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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer constitutes your agreement to these terms and conditions. Failure to follow 
these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye damage. If 
you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, then you 
should not look at the Sun at any time, with or without a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, by or under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in 
accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Solar Viewer, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Solar Viewer has been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term, viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer according to these Instructions for 
Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, you will provide each such user with a copy of these Instructions for 
Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Solar Viewer;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Solar Viewer under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. You confirm that you have read this release of 
liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using the Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER 
THE MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN 
AN ACTION IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED 
TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR FURNISHING OF THE SOLAR VIEWER OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN 
NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE 
PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of 
the reader.  Eclipse2017.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of 
any perceived discrepancy in meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will 
prevail.  You should not act in reliance on anything contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to 
the official English version.   
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สุริยุปราคาเตม็ดวง - วนัจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 

ยนิดีต้อนรับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา! 

เรารู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีคุณไดเ้ลือกเยีย่มชมประเทศของเราเพ่ือสัมผสักบัปรากฏการณ์สุริยปุราคาเตม็ดวงและเราปรารถนาใหทุ้กคนสามารถดูเหตุการณ์อั
นงดงามน้ีไดอ้ยา่งปลอดภยั! 

เราจัดท าวิธีการใช้งานเหล่านีเ้ป็นภาษาไทยเพ่ือความสะดวกของคุณ เวอร์ชันภาษาอังกฤษของวิธีการใช้เหล่านี,้ ค าแนะน าต่างๆ, 
ข้อเสนอแนะและข้อสงวนสิทธิการใช้งาน (“วิธีการใช้งาน”) เป็นแหล่งข้อมลูท่ีเป็นทางการและสมบูรณ์ 
และเป็นการแนะแนวการใช้แว่นสุริยะที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับการดูดวงอาทิตย์โดยตรง วิธีการใช้งานต่างๆสามารถดูได้ท่ี 
http://tinyurl.com/viewer-instructions ซ่ึงคุณต้องอ่านท าความเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน าเหล่าน้ันเพ่ือท่ีจะใช้แว่นสุริยะ  
การไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าอาจน าไปสู่การบาดเจ็บสาหัสได้ 

นกัดาราศาสตร์เรียกคราสท่ีจะเกิดข้ึนในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2017 วา่ “สุริยปุราคาเตม็ดวง” แต่การท่ีคุณจะสามารถดูสุริยปุราคาเตม็ดวงไดน้ั้น 
คุณตอ้งอยูภ่ายในพ้ืนท่ีโล่งท่ีเป็นแนวแคบมากซ่ึงขา้มผา่นประเทศสหรัฐอเมริกา (เรียกวา่ “เส้นทางคราสเตม็ดวง”) 
หากคุณไม่ไดอ้ยูใ่นเส้นทางน้ีคุณจะสามารถเห็นแค่สุริยปุราคาไดเ้พียงบางส่วน! 
ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะตอ้งรู้วา่คุณอยูใ่นเส้นทางคราสเตม็ดวงหรือไม่และวธีิการหาค าตอบนั้นจะอธิบายไวด้งัต่อไปน้ี 

 
เส้นทางคราสเตม็ดวง 

วธีิการใช้อย่างย่อ 
 

วธีิการใช้อย่างละเอยีด 
 

ค าวา่ “แว่นสุริยะ” ท่ีใช้ในเอกสารฉบบัน้ี เป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่เป็นตวัแทนของค าวา่ “Solar Viewer” ซ่ึงจะใชอ้า้งอิงในขอ้สงวนสิทธิการใชง้านท่ีมีในภาษาองักฤษภายในเอกสารฉบบัน้ี 

การใชแ้ว่นสุริยะเพื่อดูดวงอาทิตยถื์อเป็นขอ้ตกลงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  คุณตอ้งปฏิบติัตามทุกวธีิการใช,้ ขอ้เสนอแนะ 
และค าแนะน าท่ีมีอยูใ่นวธีิการใชง้านน้ีอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกคร้ังท่ีใชแ้วน่สุริยะในการดูดวงอาทิตย ์หากคุณไม่เขา้ใจวธีิการใชง้าน หรือคุณไม่ปฏิบติัตามวธีิใชเ้หล่านั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
หรือหากคุณไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงเหล่านั้น  เราขอห้ามอยา่งเด็ดขาดวา่คุณตอ้งไม่พยายามท่ีจะมองดูดวงอาทิตยไ์ม่วา่ในเวลาหรือดว้ยวธีิการใดๆ ก็ตาม 

http://www.eclipse2017.org/
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วธีิการใชง้านอยา่งยอ่น้ีถูกยอ่มาจาก ชุดของวธีิการใชอ้ยา่งละเอียดในภาษาไทย ซ่ึงคุณตอ้งอ่าน 
ท าความเขา้ใจ  และปฏิบติัตามค าแนะน าทั้งหมด เพ่ือใชแ้วน่สุริยะในการดูสุริยปุราคา 

 

1) ค้นหาต าแหน่งทีต่ั้งของคุณที ่http://tinyurl.com/find-times เพ่ือตรวจสอบว่าสุริยุปราคาจะเกดิเตม็ดวงทีน่ั่นหรือไม่ 
และเวลาทีโ่ดยประมาณของการเกดิสุริยุปราคาในบางส่วนและสุริยุปราคาเตม็ดวง (ถ้าเกดิขึน้) ในต าแหน่งนั้น 

2) สุริยุปราคาเตม็ดวงเป็นเหตุการณ์ทีน่่าต่ืนเต้นอย่างยิง่  
แต่คุณจะสามารถสัมผสักบัประสบการณ์สุริยุปราคาเตม็ดวงนีไ้ด้กต่็อเม่ือคุณอยู่ในแนว “เส้นทางคราสเตม็ดวง”-
ซ่ึงมคีวามกว้างเพยีงประมาณ 150 กโิลเมตร  หากสุริยุปราคาเตม็ดวงไม่สามารถมองเห็นได้จากจุดชมของคุณ 
เราขอแนะน าว่าคุณควรย้ายต าแหน่งไปอยู่ในแนวพืน้ทีเ่ส้นทางคราสเตม็ดวง! 

3) ในการใช้แว่นสุริยะเพ่ือดูสุริยุปราคา ให้ถือเลนส์ของแว่นสุริยะเหนือดวงตาของคุณโดยตรง 
เพ่ือดวงตาของคุณจะได้รับการป้องกนัจากการมองดวงอาทติย์โดยตรงได้อย่างสมบูรณ์แบบทีสุ่ด 

4) เม่ือใดทีต้่องใช้อุปกรณ์กรองแสงในการดูดวงอาทติย์: 

a. ถ้าสุริยุปราคาจะไม่เกดิเตม็ดวง ณ ต าแหน่งทีคุ่ณอยู่ ให้ชมสุริยุปราคาผ่านแว่นสุริยะตลอดเวลา 
คุณมคีวามเส่ียงของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัดวงตาของคุณอย่างถาวร 
หากคุณมองไปยงัดวงอาทติย์โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกนัสายตาทีเ่หมาะสม! 

b. ถ้าสุริยุปราคาจะเกดิเตม็ดวง ณ ต าแหน่งทีคุ่ณอยู่ 
คุณต้องดูดวงอาทติย์ผ่านแว่นสุริยะในขณะทีม่ส่ีวนใดส่วนหนึ่งของส่วนทีส่ว่างของทรงกลมของดวงอาทติย์ปรากฏให้เห็น 
แม้ว่าส่วนของแสงสว่างทีป่รากฏนั้นจะเป็นส่วนทีเ่ลก็น้อยมากกต็าม   
คุณมคีวามเส่ียงของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัดวงตาของคุณอย่างถาวร หากคุณไม่ปฏิบัตติามค าแนะน านี!้ 

i. อย่างไรกต็าม  เฉพาะระหว่างช่วงเวลาส้ันๆของสุริยุปราคาเตม็ดวงเท่านั้น คือเม่ือไม่มส่ีวนของแสงสว่างของ 
ดวงอาทติย์ให้เห็นเลย คุณควรดูสุริยุปราคาเตม็ดวงโดยตรงโดยไม่ต้องใช้แว่นสุริยะ   

ii. ความจริงแล้ว หากคุณใช้แว่นสุริยะในการดูดวงอาทติย์ในช่วงทีเ่กดิสุริยุปราคาเตม็ดวง 
คุณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรเลย! 

iii. คุณต้องกลบัไปใช้แว่นสุริยะทนัททีีสุ่ริยุปราคาเตม็ดวงหมดเวลาลงแล้ว 
และส่วนของแสงสว่างของดวงอาทติย์ปรากฏให้เห็นอกีคร้ัง 

5) กล่าวอกีนัยหนึ่งว่า 

เม่ือส่วนใดๆ กต็ามของทรงกลมที่สว่างของดวงอาทิตย์ก าลงัปรากฏให้เห็น 
 คุณต้องใช้แว่นสุริยะในการดูดวงอาทิตย์! 

 

 

 

วิธีการใช้แว่นสุริยะอย่างย่อ 
ออออออออ 
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ประการแรกคือ มีค าศพัทบ์างค าท่ีคุณจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ! 

ส าหรับการเกิดสุริยปุราคาแต่ละรอบและส าหรับแต่ละต าแหน่งบนโลก  มีการตั้งช่ือข้ึนหลายช่ือเพ่ือใชเ้รียกล าดบัของเหตุการณ์ท่ีส าคญั 
ค าศพัทเ์หล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดงัต่อไปน้ี: 

ช่ือของ 
เหตุการณ์ 

ค าอธิบายของ 
เหตุการณ์ 

ลกัษณะทีป่รากฏ 
(ส าหรับสุริยปุราคาเตม็ดวง) 

ลกัษณะทีป่รากฏ 
 (ส าหรับสุริยปุราคาบางส่วน) 

C1 จุดเร่ิมต้นของเฟสบางส่วน 
  

C2 จุดเร่ิมต้นของเฟสเต็มดวง 

  

 

ช่วงกลางคราส 
ช่วงทีด่วงจันทร์เข้าบดบัง 

ดวงอาทติย์มดิดวง 

 

 

C3 
การส้ินสุดของสุริยุปราคา 

เต็มดวง 
 

 

C4 
การส้ินสุดของ 
เฟสบางส่วน 

  

 

 

 

วิธีการใช้แว่นสุริยะอย่างละเอียด 

 

** ไม่ปรากฏ! ** 

 

** ไม่ปรากฏ! ** 

** 

 

http://www.eclipse2017.org/
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1) วธีิการใช้ทั่วไปส าหรับการใช้แว่นสุริยะ   
1) น าแวน่สุริยะออกจากห่อ (ถ้าม)ี ดว้ยความระมดัระวงั 

2) เก็บรักษาแวน่สุริยะอยา่งปลอดภยัเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 

3) ตรวจสอบแวน่สุริยะก่อนใชง้านทุกคร้ัง  หากฟิลม์ท่ีเลนส์เสียหายหรือมีรอยพบั ให้ตดัแวน่สุริยะและท าลายทิ้ง  และหาอุปกรณ์อนัใหม่ท่ีสมบูรณ์มาแทน 

4) หากฟิลม์ท่ีเลนส์เสียหายไม่วา่โดยวิธีใดก็ตาม อยา่ใชแ้วน่สุริยะในการดูดวงอาทิตยไ์ม่วา่เวลาใดก็ตาม 

5) อยา่ถอดวสัดุฟิลม์ท่ีเลนส์ออกจากแวน่สุริยะ และอยา่ใชว้สัดุฟิลม์เลนส์ท่ีถูกถอดออกเพ่ือใชใ้นการดูดวงอาทิตยไ์ม่ว่าวิธีใดๆ 
ก็ตาม 

6) การติดตั้งท่ีถูกตอ้งและเลนส์ท่ีอยูใ่นสภาพดีของแวน่สุริยะจะช่วยป้องกนัแสงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเป็นอนัตรายให้สามารถมองดูได้
อยา่งปลอดภยั   เช่นเดียวกบัรังสียวีูและรังสีอ่ืนๆ จากแสงอาทิตยท่ี์เป็นอนัตราย 
ดงันั้นการใชแ้วน่สุริยะตามค าแนะน าท่ีให้ไวใ้นวิธีการใชฉ้บบัน้ีเพ่ือดูดวงอาทิตยไ์ม่ว่าเวลาเวลาใดจึงเป็นส่ิงท่ีปลอดภยัท่ีสุด  
ในขณะท่ีเกิดสุริยปุราคาไม่มี"รังสีสุริยะ" พิเศษใดท่ีท าให้การดูดวงอาทิตยอ์นัตรายมากข้ึนหรือนอ้ยลง 

7) คุณต้องใช้แว่นสุริยะตามที่บรรยายในที่นีเ้พ่ือดูดวงอาทิตย์อย่างปลอดภยั  
เม่ือใดกต็ามที่มีส่วนใดกต็ามของทรงกลมที่สว่างของดวงอาทิตย์ปรากฏให้เห็น 
ซ่ึงนี่ต้องถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่เกิดสุริยุปราคา (เรียกว่า “C2” และ “C3” ดงัที่อธิบายไว้ข้างต้น) ที่คุณได้บันทึกไว้จากแหล่งใดกต็าม 

8) อยา่ใชแ้วน่สุริยะร่วมกบักลอ้งโทรทรรศน์, กลอ้งส่องทางไกล, กลอ้งถ่ายรูป, เลนส์, กระจก, อุปกรณ์ทางสายตาอ่ืนๆ 
หรืออุปกรณ์หรือวตัถุซ่ึงอาจส่งหรือสะทอ้นแสง (“อุปกรณ์เก่ียวกบัสายตา”) 

9) อยา่เล็งอุปกรณ์เก่ียวกบัสายตาใดๆ ไปยงัดวงอาทิตยเ์ด็ดขาด และอยา่มองท่ีดวงอาทิตยโ์ดยตรงโดยใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัสายตาใดๆ 
ท่ีเล็งไปยงัดวงอาทิตยโ์ดยเด็ดขาด หรือวิธีการใดๆ ท่ีเป็นการรวมแสง โฟกสั หรือเปล่ียนเส้นทางของแสงจากดวงอาทิตย ์

10) อยา่ปล่อยให้สตัวใ์ชแ้วน่สุริยะ หรือใครก็ตามท่ีมีความทุพพลภาพชัว่คราว ไม่สามารถอ่าน ท าความเขา้ใจ 
และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดส าหรับการใชแ้วน่สุริยะอยา่งปลอดภยัได ้
หรือไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบตามกฎหมายส าหรับผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าของตน 

11) เม่ือตอ้งการใชแ้วน่สุริยะ: 

ถือแวน่สุริยะให้อยูพ่อดีระหว่างดวงตาทั้งสองขา้งของคุณกบัดวงอาทิตย ์ 
และมองผา่นเลนส์ท่ีอยูใ่นสภาพดีไม่มีการเสียหายของแวน่สุริยะไปยงัดวงอาทิตย ์ 
โดยให้เลนส์ของแวน่สุริยะอยูพ่อดีระหวา่งดวงตาทั้งสองขา้งของคุณกบัดวงอาทิตยต์ลอดเวลา  
ในกรณีท่ีแวน่สุริยะเป็นแบบของแวน่ตากระดาษแขง็ 
คุณอาจพบักระดาษแขง็ในลกัษณะท่ีสามารถใส่อุปกรณ์แสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งสะดวกเหมือนเวลาท่ีคุณ
สวมแวน่ตาตามปกติ อยา่มองไปยงัดวงอาทิตยโ์ดยตรงเด็ดขาดหากไม่ใช่ช่วงของสุริยปุราคาเตม็ดวง 
(คือช่วงเวลาระหวา่ง C2 และ C3 ซ่ึงคุณไดร้ะบุไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
ถา้ช่วงเวลาดงักล่าวปรากฏท่ีต าแหน่งจุดชมของคุณ) หากไม่ใช่ช่วงนั้น 
คุณตอ้งมองผ่านเลนส์ท่ีอยูใ่นสภาพดีไม่มีความเสียหายของแวน่สุริยะโดยตรง 

12) อยา่ใชว้สัดุหรือวตัถุอ่ืนใดนอกจากเลนส์ของแวน่สุริยะท่ีติดตั้งไวใ้นกรอบซ่ึงผลิตมาจากโรงงานตั้งแต่แรก  
ส าหรับใชเ้ป็นอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาในขณะท่ีดูดวงอาทิตย ์

13) หากคุณมีค าถามใดๆ เก่ียวกบัวิธีการใชเ้หล่าน้ีโปรดติดต่อ  Eclipse2017.org ท่ี http://tinyurl.com/viewer-questions. 

  

 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://www.tinyurl.com/solarviewers
http://tinyurl.com/viewer-questions
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2) รียนรู้เวลาของล าดบัการเกดิสุริยุปราคาในต าแหน่งที่ตั้งของคณุ 

 

ตามขอ้มูลท่ีน าเสนอใน http://tinyurl.com/find-times ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของคุณ โปรดกรอกขอ้ความในแบบฟอร์มต่อไปน้ี: 

 

ส าหรับต าแหน่งทีต้ั่งของฉัน  สุริยุปราคาปรากฏแบบ: 

เต็มดวง ไม่เต็มดวง 

(วงกลมหน่ึงช่อง) 
 

 

 

 

หากสุริยุปราคาเกดิเต็มดวงที่ต าแหน่งพื้นที่ของคุณ 
ให้ท าตามข้อแนะน าที่มอียู่ในส่วน 

 “เกดิสุริยุปราคา 
เต็มดวง 

ส าหรับต าแหน่งพืน้ที่ของฉัน” 
 

ด้านล่างนี:้ 

หากสุริยุปราคาเกดิไม่เต็มดวงที่ต าแหน่งพื้นที่ของคุณ 
ให้ท าตามข้อแนะน าที่มอียู่ในส่วน 

 “เกดิสุริยุปราคา 
ไม่เต็มดวง 

ส าหรับต าแหน่งพืน้ที่ของฉัน” 
 

ด้านล่างนี:้ 

 

 

 

 

  

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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** เกดิสุริยุปราคาเต็มดวงส าหรับต าแหน่งพื้นทีข่องฉัน ** 
คุณอยูใ่นแนวเสน้ทางคราสเตม็ดวง คุณจะไดส้มัผสักบัเหตุการณ์ท่ีหาไดย้ากและน่ามหศัจรรยย์ิง่! 
ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือคุณตอ้งสามารถก าหนดเวลาท่ีจะสุริยปุราคาจะเกิดเตม็ดวงท่ีต าแหน่งพ้ืนท่ีของคุณ 
ซ่ึงคุณจะสามารถท าไดโ้ดยอิงจากเวลาท่ีไดร้ะบุไวด้า้นล่างน้ี 
และเน่ืองจากจะไม่มีส่วนท่ีสวา่งของทรงกลมของดวงอาทิตยใ์หเ้ห็นในช่วงสุริยปุราคาเตม็ดวงดว้ย 

1) ตามขอ้มูลท่ีน าเสนอใน http://tinyurl.com/find-times ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของคุณ 
ใหเ้ขียนเวลาโดยประมาณส าหรับแต่ละล าดบัเหตุการณ์ของสุริยปุราคาท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 
(โปรดอยา่ลืมปรับเวลาตามเวลาทอ้งถ่ินของคุณ!): 

ก่อน 
C1 

* ไม่เกดิสุริยุปราคา * 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

C1 
เฟสบางส่วน 
เร่ิมต้นที่เวลา: 

 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

C2 
เฟสเต็มดวง 
เร่ิมต้นที่เวลา: 

 

  

หลงัจาก C2 คุณ 
อาจดูไดด้ว้ยตาเปล่า 

ช่วงกลางคราส เกดิขึน้ที่เวลา: 

 

  

คุณอาจดูได้ 
ด้วยตาเปล่า! 

C3 
เฟสเต็มดวง 
ส้ินสุดทีเ่วลา: 

 

  

คุณต้อง 
ใชอุ้ปกรณ์กรอง 
แสงอาทิตยอี์กคร้ัง 

C4 
เฟสบางส่วน 
ส้ินสุดทีเ่วลา: 

 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

หลังจาก 
C4 

* ไม่เกดิสุริยุปราคา * 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

2) แมว้า่คุณจะอยูใ่นเสน้ทางคราสเตม็ดวง แต่คุณยงัคงตอ้งใชแ้วน่สุริยะในการดูดวงอาทิตยต์ลอดเวลาก่อน C2 หรือหลงัจาก C3  
หรือเวลาท่ีสุริยปุราคาไม่เตม็ดวง  

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
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3) คุณอาจดูดวงอาทิตยโ์ดยตรงดว้ยตาเปล่า (โดยไม่ใชแ้วน่สุริยะ) เฉพาะเม่ือ: 

a. หากสุริยปุราคาเกิดเตม็ดวงในต าแหน่งพ้ืนท่ีของคุณ (คุณอยู ่“ในเสน้ทาง”) และ 
b. ในช่วงเวลาท่ีเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงเท่านั้น (ประมาณช่วงระยะเวลาจาก C2 ถึง C3 

ส าหรับต าแหน่งพ้ืนท่ีของคุณซ่ึงคุณไดเ้ห็นแลว้ตามขา้งบน) และ 
c. เม่ือใดกต็ามทีท่รงกลมทีส่ว่างของดวงอาทติย์ได้ถูกบดบงัโดยดวงจนัทร์อย่างสมบูรณ์ 

เวลาท่ีแทจ้ริงของการเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงจะแตกต่างกนัมากโดยข้ึนอยูก่บัต าแหน่งพ้ืนท่ีท่ีแน่นอนของคุณ 
และดงันั้นคุณจึงตอ้งระบุและบนัทึกเวลาโดยประมาณของล าดบัเหตุการณ์ไวล่้วงหนา้ 
เวลาท่ีคุณบนัทึกไวจ้ากขา้งบนน้ีเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น! 

4) ขอย  ้าอีกคร้ังวา่ไม่วา่เวลาใดๆ ก็ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือท่ีรวบรวมจากแหล่งภายนอกใดๆ เม่ือใดกต็ามทีส่่วนใดๆ 
ของทรงกลมทีส่ว่างของดวงอาทติย์ปรากฏให้เห็น  คุณต้องดูดวงอาทติย์โดยใช้แว่นสุริยะเสมอ แว่นสุริยะ 

5) ขอ้แนะน าเหล่าน้ีมาพร้อมกบัค าอธิบายพร้อมรูปภาพเพ่ือช่วยในการท าความเขา้ใจ 

 

 

 

คณุจะต้องอ่าน  ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค าแนะน าต่อไปน้ี: 
 

ฉันต้องท าตามทุกๆ ข้อแนะน าเกีย่วกบัการใช้แว่นสุริยะ เพือ่การใช้งานอย่างปลอดภัย 
 

หากมีส่วนใดกต็ามของทรงกลมทีส่ว่างของดวงอาทติย์แสดงให้เห็น  
ฉันต้องใช้แว่นสุริยะเม่ือมองไปยงัดวงอาทิตย์ 

 

  

http://www.eclipse2017.org/
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** เกดิสุริยุปราคาไม่เต็มดวงส าหรับต าแหน่งพืน้ทีข่องฉัน ** 

คุณไม่ไดอ้ยูใ่นแนวเสน้ทางคราสเตม็ดวงและคุณจะไม่ไดส้มัผสักบัความงดงามของสุริยปุราคาเตม็ดวง 
(เราขอแนะน าวา่คุณควรเปล่ียนต าแหน่งของคุณใหอ้ยูใ่นแนวเสน้ทางคราสเตม็ดวงเพ่ือท่ีใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในประสบการณ์อนัน่าท่ึงคร้ังน้ี!) 

1) ตามขอ้มูลท่ีน าเสนอใน http://tinyurl.com/find-times ส าหรับต าแหน่งท่ีตั้งของคุณ 
ใหเ้ขียนเวลาโดยประมาณส าหรับแต่ละล าดบัเหตุการณ์ของสุริยปุราคาท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 
(โปรดอยา่ลืมปรับเวลาตามเวลาทอ้งถ่ินของคุณ!): 

ก่อน 
C1 

* ไม่เกดิสุริยุปราคา * 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

C1 
เฟสบางส่วน 
เร่ิมต้นที่เวลา: 

 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

ช่วงกลางคราส เกดิขึน้ที่เวลา: 
 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

C4 
เฟสบางส่วน 
ส้ินสุดทีเ่วลา: 

 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

หลังจาก 
C4 

* ไม่เกดิสุริยุปราคา * 

  

คุณต้องใชอ้ปุกรณ์ 
กรองแสงอาทิตย ์

(หมายเหต:ุ ไม่มช่ีวงเวลา C2 และ C3 ในรายการ เน่ืองจากสุริยปุราคาไม่เกิดเตม็ดวงท่ีต าแหน่งพืน้ที่ของคุณ!) 

2) เน่ืองจากสุริยุปราคาไม่เตม็ดวงในทีท่ีคุ่ณอยู่ คุณจงึต้องใช้แว่นสุริยะในการดูดวงอาทติย์  
เราขอแนะน าอีกคร้ังวา่คุณควรเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีท่ีเป็นเสน้ทางคราสเตม็ดวง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดพ้กพาแวน่สุริยะมากบัคุณ 
เพ่ือท่ีคุณจะสามารถดูเฟสบางส่วนของสุริยปุราคาไดอ้ยา่งปลอดภยั! 

3) ขอ้แนะน าเหล่าน้ีมาพร้อมกบัค าอธิบายพร้อมรูปภาพเพ่ือช่วยในการท าความเขา้ใจ 
 

คณุจะต้องอ่าน  ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามค าแนะน าต่อไปน้ี: 

ฉันต้องท าตามทุกๆ ข้อแนะน าเกีย่วกบัการใช้แว่นสุริยะ เพือ่การใช้งานอย่างปลอดภัย 

ฉันต้องใช้แว่นสุริยะ อยู่เสมอเมื่อมองไปยงัดวงอาทติย์ 
 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust

