ชนิดของปลั๊กไฟและแรงดันไฟฟ้า

หลายท่านอาจจะงงกับชื่อเรื่ องที่ผมจะนํามาเล่าสู่กนั ฟั งในฉบับนี ้ หัวข้ อนี ้มันน่าจะอยู่ในนิตยสารเทคนิค
ไฟฟ้ามากกว่า แต่จริ งๆ แล้ วมันเป็ นเทคนิคพื ้นฐานเบื ้องต้ นสําหรับการเลือกซื ้ออุปกรณ์ ตดั ขนสุนัขจาก
ต่างประเทศที่หลายท่านมองข้ ามมันไป ลูกค้ าของผมหลายท่านสงสัยว่าทําไมปั ตตาเลี่ยนบางรุ่ นที่ซื ้อไป
ต้ องใช้ หม้ อแปลงเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 Volts เป็ น 110 Volts แถมยังต้ องใช้ adapter แปลงหัว
ปลัก๊ ไฟอีก มีหลายท่านที่ผมอธิบายแล้ วไม่เข้ าใจ พอกลับไปถึงบ้ านเอาปั ตตาเลี่ยนไปเสียบปลัก๊ ผลปรากฎ
้
บนี ้ผมจะอธิบายให้ เข้ าใจในเรื่ องชนิดของ
ว่าเครื่ องดังบ้ าง เครื่ องไหม้ บ้าง ทําให้ ใช้ งานไม่ได้ ดังนันในฉบั
ปลัก๊ ไฟและแรงดันไฟฟ้าเป็ นสรุปแบบย่อละกันนะครับ
1. ชนิดของปลั๊กไฟและเต้ าเสียบ (Plugs and Sockets)
ก่อนอื่นเลยเรามาดูกนั ก่อนว่า เจ้ าปลัก๊ ไฟที่เราจะต้ องใช้ มีหน้ าตาอย่างไรกันบ้ าง ปลัก๊ ไฟที่ใช้ กนั อยู่ทวั่ โลก
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ด้ วยกันคือ กลุม่ ปลัก๊ 2 ขา และกลุม่ ปลัก๊ 3 ขา ซึง่ ขาที่ 3 นันจะเป็
้
นสายกราวด์
ม่ นันสามารถแบ่
้
งแยกตามรู ปทรงของขา
ที่เชื่อมต่อกับสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด โดยที่ปลัก๊ ไฟทังสองกลุ
้
ปลัก๊ ได้ ทงหมด
ั้
15 แบบ
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 ประเทศไทยนันใช้
้ ปลัก๊ ไฟแบบ A, B, C, E, F
 กลุม่ ประเทศทวีปยุโรปส่วนใหญ่ ใช้ ปลัก๊ ไฟแบบ C, E, F
 กลุม่ ประเทศทวีปอเมริ กาเหนือ ใช้ ปลัก๊ ไฟแบบ A, B,
 ประเทศอังกฤษ ใช้ ปลัก๊ ไฟแบบ G
 ประเทศออสเตรเลีย ใช้ ปลัก๊ ไฟแบบ I
เมื่อรู้แล้ วว่าหน้ าตาปลัก๊ ไฟของเราเป็ นแบบไหน ถ้ าต่างกันก็หาซื ้อตัวแปลงปลัก๊ ไฟมาใช้ แค่นนเอง
ั ้ ไม่ยาก
เลยใช่ไหมครับ
2. แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
แงดันไฟฟ้าที่ใช้ กนั อยู่บนโลกของเรานี ้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มด้ วยกันคือ กลุ่มประเทศในแถบทวีปยุโรป
และประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมถึงประเทศไทยด้ วย ซึง่ จะใช้ แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 220-240 Volts ส่วนอีก
กลุม่ เป็ นประเทศในแถบทวีปเมริกาและญี่ปนุ่ ซึง่ จะใช้ แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 110-127 Volts

3. วิธีการดูว่าอุปกรณ์ ตดั ขนสุนัขจากต่ างประเทศสามารถใช้ ได้ ทนั ทีหรื อไม่
ุ จะนําไปใช้
ถ้ าคุณจะนําอุปกรณ์ ตดั ขนสุนขั จากต่างประเทศมาใช้ คุณจําเป็ นต้ องดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คณ
สามารถใช้ ได้ เลยทันทีหรื อว่าต้ องใช้ ตวั แปลงไฟจาก 110V-127V มาเป็ น 220V-240V ก่อน
วิธีสงั เกตุ ให้ สงั เกตุป้ายหรื อตัวหนังสือที่เป็ นตัวนูนที่ติดหรื อระบุอยู่ที่ตวั อุปกรณ์ไฟฟ้านันๆ
้ ในส่วนที่ระบุวา่
INPUT
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เช่น INPUT : 100-240V 50/60Hz 1.2-0.6A
หมายความว่า สามารถใช้ ไฟได้ ตงแต่
ั ้ 100 Volts ถึง 240 Volts ครับ นัน่ คือคุณสามารถนําอุปกรณ์นี ้ไปใช้
ประเทศไหนก็ได้ ครับ ถ้ าหน้ าตาของปลัก๊ ไฟเหมือนกัน
แต่ถ้าระบุวา่ INPUT AC 110V 60Hz 1A
หมายความว่า ใช้ ได้ กบั ไฟเฉพาะ 110 Volts เท่านันครั
้ บ คุณไม่สามารถนําไปใช้ กบั ประเทศที่ใช้ ไฟ 220V
หรื อ 240V ได้ นะครับ นอกจากคุณจะต้ องมีตวั แปลงไฟ(หม้ อแปลง)จาก 220V เป็ น 110V ก่อนครับ และ
นอกจากนันคุ
้ ณจะต้ องทราบกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ด้วยครับ โดยสังเกตจากตัวเลขหน้ าอักษร A ครับ จาก
ตัวอย่างนี ้ คุณจะต้ องใช้ ตวั แปลงไฟ(หม้ อแปลง) ที่ควรมีขนาดมากกว่า 1A ครับ น้ อยกว่าไม่ได้ นะครับ
เดี๋ยวหม้ อแปลงอันนี ้จะไหม้ เพราะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าไม่พอครับ
จากตัวอย่างข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110 Volts จึงไม่สามารถมาเสียบกับ
เต้ าเสียบปลัก๊ ไฟในบ้ านเราที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 220 Volts ได้ โดยตรง เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ตา่ งกัน 2 เท่า
ปั ตตาเลี่ยนจะหมุนเร็วขึ ้นเป็ น 2 เท่า จึงมีผลทําให้ เครื่ องดัง แผงวงจรไหม้ จนทําให้ ไม่สามารถใช้ งานปั ตตา
เลี่ยนได้ ด้ วยเหตุนี ้เองจึงจําเป็ นต้ องใช้ หม้ อแปลงเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220 Volts เป็ น 110 Volts ซึง่
หม้ อแปลงนี ้สามารถหาซื ้อได้ ตามบ้ านหม้ อหรื อร้ านขายอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าบางร้ าน

หลายท่านยังคงสงสัยอีกว่า แล้ วทําไมผมยังนําเข้ าปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110V มาขาย ทังที
้ ่มนั มี
การใช้ งานที่ย่งุ ยาก ผมขอบอกเลยว่าปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110V มีราคาที่ถกู กว่าปั ตตาเลี่ยนที่ใช้
แรงดันไฟฟ้า 220V พอสมควร ด้ วยเหตุนี ้เองลูกค้ าหลายท่านที่เข้ าใจในระบบแรงดันไฟฟ้า 110V จึงขอร้ อง
ให้ ผมนําเข้ าปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110V มาขาย ซึง่ ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110V มีลกั ษณะ
ฟั งก์ชนั่ การใช้ งานที่เหมือนกับปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 220V ทุกประการ เพียงแต่เวลาในการใช้ งาน
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ต้ องเสียบปลัก๊ ผ่านหม้ อแปลงไฟเท่านันและอะไหล่
้
ปัตตาเลี่ยนส่วนใหญ่กว่า 90% ใช้ ร่วมกันได้ ยกเว้ น
แผงวงจรและมอเตอร์
เป็ นไงกันบ้ างครับพอจะเข้ าใจชนิดของปลัก๊ ไฟและแรงดันไฟฟ้ากันบ้ างไหม ผมหวังว่ามันคงเป็ นประโยชน์
สําหรับทุกท่านที่กําลังจะเลือกใช้ ปัตตาเลี่ยนหรื ออุปกรณ์ตดั ขนสุนขั อื่นๆ ที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110V ได้ อย่าง
ถูกต้ องซะที จะได้ ไม่ต้องกังวลเรื่ องเครื่ องไหม้ หรื อเครื่ องพัง ถ้ าสงสัยหรื ออยากสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ ที่ร้านของเราเลยนะครับ ยินดีให้ คําปรึกษาแนะนําครับ พบกันใหม่ฉบับหน้ าครับ
MaMa Grooming Shop
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ที่มา: http://users.telenet.be/worldstandards/electricity.htm
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