
ประชาพิจารณ์

โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี



วัตถุประสงค์โครงการ : ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลรชธานี

  เพื่อทําให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ต่อประชาชน สูงขึ้น

  เพื่อปรับปรุงทิวทัศน์ ภูมิทัศน์ ให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบ

  เพื่อส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในพื้นที่

  เพื่อส่งเสริม ประเพณี/การท่องเที่ยว ที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี



พื้นที่ดําเนินโครงการ

2

1

เส้นทาง พื้นที่
ระยะทาง

(กม.)

1
ช่วงวงเวียนน้ําพุ ถึง ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์

หรือแยกปั้มเอสโซ่)

 1.4

2 รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถึง ถนนพโลรังฤทธิ์ 1.7

รวม 3.1



งบประมาณเงินลงทนุ

ที่ งานระบบ เงินลงทุน

1 ด้านระบบไฟฟ้า 146,566,759.83

2 ด้านงานโยธา 118,130,171.61

รวมเงินลงทนุ 264,696,931.44
หมายเหตุ ไม่รวมงานด้านระบบสื่อสารและด้านระบบอื่นๆ เช่น ระบบไฟแสงสว่าง, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ระยะเวลาดําเนินการ

ปี 2563 - 2564

หน่วยงานทีร่่วมดําเนินโครงการ

เทศบาลนครอุบลราชธานี, การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค, TOT, 

      หน่วยงานระบบสื่อสารในทอ้งที(่16 หน่วยงาน), ประปาส่วนภูมิภาค, 

      สํานักงานตํารวจ



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนสุมนเทวราช จ.น่าน



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนท่าแพ-ช้างคลาน จ.เชยีงใหม่



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนท่าแพ-ช้างคลาน จ.เชยีงใหม่



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนเลียบชายหาดกะรน จ.ภูเก็ต



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนเลียบชายหาดกะรน จ.ภูเก็ต



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนเลียบชายหาดกะรน จ.ภูเก็ต



ภาพตัวอย่างสถานที่ ที่ดําเนินการระบบเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

ถนนถลาง จ.ภูเก็ต



ภาพบริเวณพื้นที่ดําเนินการโครงการเคเบิลใต้ดิน

เทศบาลนครอุบลราชธานี



ภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางดําเนินการ เส้นทางที่ 1

ถนนอุปราช บริเวณวงเวียนน้ําพุ

ถนนอุปราช บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม



ภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางดําเนินการ เส้นทางที่ 1

ถนนอุปราช บริเวณหน้าอุบลพลาซ่า

ถนนอุปราช บริเวณแยกศาลเยาวชน



ภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางดําเนินการ เส้นทางที่ 2

บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี



ภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางดําเนินการ เส้นทางที่ 2

ถนนเขื่อนธานี บริเวณหน้าตลาดโต้รุ่ง

ถนนเขื่อนธานี บริเวณหน้าตลาดโต้รุ่ง



บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง  บริเวณโต้รุ่ง

บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศงานแห่เทียนพรรษา



ภาพบรรยากาศงานแห่เทียนพรรษา



บริเวณสี่แยกกิโลศูนย์

ภาพบรรยากาศงานแห่เทียนพรรษา



ภาพบรรยากาศงานแห่เทียนพรรษา

จากสื่อมวลชล



ภาพจําลอง บริเวณพื้นที่ดําเนินการโครงการเคเบิลใต้ดิน

เทศบาลนครอุบลราชธานี (หลังดําเนินการแล้วเสร็จ)



   ภาพตัวอย่าง หลังดําเนินการ  (ถนนอุปราช บริเวณแยกวงเวียนน้ําพุ)



ภาพตัวอย่าง หลังดําเนินการ  (ถนนอุปราช ข้างทุ่งศรีเมือง)



   ภาพตัวอย่าง หลังดําเนินการ  (ถนนอุปราช บริเวณแยกศาลเยาวชนและครอบครัว)



การดําเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน



การดําเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 

แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน

1. การก่อสร้างด้านระบบงานโยธา
         - งานก่อสร้างวางท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า (รูปแบบ HDD)

- งานวางบ่อพักสาย(แรงสูง, แรงต่ํา)

2. การก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า

       - การติดตั้งอุปกรณ์ (ตู้จ่ายไฟ, Unit Substation, RMU)



400/230V 22 kV

การจัดวางสายเคเบิลใต้ดิน

Operator Communication Line (Pipe 110 mm)

400/230V



ผิวจราจรผิวจราจร ผิวจราจร

ผิวจราจร ผิวจราจร ผิวจราจร

บ่อพักสาย บ่อพักสาย บ่อพักสาย

สาย Underground Cable สาย Underground Cable
ท่อ HDPE ท่อ HDPE

สายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV

สายไฟฟ้าแรงต่ํา 400/ 220 V

A B

A
B

ระบบการจ่ายไฟแบบ Overhead

ระบบการจ่ายไฟแบบ Underground Cable



ท่อร้อยสายเคเบิล

High Density Polyethylene Conduit (HDPE)  

• คุณสมบัติ

แข็งแรง ทนทาน ต่อการกระแทก 

ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

 



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

รูปแบบวิธีการดันท่อลอด 

Horizontal Directtional Drilling



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

การดันท่อลอด (HDD)

รูปแบบวิธีการดันท่อลอด 

Horizontal Directtional Drilling



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

การดันท่อลอด (HDD)

รูปแบบวิธีการดันท่อลอด 

Horizontal Directtional Drilling



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

การดันท่อลอด HDD

รูปแบบวิธีการดันท่อลอด 

Horizontal Directtional Drilling



ผิวจราจร

ลึก > 2 เมตร

ท่อ HDPE

สาย Underground Cable

ระดับความลึกของทอ่และสาย Cable



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

    การวางบ่อพักสายแรงสูง

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง

ขนาด 2 ม. x 3.15 ม.x 2.5 ม.



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

การคืนสภาพผิวถนนเมื่อวางบ่อแลว้เสร็จ



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสงู

จุดขึ้นสายไฟระบบ Underground Cable เพื่อเชื่อมต่อกับ ระบบ Overhead



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ํา

รูปแบบ Semi Direct Buired

การวางท่อ และ ร้อยสายไฟแรงต่ํา
ความลึกไม่น้อยกว่า 60 Cm. , กว้าง 1 - 2 ม.



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ํา

    การวางบ่อพักสายแรงต่ํา
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง

ขนาด 1.2 ม. x 1.6 ม.x 1.6 ม.



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ํา

การวางบ่อพักสายแรงต่ํา และ ขึ้นตู้ Meter



การก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ํา

การคืนสภาพผิวถนน



อุปกรณ์ไฟฟ้า



กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า 43 ระบบเคเบิลใตด้ิน

โครงสร้างของสายเคเบิลใต้ดิน

22 kV Power Cable

CONDUCTOR

CONDUCTOR SCREEN

INSULATION Cu WIRE SCREEN

INSULATION SCREEN
WATER BLOCKING TAPE

NON-METALLIC 

SHEATH (BLACK PE)

• คุณสมบัติ

ฉนวนแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน

ป้องกันการซึมผ่านของน้ํา 



• คุณสมบัติ

ฉนวนแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน

ป้องกันการซึมผ่านของน้ํา 



จุดจ่ายไฟแรงต่ํา (ตู้ Circuit Breaker)

• จุดจ่ายไฟใหก้ับผู้ใช้ไฟตามอาคารบ้านเรือน



จุดจ่ายไฟแรงต่ํา (ตู้ Circuit Breaker)

• จุดจ่ายไฟใหก้ับผู้ใช้ไฟตามอาคารบ้านเรือน

• Circuit Breaker อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร และกระแสเกิน



จุดจ่ายไฟแรงต่ํา (ตู้ Meter)

• จุดจ่ายไฟให ้ไฟจราจร ไฟสาธารณะ 

      ไฟสําหรับจัดงานประจําปี



จุดรับไฟแรงต่ํา (ตู้ CSL)

• สําหรับจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟเฉพาะราย 

• รื้อหม้อแปลง 100 – 160 kVA เช่น Seven, ธนาคาร



รูปแบบการจ่ายไฟใหห้มอ้แปลงผู้ใชไ้ฟเฉพาะราย 

กรณีที่ไม่สามารถรื้อถอนได้



Unit Substation

• ตู้เมนจ่ายไฟใหผู้้ใชไ้ฟในพื้นที่

      ระบบ Underground

• ติดตั้งในพื้นที่ จํานวน 11 ชุด



Unit Substation



Unit Substation

• ตู้เมนจ่ายไฟใหผู้้ใชไ้ฟในพื้นทีร่ะบบ Underground



Ring Main Unit 

• จุดติดตั้งสวิตช์ตัดตอนระบบ Underground

• ติดตั้งจํานวน 1 ชุด

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง 

1 ม. X 1.5 ม. X 1.5 ม.



1. ผลกระทบระหว่างก่อสร้างบ่อและท่อร้อยสาย
การจราจร

ฝุ่นละออง ดิน โคลน 

เสียง (เครื่องจักรทํางาน, ขุดเจาะ)

การค้าขายในพื้นที่ก่อสร้าง

2. การดับไฟเพื่อดําเนินการก่อสร้าง และตอนเปลี่ยนระบบไฟฟ้า

   เป็น Underground

ผลกระทบ



การจัดการระหว่างก่อสร้าง

• ติดตั้งป้ายเตือน และ แผงกั้นขอบเขตการก่อสร้าง



การจัดการระหว่างก่อสร้าง

• ร่วมมือ ร่วมใจ กันทําความสะอาดพื้นที่



“ อุบลร่วมมือ ร่วมใจ

 พัฒนาเมือง ให้น่าอยู่”



จบการนําเสนอ.....


