดิน แบ�งออกเป�น

ถังเก็บน้ําคอนกรีต: มีขนาดคอนขางใหญ จึงเหมาะกับบานท่ีมีพ้ืนท่ีสวน

กวาง ๆ มีความคงทนแข็งแรง เก็บสํารองน้ําไดมาก แตก็มีโอกาสร่ัวซึม 

ไดงาย ตองทําระบบกันซึมไวเผ่ือดวย และตองหม่ันทําความสะอาดเปน

ประจํา

ถังเก็บน้ําพลาสติกชนิดติดต้ังใตดิน: มีความคงทน แข็งแรง ปลอดภัย     

ตัวถังรองรับแรงกดแรงกระแทกไดดีกอนการติดต้ังตองเตรียมพ้ืนท่ีใหพรอม 

โครงสรางท่ีรองรับวางถังน้ันตองแข็งแรงมาก ๆ  เพ่ือปองกันการทรุดตัว

 



เลือกถังเก็บน้ำบนดินหร�อใต�ดิน คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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  ชนิดของถังเก็บน้ำบนดิน แบ�งออกเป�น

ถังเก็บน้ําสเตนเลส: มีความแข็งแรงทนทาน ดูแลทําความสะอาดไดงาย 

แตวัสดุสเตนเลสท่ีไมไดคุณภาพอาจมีโอกาสเกิดสนิม เหมาะสําหรับ       

เก็บสํารองน้ําประปาเทาน้ัน และราคาคอนขางสูง

 

ถังเก็บน้ําพลาสติกชนิดท่ัวไป: ติดต้ังงาย เคล่ือนยายสะดวก แตอาจ    

ไมทึบแสงทําใหเกิดตะไครไดงาย มีอายุการใชงานท่ีส้ัน ราคาไมแพงมาก  

และไมเปนสนิม
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เลือกถังเก็บน้ำบนดินหร�อใต�ดิน คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส: มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานนาน 

ไมเปนสนิม เหมาะกับการเก็บสํารองน้ําในปริมาณมาก ๆ แตอาจมีกล่ิน

ทําความสะอาดยาก และมีน้ําหนักมากเคล่ือนยายลําบาก

 

ถังเก็บน้ําพอลิเมอรเอลิเซอร (elixir): วัสดุเอลิเซอรถูกคิดคนมาเพ่ือถัง

เก็บน้ําโดยเฉพาะ ผานการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไมไดมีแคเร่ือง

ความแข็งแรง แตม่ันใจไดเร่ืองความสะอาดและปลอดภัย 
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ทำความรู�จักกับ
วัสดุเอลิเซอร�



ทำความรู�จักกับวัสดุเอลิเซอร�

Food Contact ไร�สารตะกั่ว
ปรอทและสารหนู

วัสดุแข็งแรง
ทนทาน

สีไม�หลุดลอก
ปราศจาก
ตะไคร�น้ำ

ไร�กลิ�นอันไม�
พ�งประสงค�

 วัสดุปลอดกลิ่นกวนใจ: ผานการทดสอบเรื่องกลิ่นดวยมาตรฐานเดียว

กับทอน้ำดื่ม

 วสัดุปลอดตะไครน้ำ ดำเขรอะ: มีคุณสมบัติทึบแสง ชวยปองกันการเกิด

ตะไครน้ำที่เปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรีย

 วัสดุปองกันสีหลุดลอก: ดวยเทคโนโลยีการผสมสีแบบคอมพาวนด

(Compound) เนื้อสีจะถูกผสมเปนเนื้อเดียวกันกับวัสดุ ทำใหเม็ดสีไมหลุด

ออกมาปนเปอนกับน้ำสะอาดในถัง

 วัสดุสีสันสวยงาม: ถังเก็บน้ำในบานของคุณมีดีไซนที่โดดเดนลงตัว

กับบานทุกสไตล
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ทำความรู�จักกับวัสดุเอลิเซอร� คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ

วัสดุเอลิเซอร�ผ�านมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

มาตรฐาน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ถังเก็บน้ําท่ีมีสัญลักษณมาตรฐานน้ีสามารถสัมผัสอาหารและน้ําด่ืมไดอยาง

ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูบริโภค

 

มาตรฐาน European Directive 94/62/EC จากสหภาพยุโรป

รับรองความปลอดภัยวาไมมีการปนเปอนจากโลหะหนัก อยางเชน ตะก่ัว 

และปรอท ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายได

 

มาตรฐานการข้ึนรูปวัสดุโดย SAI Global ประเทศออสเตรเลีย

ม่ันใจไดวาถังเก็บน้ําท่ีผานมาตรฐานน้ีผานการข้ึนรูปวัสดุอยางไดมาตรฐาน 

และมีคุณภาพสูง ทนตอการกัดกรอนและสึกหรอ

 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

เปนขอกําหนดเพ่ือรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาปลอดจาก

สารหนูท่ีเปนสารพิษอันตรายรายแรงตอรางกาย
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เลือกขนาดของ
ถังเก็บน้ำให�เหมาะสม



เลือกขนาดของถังเก็บน้ำให�เหมาะสม

โดยเฉลี ่ยแลว คนเมืองจะมีการใชน้ำประมาณวันละ 200 ลิตรตอคน

จึงสามารถคำนวณขนาดของถังเก็บน้ำที่เหมาะสมไดดวยวิธีนี้

สำหรับบางบานการใชน้ำของแตละคนอาจจะใชน้ำนอยกวานี้ก็สามารถ

ปรับจำนวนลิตรลงไดใหเหมาะสมไมจำเปนตองใช 200 ลิตร

หรือสามารถคำนวณไดงายๆ สแกน                   เลย
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ขนาดของถังเก็บน้ำ = ปร�มาณการใช�น้ำ x จำนวนสมาชิกในบ�าน

 x จำนวนวันที่ต�องการสำรองน้ำ



คู�มือเลือกถังเก็บน้ำเลือกขนาดของถังเก็บน้ำให�เหมาะสม
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เลือกซื้อถังเก็บน้ำ
ยี่ห�อไหนดี



เลือกซื้อถังเก็บน้ำยี่ห�อไหนดี

ถังเก็บน้ำจากวัสดุเอลิเซอร มีใหเลือกหลากหลายยี่หอ ครอบคลุมและตอบ

โจทยทุกความตองการของทุกบาน
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ถังเก็บน้ำ DOS

DOS เปนย่ีหอซ่ึงเปนท่ีรูจักเปนอันดับตน ๆ ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร เอลิเซอร 

โดยรุนที่โดดเดนเปนถังเก็บน้ำมาพรอมกับเครื่องปมน้ำที่ติดตั้งดานบนถัง

ไดแก DX5 Water Pac, Montblanc Water Pac, Timbera Water 

Pac และ Natura Water Pac ซึ่งออกแบบมาอยางลงตัว

สวยงาม และประหยัดเนื้อที่การวางถัง 

เลือกซื้อถังเก็บน้ำยี่ห�อไหนดี คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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ถังเก็บน้ำ JRM (เจร�ญมิตร)

ภายใตสัญลักษณ “ตราเรือใบ” โดดเดนในเรื่องของขนาดและความจุที่

หลากหลาย โดยมีถังเก็บน้ำขนาดเล็กที่สุด 350 ลิตร ไปจนถึงขนาดใหญ

ที่สุด 10,000 ลิตร ใน Cylic series และ Marine series ซึ่งตอบโจทย

ความตองการไดหลากหลาย

เลือกซื้อถังเก็บน้ำยี่ห�อไหนดี คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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ถังเก็บน้ำ Cotto

โดดเดนในเรื่องดีไซนของถังเก็บน้ำที่สวยงาม มาพรอมกับประโยชนใช

สอยในตัว เชน รุน Benchy และ รุน Seato สามารถใชเปนมานั่งในสวน 

หรือใชปลูกตนไม เติมเต็มโมเดิรนไลฟสไตล และสรางความนาสนใจ 

ใหกับการตกแตงบาน

เลือกซื้อถังเก็บน้ำยี่ห�อไหนดี คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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ถังเก็บน้ำดีไซน�ต�าง ๆ



ถังเก็บน้ำดีไซน�ต�าง ๆ

ปจจุบันดีไซนของถังเก็บน้ำถูกพัฒนาใหสวยงามขึ้น ตกแตงบานใหนาอยู

ขึ้น ตอบโจทยไลฟสไตล และความชอบของผูอยูอาศัยไดอีกดวย เอลิเซอร

ขอแนะนำถังเก็บน้ำดีไซนโดดเดนทั้ง 6 แบบ ที่ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร

เอลิเซอร
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ถังเก็บน้ำดีไซน�ต�าง ๆ คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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ถังเก็บน้ำดีไซน�ต�าง ๆ คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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ถังเก็บน้ำดีไซน�ต�าง ๆ คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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ถังเก็บน้ำดีไซน�ต�าง ๆ คู�มือเลือกถังเก็บน้ำ
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หากมีข�อสงสัยสามารถอ�านข�อมูลเพ��มเติมได�ที่

หากสนใจถังเก็บน้ำจากวัสดุเอลิเซอร�

คุณสามารถเลือกซ้ือถังเก็บน้ําไดท่ีรานตัวแทนจําหนาย เชน บุญถาวร 

ไทวัสดุ โฮมโปร ดูโฮม โกลบอลเฮาส และรานตัวแทนจําหนายอ่ืน ๆ

กอนเลือกซ้ือถังเก็บน้ํา อยาลืมมองหาสัญลักษณแหงความปลอดภัย 

มองหาสติกเกอรเอลิเซอร เพ่ือใหม่ันใจไดวาน้ําทุกหยดท่ีใชในบานของคุณ

สะอาดและปลอดภัย
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Facebook : elixir.by.scg
Email :  elixir@scg.com
Phone :  +66 (0) 2-586-1111 www.scgchemicals.com/elixir


