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การจัดลําดับการทาํงานประสานสัมพนัธของรเีลยปองกันกระแสเกินแบบมทีิศทางอยางเหมาะสม 
ในระบบจาํหนายไฟฟาแบบวงรอบ 

Optimal Coordination of Directional Over Current Relay for Loop Distribution System  
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บทคัดยอ 
 บทความนี้ไดนําเสนอ การจัดลําดับรีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทางอยางเหมาะสมสําหรับระบบจําหนายไฟฟา

แบบวงรอบ โดยใชโปรแกรม neplan ชวยในการจําลอง และทําการวิเคราะหหาคา Pickup Current Setting (Ip) และ 

Time Dial setting (TDS) ของรีเลยแตละตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานที่ลมเหลว หากรีเลยทํางานลมเหลว อาจทําให

อุปกรณภายในระบบเกิดความเสียหาย ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นวา รีเลยแตละตัวทํางานไดถูกตอง และภายใตเวลา

การทํางานที่เหมาะสม 
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ABSTRACT 
 This article describes optimal coordination of directional over current relays for Loop Distribution 

System using program neplan help simulation and analysis  find pickup current setting and time dial setting 

of all relay for avoid mal-operation if relay mal-operation should be equipment damage result all relay 

operation at correct and under time operation at optimum.  
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1. บทนํา 
 ในระบบจําหนายไฟฟา แบบเรเดียร(Radial Distribution System ; RDS) นั้นเมื่อเกิดความผิดพรองขึ้น (Fault 

ชนิด LG, LL, LLG และ LLL) กระแสผิดพรองจะไหลในทิศทางจากแหลงกําเนิดไฟฟา ไปยังจุดผิดพรองเสมอ จึง

สามารถใช Over Current Relay แบบธรรมดาปองกันความผิดพรองได แตถาระบบไฟฟาเปนแบบวงรอบ(Loop 

Distribution System ; LDS) ซึ่งเปนระบบที่มีความนาเชื่อถือ(Reliability) ที่ดีขึ้น ถาเกิดความผิดพรองกระแสผิดพรอง

จะสามารถไหลได 2 ทิศทาง จึงจําเปนตองใชรีเลยที่สามารถบอกทิศทางการเกิดความผิดพรองไดโดยรีเลยแบบนี้เรียกวา 

รีเลยกระแสเกินแบบมิทิศทาง(Directional Over Current Relay ; DOCR) รีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทาง จะทํางานเมื่อ 

 - กระแสผิดพรองมากกวาคา Pick up 

 - ทิศทางการไหลของกระแสผิดพรองตรงตามทิศทางที่กําหนดใหกับรีเลย [1]  

 ในระบบจําหนายไฟฟาแบบวงรอบ รีเลยปองกันยอมมีมากกวา 1 ตัว ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดลําดับการ

ทํางานของรีเลย ใหประสานสัมพันธกันอยางเหมาะสม โดยเงื่อนไขในการจัดลําดับ ดังนี้ 

  - รีเลยที่อยูใกลตําแหนงที่เกิดความผิดพรอง (Primary Relay) ควรจะตองทํางานกอน 

 - ถารีเลยที่อยูใกลตําแหนงที่เกิดความผิดพรองไมทํางาน หรือลมเหลว รีเลยตัวที่อยูหางออกไป (Backup Relay) 

ควรจะทํางาน 

 นอกจากนั้นการทํางานของรีเลยควรจะตองมีความรวดเร็ว เพื่อท่ีจะปองกันความเสียหายตออุปกรณในระบบ [2] 

 รีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทาง ตองปรับตั้งคา TDS คือตัวคูณเวลา และ Ip  ซึ่งสัมพันธกับคาอัตราสวนของกระแส 

ในการปรับตั้งโดยทั่วไปมักจะทําการออกแบบใหเวลาในการทํางานของรีเลยมีการประสานสัมพันธกันโดยใชเวลาในการ 

Trip เร็วที่สุด และอีกดานหนึ่งก็จําเปนที่จะตองคํานึงถึงความสามารถที่จะแยกแยะในการทํางานกอนหลัง เพื่อใหเวลา

ในการทํางานของรีเลยมีคานอยที่สุด และรีเลยประสานสัมพันธการทํางานถูกตองไมลมเหลว [3] 

 ปญหาในการออกแบบปรับตั้งคารีเลยนั้นสามารถ ใชการหาคาเหมาะสมที่สุด [4-7] เพื่อใหรีเลยกระแสเกินแบบมี

ทิศทางทํางานประสานกันไดอยางถูกตอง ภายใตเวลาการทํางานที่เหมาะสม บทความนี้จึงไดนําเสนอการจัดลําดับ

ประสานสัมพันธรีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทางใหเหมาะสม ทําการวิเคราะหหาคา Ip และ TDS โดยสามารถอธิบายได

ดังนี้   
 

2. ทฤษฎ ี
2.1 การทํางานของ DOCR 
 พิจารณาวงจรคูขนาน ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1  วงจรคูขนาน เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F1ใช OCR 
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 การปองกันที่ดีของระบบนี้ คือ เมื่อระบบทํางานปกติสายปอนทั้ง 2 จะจายระบบไฟฟารวมกัน แตเมื่อเกิด

ความผิดพรองขึ้นระบบปองกันจะตองตัดความผิดพรองออกจากระบบ แตสามารถจายโหลดตอไปได 

 การปองกันของระบบดังรูปที่ 1 นั้นเมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F1 รีเลย C(51) และ D(51) จะทํางานปองกัน

ความผิดพรองโดยการ Trip เพื่อตัดความผิดพรองออกจากระบบในเวลาเทากัน 
 

 
 

รูปที่ 2  วงจรคูขนาน เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F2 ใช OCR 
 

 แตเมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F2 ดังรูปที่ 2 ถาตองการตัดความผิดพรองออกจากระบบแลว รีเลย A และ C 

จําเปนตองทํางาน สวน B และ D ตองไมทํางานเพื่อใหระบบสามารถจายไฟฟาไดตอไป แตจากรูปที่ 2 รีเลยทุกตัวจะ

เห็นความผิดพรอง จึงทําให สายปอนทั้งสองถูก Trip ออกจากระบบ 

 แตเมื่อทําการปองกันโดยใช รีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทาง คือรีเลย C และ D ทํางานรวมดวยดังรูปที่ 3 เมื่อเกิด

ความผิดพรองที่จุด F2 ก็ยังสามารถปองกันความผิดพรองดังกลาวได คือ รีเลย A จะ Trip แบบปกติ รีเลย C จะ Trip 

เนื่องจากทิศทางถูกตอง สวนรีเลย B จะไม Trip เพราะตั้ง Time Delay ไวและรีเลย D จะไม Trip เพราะทิศทางไม

ถูกตอง ดังนั้นจะเห็นไดวา ระบบไฟฟาจึงมีความจําเปนตองใช รีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทางชวยในการปองกันเพื่อให

ระบบปองกันสามารถตรวจสอบทิศทางของความผิดพรองที่เกิดขึ้นได 
 

 
 

รูปที่ 3  วงจรคูขนาน เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F2 ใช OCR และ DOCR  
 

2.2 ขอบเขตการปรับตั้งรีเลย 

 รีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทางจะตองพิจารณาปรับตั้งคา TDS และ Ip ของรีเลยที่นํามาพิจารณาทุกตัว ในการ

จัดลําดับ รีเลยกระแสเกินแบบมีทิศทางในระบบไฟฟาสามารถพิจารณาไดจาก  

    (1) 

เมื่อ  คือเวลาในการทํางานของรีเลยตัวที่ i สําหรับความผิดพรองในโซน k (โซน k อาจจะหมายถึง โซน

ระหวาง รีเลย 2 ตัว ซึ่งหมายความวา จะตองต่ําสุดทุกๆ โซน) และ  คือ weighting factors ในที่นี้กําหนดใหมีคา

เทากับ 1 ดังนั้นปญหาในการจัดลําดับ รีเลยกระแสเกินแบบทิศทางในระบบ  สามารถที่จะสรางรูปแบบปญหาใหเปน

การหาคาเหมาะสมที่สุด ซึ่งผลรวมของเวลาในการทํางานของรีเลยในระบบจะตองนอยที่สุดภายใตเงื่อนไขดังนี้ 
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  (2) 

  (3) 

 

ซึ่ง  คือ ตัวคูณเวลาของรีเลยตัวที่ i  และ   คือคาความสัมพันธกับคาอัตราสวนของกระแส ของรีเลยตัวที่ 

i  

เงื่อนไขการทํางานประสานสัมพันธ 

 เงื่อนไขในการทํางานประสานสัมพันธของ รีเลย คือ 

 

   (4) 

 

  คือเวลาในการทํางานของรีเลยที่อยูใกลความผิดพรอง และ  คือเวลาในการทํางานของรีเลยตัวที่อยูหาง

ออกไป ชวงเวลาในการจัดลําดับ (Coordination Time Interval ; CTI) คือชวงเวลาต่ําที่สุดของรีเลยที่อยูหางออกไปตัวที่ 

i  เพื่อใชประสานสัมพันธการทํางาน  โดยทั่วไป CTI จะกําหนดอยูระหวาง  0.2-0.5 s ขึ้นอยูกับ 

- เวลาตัดกระแสลัดวงจรของเบรคเกอร  

- เวลา Overshoot ของรีเลยที่ใช 

- คาความไมแนนอนของการทํางานของอุปกรณตางๆ 

- ชวงเวลาที่เพิ่มเขามาเพื่อเพิ่มความมั่นคง(Security) 

สําหรับรีเลยรุนใหม คา CTI จะใชคา 0.35 s  

กราฟคุณลักษณกระแสและเวลาการ Trip 

 รีเลยแบบ Time Delay เวลาในการทํางานจะเร็วหรือชาจะขึ้นอยูกับขนาดกระแสที่ผานรีเลย ถากระแสมีคามาก

เวลาในการทํางานจะนอยลง เรียกกราฟความสัมพันธระหวางกระแสและเวลา (Time Current Characteristic Curve) 

แบบนี้วา Inverse Time ระดับความโคงของกราฟมีหลายระดับ แบงออกเปน Extremely Inverse, Very Inverse, 

Standard Inverse และ Long Inverse 

Extremely Inverse    (5) 

Very Inverse      (6) 

Standard Inverse     (7) 

Long Inverse     (8) 

โดย I แทนจํานวนเทาของกระแส Setting (PSM) ซึ่งในบทความนี้ใช Standard Inverse 
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2.2 ระบบที่ใชในการทดลอง 

F2F2
F1F1

2121

131322221212

1111

2323

2424 1414

 
 

รูปที่ 1  ระบบจําหนายไฟฟาแบบวงรอบที่ใชทดสอบ 

 

 ระบบที่นํามาพิจารณา เปนการจําลองระบบไฟฟาภายในแบบวงรอบ ซึ่งประกอบดวย เครื่องกําเนิดและโหลด 

เมื่อเกิดความผิดพรองขึ้นที่จุด F1 กระแสความผิดพรองจะไหลในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดังนั้นรีเลย 11 จะตองเปน 

รีเลย Primary  สวนรีเลย 12, 13 และ 14 จะเปนรีเลย Backup ตามลําดับ ดังนั้นจะไดวา 

 
 

 เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F2 จะทําใหกระแสความผิดพรองไหลในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้นรีเลย 21 

จะตองเปนรีเลย Primary สวนรีเลย 22, 23 และ 24 จะเปนรีเลย Backup ตามลําดับ ดังนั้นจะไดวา 

 
 

2.3 แผนผังการหา Ip และ TDS 

จากรูปที่ 2 เมื่อเร่ิมตน จะทําการรับคาขอมูลที่ไดจากการสํารวจแลวนํามาจําลองในโปรแกรม Neplan 

ประกอบดวย CT ,LC ,FC และคาขอบเขตการปรับตั้ง Ip ,TDS จากรีเลยตัวแรก จากนั้นนําคาที่ไดรับไปประมวลผล เพื่อ

หาคา Ip และ TDS ที่เหมาะสม แลวรับคารีเลย ตัวถัดไป โดยคาขอมูลตัวถัดไปจะไดคาเวลาในการทํางานจริงของรีเลย

ตัวกอนหนา นํามารวมกับคา CTI ที่เรากําหนดไว และกราฟลักษณะสมบัติเวลา-กระแสของรีเลย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้ง 

C1 และC2 แสดงผลออกเปนคาที่เหมาะสม  
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รูปที่ 2  แผนภาพการหาคา TDS และ Ip 
 

 

3. ผลการทดลอง 
 เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F1  

 จากรูปที่ 3 จะเห็นวา รีเลย 11 จะตรวจเจอสัญญาณความผิดพรองกอนที่เวลาทํางาน 0.087 s และตัวถัดไปจะ

เปนรีเลย 12 ทํางานที่เวลา 0.444 s รีเลย 13 ทํางานที่เวลา 0.857 s  และรีเลย 14 ทํางานที่เวลา 1.214 s  ตามลําดับ 

ซึ่งเวลาในการทํางานดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  เวลาการทํางานของรีเลยเมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F1 
 

 Ip TDS T 

R11 0.13 0.02 0.087 

R12 0.16 0.09 0.444 

R13 0.28 0.11 0.857 

R14 0.42 0.10 1.214 

 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นวา Ip ของ R11, R12, R13 และ R14 มีคาเทากับ 0.13, 0.16, 0.28 และ 0.42 ตามลําดับ 

สวน TDS ของ R11, R12, R13 และ R14 มีคาเทากับ 0.02, 0.09, 0.11 และ 0.1 ตามลําดับ  
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รูปที่ 3  กราฟการทํางานของรีเลยเมื่อเกิดความผิดพรองทีจุ่ด F1 
 

 เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F2  

 จะเห็นวา รีเลย 21 จะตรวจเจอสัญญาณความผิดพรองกอน และตัวถัดไปจะเปนรีเลย 22, 23 และ 24 

ตามลําดับ ซึ่งเวลาในการทํางานดังแสดง

ในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  เวลาการทํางานของรีเลยเมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F2 

 

 Ip TDS T 
R21 0.15 0.01 0.051 

R22 0.25 0.05 0.410 

R23 0.42 0.05 0.948 

R24 0.62 0.05 1.432 
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รูปที่ 4  กราฟการทํางานของรีเลยเมื่อเกิดความผิดพรองทีจุ่ด F2 
 

4. สรุป 
 จากการจัดลําดับรีเลยปองกันกระแสเกินแบบมีทิศทาง จะเห็นวารีเลยแตละตัวทํางานประสานกันไดอยางถูกตอง 

และภายใตเวลาที่เหมาะสม เมื่อเกิดความผิดพรองที่จุด F1 รีเลย11 จะตรวจเจอสัญญาณความผิดพรองกอน และตัว

ถัดไปจะเปนรีเลย 12, 13 และ 14 ตามลําดับ ดังรูปที่ 3 และเมื่อพิจารณาความผิดพรองที่จุด F2 รีเลย 21 จะตรวจเจอ

สัญญาณความผิดพรองกอน และตัวถัดไปจะเปนรีเลย 22, 23 และ 24 ตามลําดับ ดังรูปที่ 4 แสดงใหเห็นวาการ

จัดลําดับ Ip และ TDS จากการจําลองทางคณิตศาสตรนี้มีความเหมาะสม 
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