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แสงสวา่งทีเ่หมาะสมเป็นเสมอืนนามบ ัตรสําหรบัทกุสถานทีใ่น
แตล่ะเมอืง 
และเป็นส่วนหนึง่ของการตลาดทีด่นู่าสนใจของเมอืงน้นั

แสงไฟบริเวณในเมือง เช่น เขตถนน เขตคนเดินและจัตุรัสต่าง ๆ ไม่ ได ้มีไว สํ้าหรับใช ้งานเท่ านัน้ 
แต่ ยังมีส่ วนช่วยในการ จัดรูปแบบทิวทัศน์ และความสวยงามของเมืองไปด ว้ยกนั
แสงสวา่งอย่ างสมดุลจะสร ้างบรรยากาศท่ีเช้ือเชิญ ชว่ยเพ่ิมความสวยงามดึงดูดสายตาผูค้นไดอ้กีดว้ย
การจัดแสงเพื่อการตลาดของเมือง ไม่ เพียงทําให ้สถานทีดู่น่ าสนใจสําหรับชุมชนเท่านัน้ 
แต่ ยังน่าสนใจสําหรับที�พักอาศยั หา้งสรรพสนิคา้ ร า้นค า้ และแหลง่ท่ องเทีย่วอีกด ว้ย 



แสงไฟทีเ่หมาะสมทีส่ดุ? 

เมอืงทีม่แีสงไฟทีส่อ่งสวา่งอยา่งเหมาะสมอยูเ่สมอจะดนู่าสนใจสําหรับผูค้นทีอ่าจ
ชว่ยให เ้มืองมีความเจริญรุ่ งเรืองทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม 
แสงสว่ างทีเ่หมาะสมจะช่วยส่ งเสริมคุณภาพชีวติและการใช ้ชวีติในสงัคม นั�น
แสงไฟทีส่อ่งสวา่งอยา่งสวยงามตามอาคารสาธารณะ อนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร์ สถานทีท่ีเ่ป็นสญัลักษณ์ และจัตรัุส
ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางของชวีติสาธารณะและชวีติทางวัฒนธรรม จะเชือ้เชญิให ้ผูค้นเข ้ารว่มในเหตกุารณ์ทางสงัคม และ
ชว่ยสร ้างบรรยากาศเชงิบวก 
ซึง่เป็นแกน่สารสําหรับการตลาดของเมอืงและยกระดับภาพลักษณ์ของสถานที่ 
นอกจากนี้ระบบแสงสว่ างอันชาญฉลาดทีเ่ชือ่มโยงกันนัน้จะสร ้างทางเลือกสู่ การควบคุมแบบไดนามิก การผนวกรวม 
“Internet of Things” (IOT หรือการใช ้อินเทอร์เนต็ในทุกสิง่) บริการข อ้มูลท ้องถิน่ และระบบช่วยนาํทางเข ้าด ้
วยกันผ่ านอุปกรณ์ เคลือ่นที่ เช่น การบอกทางไปยังทีจ่อดรถทีม่ีทีว่่ าง และยังสร า้งทางเลือกในการใช ง้านอืน่ ๆ 
ทีช่ว่ยเพิม่คุณค่ า ซึง่จะกลายเปน็จุดขายที่ เปน็เอกลักษณ์ ของเมือง 



ไฟประดบัเมอืงเป็นมากกวา่แคไ่ฟสอ่งถนนสาํหรบัการใชง้านในเชงิเทคนคิ

ไฟประดับเมอืงจะเชญิชวนใหผู้ค้นมาเทีย่วชมใหค้วามรูส้กึปลอดภัย และสามารถนําทางไดส้ะดวกยิง่ขึน้ เนือ่งจากไฟ
สอ่งถนนสําหรับการใชง้านในเชงิเทคนคิจะสอ่งสวา่งเป็นพืน้หลังในยามคํา่คนื ในขณะทีโ่คมไฟประดับเป็นสว่นหนึง่ของ
ทวิทัศนใ์นเมอืงและทวิทัศนต์ามทอ้งถนน ในทีน่ี ้แนวคดิการสอ่งสวา่งทีเ่หมาะสมจะใชห้ลักสนุทรยีศาสตรท์ีม่คีวาม
สอดคลอ้งกนั โดยมกีารออกแบบโคมไฟทีเ่ป็นแบบเดยีวกนั การสอ่งสวา่งทีก่ลมกลนืกนั และสขีองแสงทีเ่ขา้กนั ตัง้แต่
ถนนกวา้งทีม่แีนวตน้ไมอ้ยูท่ีเ่กาะกลาง ไปจนถงึถนนสายหลักทีม่หีลายชอ่งทางจราจร 



แสงสวา่งหมายถงึคณุภาพชวีติ

ทกุ ๆ วัน มรีถยนตนั์บพันคันวิง่ผา่นถนนสายหลักจาก A ไปยัง B รถยนตเ์หลา่นีจ้ะพบเจอ
กบัคนเดนิถนนและผูข้บัขีจั่กรยานยนตบ์นถนนทีเ่ชือ่มตอ่กนั 
ในเขตถนนคนเดนิ ผูค้นต ้องการเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของเมอืง สนุกสนานกบั
การช ้อปป้ิง และลิม้ลองอาหารในร ้านอาหารทีม่อียูใ่นเมอืง สวนสาธารณะเป็น
สถานทีพ่บปะกนัของผูรั้กความสงบและผูรั้กธรรมชาติ รวมทัง้ผูรั้กการเลน่กฬีาเพือ่
คลายความเครยีดจากกจิวัตรประจําวัน 
ในบริเวณทีก่ล่ าวมาทัง้หมดนี้ แสงสว่ างมีบทบาททีส่ําคัญ 
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ในยามเย็นและยามคํ่าคืน 
โซลูชั้�นการจัดแสงท่ีชาญฉลาดจะช่วยเพ่ิมความปลอดภัย และสร า้งบรรยากาศที รู่้สึกสบาย รวมทัง้สร ้
างความน่ าสนใจให กั้บสถานทีส่ําคัญทางสถาปตัยกรรม 



ความปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะเป็นสิง่ท ีม่คีวามสาํคญัมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

ไม่ ว่ าจะเปน็การจารจรบนท อ้งถนน ทีจ่อดรถหรือใน
สวนสาธารณะ  
แสงสว่ างจะช่วยเพ่ิมความปลอดภัย 
ยิง่มีการจราจรทีร่วดเร็วเท่ าใดและยิง่มีผู้ใช ้ถนนทีแ่ตกต่ างกันเท่ าใด 
ยิง่ต อ้งมองเห็นไดช้ดัเจนและรวดเร็วมากขึ�น
ในบรเิวณอันตรายและเขตท่ีมีความเส่ียงได ้เพ่อืให ้สามารถ
ตัดสินใจและดําเนินการได อ้ย่ างถูกต อ้งในกรณีฉุกเฉิน 
ความปลอดภัยในการจราจรและแสงสว่ างท่ีเหมาะสมต ้องมีความสอดคล ้องกัน 
การกระจายแสงสว่ างอย่ างสมดุลและการลดแสงจ ้าให มี้อยู่ น อ้ยทีสุ่ดนัน้ 
แสงสวา่งเป็นตัวกําหนดความแตกต่ างท่ ี สาํคัญ 



ความปลอดภยับนทอ้งถนน 

ในขณะเดยีวกนั ความปลอดภัยของแตล่ะบคุคลก็มคีวามสําคัญมากขึน้เรือ่ย ๆ 
ไมว่า่จะเป็นผูข้บัขีร่ถยนตบ์นทอ้งถนนหรอืในทีจ่อดรถ หรอืผูเ้ดนิถนนหลังจากรับประทานอาหารในรา้นอาหารแลว้ 
หรอืผูข้บัขีจั่กรยานกลับบา้น ผูค้นตา่งตอ้งการรูส้กึปลอดภัย 
ซึง่แสงไฟทีส่อ่งสวา่งอยา่งเหมาะสมอาจมสีว่นชว่ยไดม้าก 
โดยการกระจายแสงอยา่งสมดลุและการลดบรเิวณพืน้ทีม่ดืซึง่จะทําใหส้ามารถรับรูเ้กีย่วกบับรเิวณแวดลอ้มไดด้ขี ึน้ นอกจากนีโ้คม
ไฟยังชว่ยในการนําทางอกีดว้ย 
การควบคมุการสะทอ้นของแสงทีต่ัวอาคารจะทําใหส้ามารถมองเห็นโคมไฟได ้และจะชว่ยในการรับรูท้ศิทาง 



สวนสาธารณะ ทางเดนิ และจตัรุสั 
สถานทีป่ลอดภยัสาํหรบัการหายใจ 

ชวีติสาธารณะตอ้งการพืน้ทีเ่ปิดซึง่ผูค้นสามารถเงยหนา้ขึน้มองไปรอบ ๆ ไดช้ัว่ขณะหนึง่ เพือ่ตรกึตรองเกีย่วกบั
เรือ่งตา่งๆ 
จัตรัุส สวนสาธารณะ และทางเดนิเลน่ เป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงซึง่การจัดแสงอยา่งทั่วถงึตามสถานทีเ่หลา่นีใ้นยามคํา่
คนืจะชว่ยสรา้งบรรยากาศทีส่บายและชว่ยใหรู้ส้กึปลอดภัย 
LED Europa นําเสนอแนวคดิการสอ่งสวา่งทีป่ระหยัดพลังงานซึง่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการที่
เฉพาะเจาะจงของพืน้ทีส่าธารณะ ตัง้แตท่างเดนิ สวนสาธารณะ และจัตรัุส ไปจนถงึอโุมงคแ์ละ
อาคารตา่ง ๆโคมไฟถนนของเราสามารถเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยการสือ่สารได ้และมกีารตดิตัง้หน่วย
ฟังกช์นัเพิม่เตมิ เชน่ เซ็นเซอร ์หรอือปุกรณ์ตรวจสอบการจราจร ทีจ่ะควบคมุแสงสวา่งตามความ
ตอ้งการหรอืแมแ้ตร่วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความสกปรกของอากาศ เป็นตน้ ทัง้หมดนีจ้ะชว่ยใหเ้มอืง
ของเราปลอดภัย สะอาด และสวยงามยิง่ขึน้ 



อนสุาวรยีแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
แรงบนัดาลใจสาํหรบัการคน้พบ 

แตล่ะเมอืงตา่งมแีลนดม์ารค์และสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตร ์ทีทํ่าใหเ้มอืงนัน้มคีณุสมบตัทิีเ่ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว นับตัง้แตว่หิาร ปราสาทราชวัง หรอือาคารยคุใหม ่รปูปัน้และน้ําพ ุไปจนถงึ
สถาปัตยกรรมและศลิปะวัตถตุา่ง ๆ 
การจัดแสงอยา่งมปีระสทิธภิาพในสถานทีท่อ่งเทีย่วเหลา่นี ้รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศทีทํ่าใหผู้ค้น
เกดิแรงบนัดาลใจและหลงใหล นับวา่เป็นศลิปะอยา่งหนึง่ 
LED Europa จะชว่ยนักผังเมอืงในการพัฒนาโซลชูนัการสอ่งสวา่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุสําหรับแตล่ะ
โครงการ โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารสอ่งสวา่งและเทคโนโลยกีารควบคมุสมัยใหมท่ีม่คีวามสรา้งสรรค ์



ดา้นหนา้อาคาร 
ความภาคภมูใิจของเมอืง 

แสงไฟทีส่วา่งไสวในเมอืงยามคํา่คนืไมใ่ชส่ ิง่ทีบ่ง่บอกถงึสถานะและชวีติทางวัฒนธรรมของเมอืงไดอ้ยา่งมากมายเทา่นัน้ 
แตย่ังแสดงถงึจดุมุง่หมายของเมอืง และเป็นการเชือ้เชญิใหผู้ค้นมาใชพ้ืน้ทีส่าธารณะและสนุกสนานกบัการใชช้วีติยามเย็น 
ศาลาวา่การ โรงละคร อาคารทางประวัตศิาสตรแ์ละอาคารสมัยใหม ่จัตรัุส เป็นสิง่กําหนดอตัลักษณ์ทางภาพของศนูยก์ลาง
เมอืง 
การจัดแสงทีป่ระสบความสําเร็จในเชงิสนุทรยีศาสตรต์ามอาคารสาธารณะตา่ง ๆ โดยปราศจากคา่ใชจ้า่ยดา้นพลังงานและ
คา่ใชจ้า่ยในการบํารงุรักษาทีม่ากมายมหาศาล เป็นโอกาสทีฝ่่ายบรหิารของเมอืงจะแสดงใหผู้อ้ยูอ่าศัยไดป้ระจักษ์ถงึการใช ้
เงนิภาษีอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 
LED Europa นําเสนอทางเลอืกทีก่วา้งขวางสําหรับโซลชูนัการสอ่งสวา่งแบบตัง้โปรแกรมได ้ทีท่า่นสามารถใชเ้นน้
ภาพลักษณ์ของเมอืงและสถานทีสํ่าคัญทีเ่พิม่มากขึน้ในเมอืงใหม้แีสงสวา่งทีเ่หมาะสมได ้



ความปลอดภยัทีเ่กดิจากการจดัแสงในแนวต ัง้อยา่งสมํา่เสมอ 
การมองเห็นทีช่ดัเจนในพืน้ทีส่าธารณะ 

ในการออกแบบโซลชูนัการสอ่งสวา่ง มพีารามเิตอรม์ากมายทางกายภาพ ทางสรรีศาสตร ์และทางเทคนคิที่
ตอ้งพจิารณา ซึง่ตอ้งอาศัยความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ คณุสมบตัทิีสํ่าคัญทีส่ดุประการหนึง่ของแหลง่กําเนดิแสง
คอืความเขม้ในการสอ่งสวา่งในแนวตัง้ ความสามารถของคนในการระบรุายละเอยีดในบรเิวณแวดลอ้มทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีงจะขึน้อยูก่บัคณุสมบตัดิังกลา่วนี ้ดังนัน้คณุสมบตันิีจ้งึเป็นปัจจัยดา้นความปลอดภัยทีสํ่าคัญ ในการ
วางแผนการจัดแสงในบรเิวณจัตรัุสสาธารณะ การกระจายแสงอยา่งทั่วถงึก็มคีวามสําคัญอยา่งมากเชน่กนั 
เพราะการจัดแสงแบบนีจ้ะป้องกนัจดุที ่“แสงเขา้ตา” ซึง่เป็นจดุทีอ่าจสรา้งความงนุงงสบัสนได ้



ความเขม้ของการสอ่งสวา่งในแนวต ัง้และในแนวนอนจะมผีลอยา่งไร? 

ความเขม้ของการสอ่งสวา่งในแนวนอนทีเ่หมาะสมจะชว่ยใหม้กีารสอ่งสวา่งพืน้ทีอ่ยา่งทั่วถงึ ซึง่จะทําให ้
สามารถรับรูบ้รเิวณแวดลอ้มไดด้ขี ึน้ 
ความเขม้ของการสอ่งสวา่งในแนวตัง้ทีเ่หมาะสมจะลดการเกดิเงา ซึง่จะทําใหส้ามารถเห็นหนา้ตาไดช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ เป็นตน้ 



ความปลอดภยัและบรรยากาศของเมอืงเป็นสิง่สาํคญั แตต่อ้งใชค้า่ใชจ้า่ยเทา่ใด? 

ทัศนวสิยัทีด่ทีีส่ดุเป็นสิง่สําคัญประการหนึง่ 
แตสํ่าหรับผูล้งทนุ ตัวเลขเปลา่ ๆ ก็ถอืเป็นสิง่สําคัญอกีประการเชน่กนั: คา่
บํารงุรักษา คา่ดําเนนิงาน คา่พลังงาน 
ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยสําหรับระบบใหมแ่ละการบรูณะซอ่มแซม 
เนือ่งจากเมอืงและชมุชนจะตอ้งจัดสรรงบประมาณจากเงนิของประชาชน ดังนัน้การเปลีย่นจาก
เทคโนโลยแีบบธรรมดามาใชโ้ซลชูนัการสอ่งสวา่งดว้ย LED จงึเป็นสิง่ทีคุ่ม้คา่ สิง่สําคัญทีส่ดุก็คอื
ระยะเวลาคนืทนุทีส่ัน้และการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้สองเทา่ในบางสว่น และคณุภาพชวีติที่
เพิม่ขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 

การควบคมุคา่ใชจ้า่ยทีช่ดัเจนและระยะเวลาคนืทนุทีส่ัน้เป็นผลจากการใหคํ้าปรกึษาอยา่งเชีย่วชาญเกีย่วกบัโครงการ 



Led Europa 
โคมไฟ Wisdom 

LED Europa มโีซลชูนัทีย่อดเยีย่มและเหมาะสมทีส่ดุสําหรับขอบเขตการใชง้านนี ้
โคมไฟถนนสําหรับการใชง้านในเชงิเทคนคิของ LED Europa เป็นผลติภัณฑท์ีเ่นน้ดา้นคณุภาพ สมรรถนะ 
ความน่าเชือ่ถอื และประสทิธภิาพ จงึมสีว่นชว่ยทางตรงในเรือ่งความปลอดภัยสําหรับการจราจรบนทอ้งถนน 

ผลติภัณฑร์ุน่ Wisdom เป็นรุน่ทีเ่ตมิเต็มกลุม่ผลติภัณฑก์ารสอ่งสวา่งแบบมอือาชพีของเราใหม้คีวาม
สมบรูณ์ และถกูพัฒนาขึน้เป็นพเิศษเพือ่เพิม่ความปลอดภัยในการจราจร 
ซึง่สามารถบรรลสุ ิง่เหลา่นีไ้ดด้ว้ยระบบป้องกนัแสงจา้ทีส่มบรูณ์แบบ และมแีสงสวา่งทีส่อ่งทั่วถงึใน
ระดับดเียีย่มตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากนี ้ทัศนศาสตรส์มรรถนะสงูยังทําใหม้รีะยะหา่งระหวา่งเสาทีก่วา้งทีส่ดุ โดยมุง่เนน้เป็นพเิศษที่
ความสามารถในการปรับแตง่ใหเ้ขา้กบัระดับชัน้การสอ่งสวา่งตา่ง ๆ และรปูทรงของถนน 



ผลติภณัฑใ์นรุน่ Wisdom ไดร้บัรางวลัจาก Energieforum Kärnten! 



เลนสส์าํหรบัการปรบัโคมไฟ 

ปัจจัยตา่ง ๆ รวมทัง้คณุสมบตัขิองพืน้ถนน 
ความเร็วของการจราจร ถนนทีม่ชีอ่งการจราจร
ชอ่งเดยีวหรอืหลายชอ่ง ระยะหา่งระหวา่งเสา
ของโคมไฟ... 
ทําใหจํ้าเป็นตอ้งปรับโคมไฟถนนดว้ยเลนส ์

ถนนประเภทตา่ง ๆ เชน่ Me, C, S, P ตอ้งการเลนสใ์นแบบตา่ง ๆ 
เชน่ แบบลําแสงแคบหรอืแบบลําแสงกวา้ง เป็นตน้... 



ภาพรวมของเลนสเ์มอืใชโ้คมไฟ Wisdom

C13299_STRADA-
 

แบบลาํแสงแคบ 



            C14165_STRADA-2X2-ME-WIDE2 

แบบลาํแสงลกึ/
ลาํแสงกวา้ง 

C14164_STRADA-2X2-ME-WIDE1



C15594_STRADA-2X2-MEW

แบบลาํแสงลกึ/
ลาํแสงกวา้ง, 
สะดวกสบาย 



C15594_STRADA-2X2-MEW

แบบลาํแสงลกึ/
ลาํแสงกวา้ง, ถนน
เปียก 



C14896_STRADA-2X2-PXL

ทางขา้มสาํหรบัคนเดนิ
ถนน, ดา้นซา้ย 



C14116_STRADA-2X2-PX

ทางขา้มสาํหรบัคนเดนิ
ถนน, ดา้นขวา 



C15687_STRADA-2X2-FW 

แบบลาํแสงกวา้ง 

C14164_STRADA-2X2-MEWIDE1



C15021_STRADA-2X2-SCL

แบบลาํแสงแคบ 



C15014_STRADA-2X2-T4-B

แบบลาํแสงกวา้งเป็นพเิศษ 



C14164_STRADA-2X2-MEWIDE1 C15292_STRADA-2X2-T2-C 

แบบลาํแสงลกึ/
ลาํแสงกวา้ง 

C15021_STRADA-2X2-SCL
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