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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses.  Your purchase 
and use of the Eclipse Glasses 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 the Eclipse Glasses. 

 The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and 
“SAFE FOR DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of 
Bartlett TN, and sold by Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, 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 Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses have 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 
Eclipse Glasses are used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses 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 condition, 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 Eclipse Glasses. 

 You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, 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 Eclipse 
Glasses. 

 By using the Eclipse Glasses 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  Eclipse Glasses;  
 (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 Eclipse Glasses; and 
(d)  the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and 
permanently unusable for their intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses 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 Eclipse Glasses. All risks associated with 
using the Eclipse Glasses rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the 
original purchaser or any third party. You fully understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. 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 Eclipse Glasses.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED 
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, 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 ECLIPSE GLASSES 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.  
Eclipse2024.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.   

  

 

https://www.eclipse2024.org/
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ສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງ – 8 ເມສາ 2024 

ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບສ ່ ທະວີ ບອາເມລິ ກາເໜືອ! 

ພວກເຮົ າຮ ້ ສຶ ກເປັນກຽດທີ່ ທ່ານໄດ້ເລື ອກມາຢ້ຽມຢາມທະວີ ບຂອງພວກເຮົ າເພ່ືອສ າພັດກັບປາກົດການສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງ, ແລະ 
ພວກເຮົ າຢາກໃຫ້ທຸກໆຄົນສາມາດຮັບຊົມເຫດການອັນງົດງາມນີ ້ ຢ່າງປອດໄພ! 

ພວກເຮົ າໄດ້ຈັດທ າຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານເຫ ົ ່ ານີ ້  (ເປັນພາສາລາວ) ເພື ່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະ. 
ສະບັບພາສາອັງກິ ດຂອງຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານ, ຂ ້ ສະເໜີ ແລະ ຜ ້ ສະຫງວນສິ ດເຫ ົ ່ ານີ ້  (ເອີ ້ ນວ່າ: “ຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານ”), 
ເປັນແຫ ່ ງຂອງຂ ້ ມ ນ ແລະ ການແນະນ າທີ ່ ສົມບ ນສ າລັບການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດທີ ່ ເໝາະສົມ ແລະ 
ຖື ກຕ້ອງໃນການເບິ ່ ງດວງອາທິ ດໂດຍກົງ. ຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານມີ ໃຫ້ທີ ່  https://tinyurl.com/2024Instructions, ແລະ 
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ອ່ານ, ທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາຂ ້ ແນະນ າດ່ັງກ່າວເພື ່ ອການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ. 
ການບ ່ ປະຕິ ບັດຕາມຄ າແນະນ າອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີ ດການບາດເຈັບຕ ່ ຕົວເອງທີ ່ ຮ້າຍແຮງ. 

ນັກດາລາສາດເອີ ້ ນສຸລິ ຍະຄາດທີ່ ຈະເກີດໃນວັນທີ  8 ເມສາ 2024 ວ່າ “ສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງ”, 
ແຕ່ການທີ່ ທ່ານຈະເຫັນສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງໄດ້, ທ່ານຈະຕ້ອງຢ ່ ໃນພ້ືນທີ່ ເສ້ັນແຄບຂອງເຂດດິ ນທີ່ ຂ້າມທະວີ ບອາເມລິ ກາເໜືອ 
(ເອີ ້ ນວ່າ: “ເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ”). ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບ ່ ໄດ້ຢ ່ ໃນເສ້ັນທາງນີ ້ , 
ທ່ານກ ່ ຈະເຫັນພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງສຸລິ ຍະຄາດເທ່ົານ້ັນ! ດ່ັງນ້ັນ, 
ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນຫ າຍທີ່ ຈະຕ້ອງຮຸ້ວ່າທ່ານຢ ່ ໃນເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບາງໝົດທ້ັງດວງ, ແລະ 
ວິ ທີ ການສ າລັບທ່ານເພ່ືອໃຊ້ງານຈະໄດ້ອະທິບາຍດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ .   

 
ເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົົ ດບັງໝົດທ້ັງດວງ 

ຄ ່ ມື ການເລີ່ ມໃຊ້ງານແບບຫຍ ້  ຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານແບບລະອຽດ 
ຄ າວ່າ “ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ”, ທີ່ ໃຊ້ໃນເອກະສານນີ ້ , ເປັນທີ່ ເຂົ ້ າໃຈໃນການເປັນຕົວແທນຂອງຄ າວ່າ “Eclipse Glasses” 
ທີ່ ອ້າງອີ ງພາຍໃຕ້ຜ ້ ສະຫງວນສິ ດທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນໜ້າທີ່ ເປັນພາສາອັງກິດໜ້າທ າອິ ດ ແລະ ບ່ອນອື່ ນພາຍໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ ້ . 

ການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຂອງທ່ານເພ່ືອເບິ່ ງດວງອາທິ ດຖື ເປັນຂ ້ ຕົກລົງທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ແລະ 
ຂ ້ ສະເໜີທັງໝົດທີ່ ມີ ໃນຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານຢ່າງຖື ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ເພ່ືອການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດມາສັງເກດເບິ່ ງດວງອາທິ ດທຸກເວລາ. 
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບ ່ ເຂົ ້ າໃຈຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານ, ຫ ື  ຖ້າຫາກທ່ານບ ່ ສາມາດປະຕິບັດຕາມພວກເຂົ າໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖື ກຕ້ອງ, ຫ ື  
ຖ້າຫາກທ່ານບ ່ ເຫັນດີ ກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງຄ າແນະນ າຕ່າງ ,ໆ ພວກເຮົ າຂ ຊີ ້ ເຈນ ແລະ ແນະນ າວ່າ ທ່ານຢ່າພະຍາຍາມເບິ່ ງດວງອາທິ ດບ ່ ວ່າໃນເວລາໃດ ຫ ື  ດ້ວຍວິ ທີ່ ໃດໆກ ່ ຕາມ.  
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ຄ ່ ມື ການເລີ ່ ມໃຊ້ງານແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໂດຍຫຍ ້ ນີ ້ ຖື ກຂັດຫຍ ້ ມາຈາກ ຊຸດຄ າແນະນ າໃຊ້ງານລະອຽດທີ ່ ເປັນພາສາລາວ, 
ທີ ່ ທ່ານຕ້ອງອ່ານ, ທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າທັງໝົດເພື ່ ອນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນການເບິ ່ ງສຸລິ ຍະຄາດ. 

 

1) ຄ້ົນຫາຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານໄດ້ທີ່  eclipse2024.org/find-times ເພ່ືອກວດສອບວ່າສຸລິ ຍະຄາດຈະເກີດເຕັມດວງຢ ່ ທີ່ ນ້ັນ 
ຫ ື  ບ ່ , ພ້ອມທັງເວລາໂດຍປະມານການສ າພັດສ າລັບບາງສ່ວນ ແລະ ເຕັມດວງ (ຖ້າເກີດຂື ້ ນ) ສ າລັບຈຸດທີ່ ຕ້ັງນ້ັນ.  

2) ສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງເປັນເຫດການທີ່ ຕ່ືນເຕ້ັນທີ່ ສຸດ, 
ແຕ່ທ່ານຈະສາມາດສ າພັດກັບປະສົບການນີ ້ ໄດ້ກ ່ ຕ ່ ເມື່ ອທ່ານຢ ່ ໃນແນວ “ເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ” 

ທີ່ ມີ ຄວາມກວ້າງພຽງປະມານ 200ກມ. 
ຖ້າຫາກວ່າສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງບ ່ ສາມາດເບິ່ ງເຫັນໄດ້ຈາກຈຸດເບິ່ ງຂອງທ່ານ,  
ພວກເຮົ າຂ ແນະນ າວ່າໃຫ້ທ່ານຍ້າຍຕ າແໜ່ງໄປຢ ່ ໃນແລວເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ! 

3) ເພ່ືອນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນການເບິ່ ງສຸລິ ຍະຄາດ, ໃຫ້ຖື ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດເໜືອດວງຕາຂອງທ່ານໂດຍກົງ, 
ເພ່ືອດວງຕາຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການເບິ່ ງດວງອາທິ ດໂດຍກົງຢ່າງສົມບ ນແບບທີ່ ສຸດ.  

4) ເມື່ ອທ່ານນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດເພ່ືອເບິ່ ງດວງອາທິ ດ: 
a. ຖ້າຫາກສຸລິ ຍະຄາດ ຈະບ ່ ເກີດ ເຕັມດວງໃນຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຕ້ອງເບິ່ ງມັນຜ່ານແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນທຸກເວລາ. 
ທ່ານຈະສ່ຽງຕ ່ ການຖື ກທ າລາຍດວງຕາຂອງທ່ານຢ່າງຖາວອນຖ້າຫາກທ່ານເບິ່ ງດວງອາທິ ດໂດຍປາສະຈາກກາ
ນປົກປ້ອງດວງຕາຢ່າງຖື ກຕ້ອງ! 

b. ຖ້າຫາກສຸລິ ຍະຄາດ ຈະເກີດ ເຕັມດວງໃນຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ, 
ທ່ານຕ້ອງເບິ່ ງດວງອາທິ ດຜ່ານແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນເວລາທີ່ ມີ ສ່ວນຂອງວົງດວງອາທິ ດມີ ແສງສະຫວ່າງ - 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ພຽງແຕ່ສ່ວນທີ່ ນ້ອຍໆທີ່ ປະກົດຕາມມາ. 
ທ່ານຈະສ່ຽງຕ ່ ການຖື ກທ າລາຍດວງຕາຂອງທ່ານຢ່າງຖາວອນຖ້າຫາກທ່ານບ ່ ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າການໃ
ຊ້ງານດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ ! 

i. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ສະເພາະລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາສ້ັນໆຂອງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງເທົ່ ານ້ັນ, 
ທີ່ ບ ່ ມີ ສ່ວນຂອງວົງດວງອາທິ ດມີ ແສງສະຫວ່າງ ໃຫ້ເຫັນເລີ ຍ, 
ທ່ານຄວນເບິ່ ງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງໂດຍກົງໂດຍບ ່ ນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ.  

ii. ຄວາມຈິ ງແລ້ວ, 
ຖ້າຫາກທ່ານພະຍາຍາມນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນການເບິ່ ງດວງອາທິ ດໃນຊ່ວງເກີດມີ ສຸລິ ຍະຄາດ
ບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ, ທ່ານຈະເບິ່ ງບ ່ ເຫັນຫຍັງເລີ ຍ! 

iii. ທ່ານຕ້ອງກັບມານ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດທັນທີ ທີ່ ສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງສິ ້ ນສຸດລົງແລ້ວ, 
ແລະ ສ່ວນຂອງວົງດວງອາທິ ດມີ ແສງສະຫວ່າງປາກົດມາໃຫ້ເຫັນອີ ກຄ້ັງ. 

5) ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,  

ເມື່ ອສ່ວນໃດກ ່ ຕາມຂອງວົງດວງອາທິ ດມີ ແສງສະຫວ່າງ ກ າລັງປາກົດໃຫ້ເຫັນ, 
ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນການເບິ່ ງດວງອາທິ ດ! 

ຄ ່ ມື ການເລີ ່ ມໃຊ້ງານແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດແບບ
ຫຍ ້  

http://www.eclipse2024.org/
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ກ່ອນອື່ ນໝົດ, ມີ ບາງຄ າສັບທີ່ ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງເຂົ ້ າໃຈ! 

ສ າລັບການເກີດແຕ່ລະສຸລິ ຍະຄາດແຕ່ລະເທື່ ອ, ແລະ ແຕ່ລະຈຸດທີ່ ຕ້ັງເທິງໂລກ, 
ມີ ການຕ້ັງຊື່ ຂື ້ ນຫ າຍຊື່ ເພ່ືອໃຫ້ລຽງລ າດັບເຫດການທີ່ ສ າຄັນຕ່າງໆ. ຄ າສັບເຫ ົ່ ານີ ້ ເປັນທີ່ ຮ ້ ຈັກກັນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

ຊື ່ ຂອງເຫດການ ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ ລັກສະນະທີ ່ ປາກົດ 
(ສ າລັບສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງ) 

ລັກສະນະທີ ່ ປາກົດ 
(ສ າລັບສຸລິ ຍະຄາດບາງສ່ວນ) 

C1 ຊ່ວງເລີ່ ມຕ້ົນຂອງສຸລິ ຍະຄາດບາງສ່ວນ 

  

C2 ຊ່ວງເລີ່ ມຕ້ົນສຸລິ ຍະຄາດບົດບາງໝົດທ້ັງດວງ 

  

 

ສ່ວນກາງ - 
ສຸລິ ຍະຄາດ 

ຊ່ວງທີ່ ສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງ 
ດວງອາທິ ດເຄີ່ ງຕົງ-ຈຸດໃຈກາງ 

 

 

C3 ການສິ ້ ນສຸດຂອງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ 

 

 

C4 ຊ່ວງສິ ້ ນສຸດຂອງສຸລິ ຍະຄາດບາງສ່ວນ 

  

 

 

 

ຄ ່ ມື ການເລີ ່ ມໃຊ້ງານແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດແບບລະ
ອຽດໂດຍຫຍ ້  

** ບ ່ ປາກົດ! ** 

** ບ ່ ປາກົດ ** 
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1) ວິ ທີ ການໃຊ້ທ່ົວໄປສ າລັບການໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 
1) ນ າເອົ າແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດອອກຈາກຫ ່  (ຖ້າມີ ) ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. 

2) ເກັບຮັກສາແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຢ່າງປອດໄພເມື່ ອບ ່ ໄດ້ໃຊ້. 

3) ກວດສອບແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດກ່ອນໃຊ້ງານທຸກຄ້ັງ; ຖ້າຫາກເລນຟີ ມແວ່ນເສຍຫາຍ ຫ ື  ມີ ຮອຍພັບບ ່ ວ່າດ້ວຍວິ ທີ ໃດກ ່ ຕາມ, 
ໃຫ້ຕັດແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດແລ້ວທ າລາຍຖ້ິມ, ແລະ ຫາອັນໃໝ່ທີ່ ຍັງບ ່ ເສຍຫາຍມາແທນ. 

4) ຖ້າຫາກຟີ ມແວ່ນເສຍຫາຍບ ່ ວ່າດ້ວຍວິ ທີ ໃດກ ່ ຕາມ, 
ຢ່າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນການເບິ່ ງດວງອາທິ ດໃນເວລາໃດກ ່ ຕາມ.  

5) ຢ່າຖອດເລນຟີ ມແວ່ນອອກຈາກແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ, ແລະ 
ຢ່າຖອດເລນຟີ ມແວ່ນເພ່ືອເບິ່ ງດວງອາທິ ດບ ່ ວ່າດ້ວຍວິ ທີ ໃດກ ່ ຕາມ. 

6) ການຕິດຕ້ັງທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ 

ເລນແວ່ນທີ່ ຢ ່ ໃນສະພາບດີ ຂອງແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນແສງທີ່ ຢ ່ ໃນລະດັບທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ສາມາດເບິ່ ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ພ້ອມດຽວກັນກັບລັງສີ  
UV ແລະ ລັງສີ ອື່ ນໆຈາກແສງອາທິ ດທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ. 
ດ່ັງນ້ັນການໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຕາມຄ າແນະນ າທີ່ ໃຫ້ໄວ້ໃນຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານສະບັບນີ ້ ເພ່ືອເບິ່ ງດວງອາທິ ດບ ່ ວ່າເວລາໃດຈຶ່ ງເປັນສິ່ ງທີ່ ປອດໄພທີ່ ສຸດ. 
ໃນເວລາທີ່ ເກີດສຸລິ ຍະຄາດແມ່ນບ ່ ມີ  “ລັງສີ ສຸລິ ຍະ” ພິເສດໃດໆທີ່ ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ ງດວງອາທິ ດມີ ຄວາມອັນຕະລາຍຫ າຍຂື ້ ນ ຫ ື  ໜ້ອຍລົງ. 

7) ທ່ານຕ້ອງນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດທີ່ ບັນຍາຍໃນທີ່ ນີ ້ ເພ່ືອເບິ່ ງດວງອາທິ ດຢ່າງປອດໄພ 
ເມື່ ອໃດກ ່ ຕາມທີ່ ມີ ວົງດວງອາທິ ດສະຫວ່າງປາກົດໃຫ້ເຫັນ. ຊຶ່ ງຕ້ອງຖື ປະຕິບັດຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທີ່ ເກີດສຸລິ ຍາຄາດ (ຕາມລະບຸໄວ້ “C2” ແລະ 

“C3” ດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໃນຂ້າງເທິ ງ)  ທີ່ ທ່ານໄດ້ບັນທຶ ກໄວ້ຈາກແຫ ່ ງໃດກ ່ ຕາມ. 

8) ຢ່າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຮ່ວມກັບກ້ອງໂທລະພາບ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງຖ່າຍຮ ບ, ເລນ, ແວ່ນ, ຫ ື  ອຸປະກອນທາງສາຍຕາອື່ ນ ,ໆ ອຸປະກອນ ຫ ື  ວັດຖຸທີ່ ອາດສ່ົງ 
ຫ ື  ສະທ້ອນແສງ (“ອຸປະກອນກ່ຽວກັບສາຍຕາ”).  

9) ຢ່າເລັງອຸປະກອນກ່ຽວກັບສາຍຕາໃດໆໄປຫາດວງອາທິ ດເດັດຂາດ, ແລະ 
ຢ່າເບິ່ ງດວງອາທິ ດໂດຍກົງໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນກ່ຽວກັບສາຍຕາໃດໆທີ່ ເລັງໄປຫາດວງອາທິ ດຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ ື  ວິ ທີ ການໃດໆທີ່ ເປັນການລວມແສງ, ການເລັ່ ງຈຸດ ຫ ື  
ການປ່ຽນເສ້ັນທາງຂອງແສງຈາກດວງອາທິ ດ.  

10) ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສັດໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ, ຫ ື  ຜ ້ ໃດທີ່ ມີ ຄວາມບົກພ່ອງຊ່ົວຄາວທາງສາຍຕາ, ບ ່ ສາມາດອ່ານ, ບ ່ ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ແລະ 
ບ ່ ປະຕິບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດສ າລັບການໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຢ່າງປອດໄພໄດ້, ຫ ື  
ບ ່ ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍສ າລັບຜົນກະທົບທີ່ ຈະເກີດຂື ້ ນຈາກການກະທ າຂອງຕົນ. 

11) ການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ:  

ຖື ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃຫ້ຢ ່ ລະຫວ່າງດວງຕາທັງສອງຂອງທ່ານກັບດວງອາທິ ດ, ແລະ 
ເບິ່ ງຜ່ານອຸປະກອນເລນທີ່ ຢ ່ ໃນສະພາບດີ ຂອງແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໄປຫາດວງອາທິ ດ, 
ຮັກສາອຸປະກອນເລນຂອງແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດພ ດີ ຢ ່ ລະຫວ່າງດວງຕາທັງສອງຂອງທ່ານກັບດວງອາທິ ດຕະຫ 
ອດເວລາ. ໃນກ ລະນີ ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດເປັນແບບແວ່ນຕາກະດາດແຂງ, 
ທ່ານສາມາດພັບກະດາດແຂງໃນລັກສະນະທີ່ ສວມໃສ່ຄື ກັບການໃສ່ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຄື ກັບທ່ານໃສ່ແວ່ນຕ
າແບບປົກກະຕິ. ຢ່າເບິ່ ງດວງອາທິ ດໂດຍກົງເດັດຂາດຫາກບ ່ ແມ່ນຊ່ວງເວລາຂອງສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງ 
(ນ້ັນຄື ຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງ C2 ແລະ C3 ຊຶ່ ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂ້າງລຸ່ມນີ ້ , 
ຖ້າຫາກຊ່ວງເວລາດ່ັງກ່າວປາກົດຢ ່ ຕ າແໜ່ງການເບິ່ ງຂອງທ່ານ), 
ເວ້ັນເສຍແຕ່ຊ່ວງເວລານ້ັນທ່ານຕ້ອງເບິ່ ງຜ່ານອຸປະກອນເລນທີ່ ຢ ່ ໃນສະພາບດີ ຂອງແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໂດຍ
ກົງ.  

12)  ຢ່າໃຊ້ວັດສະດຸ ຫ ື  
ວັດຖຸອື່ ນໆນອກຈາກເລນຂອງແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດທີ່ ຕິດຕ້ັງໄວ້ໃນກອບທີ່ ຜະລິ ດມາຈາກໂຮງງານໂດຍກົງ, 
ທີ່ ໃຊ້ສ າລັບເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນດວງຕາໃນຂະນະທີ່ ເບິ່ ງດວງອາທິ ດ.  

13)  ຖ້າຫາກທ່ານມີ ຄ າຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານເຫ ົ່ ານີ ້ , ກະລຸນາຕິດຕ ່ ຫາ Eclipse2024.org ໄດ້ທີ່  https://tinyurl.com/glasses-questions. 
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2) ຮຽນຮ ້ ເວລາເຫດການເກີ ດສຸລິ ຍະຄາດສະເພາະສ າລັບຈຸດທີ ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ 
 

ອີ ງຕາມຂ ້ ມ ນທີ່ ສະໜອງໄວ້ທີ່  eclipse2024.org/find-times ສ າລັບຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເຮັດແບບຟອມດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ :  

 

 

ສ າລັບຈຸດທີ ່ ຕ້ັງຂອງຂ້ອຍ, ສຸລິ ຍະຄາດປາກົດໃນແບບ: 

ເຕັມດວງ ບ ່ ເຕັມດວງ 

 (ເລື ອກຂີ ດເປັນວົງມົນ ໜ່ຶງຢ່າງ) 
 

 

 

 

ຖ້າສຸລິ ຍະຄາດປາກົດ ເຕັມດວງ 
ໃນຈຸທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ, 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນ 

“ສຸລິ ຍະຄາດ 

ເຕັມດວງ 

ທີ່ ຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງຂ້ອຍ” 

ພາກສ່ວນຂ້າງລຸ່ມ: 

ຖ້າສຸລິ ຍະຄາດປາກົດ ບ ່ ເຕັມດວງ 
ໃນຈຸທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ, 

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນ 

“ສຸລິ ຍະຄາດ 

ບ ່ ເຕັມດວງ 

ທີ່ ຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງຂ້ອຍ” 

ພາກສ່ວນຂ້າງລຸ່ມ: 
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** ສຸລິ ຍະຄາດ ເຕັມດວງ ທີ່ ຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງຂ້ອຍ ** 

ທ່ານຢ ່ ໃນເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ, ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ສ າພັດກັບເຫດການທີ່ ຫາໄດ້ຢາກ ແລະ ມະຫັດສະຈັນຫ າຍ! 
ສິ່ ງທີ່ ສ າຄັນທີ່ ສຸດແມ່ນທ່ານຕ້ອງສາມາດກ ານົດເວລາທີ່ ສຸລິ ຍະຄາດຈະເກີດເຕັມດວງທີ່ ຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ. 
ຊຶ່ ງທ່ານຈະສາມາດເຮັດສິ່ ງນີ ້ ໄດ້ໂດຍອີ ງໃສ່ເວລາທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ , ແລະ 
ເນື່ ອງຈາກຈະບ ່ ມີ ສ່ວນສະຫວ່າງຂອງວົງດວງອາທິດໃຫ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ ມີ ສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ.   

1) ອີ ງຕາມຂ ້ ມ ນທີ່ ສະໜອງໂດຍ eclipse2024.org/find-times ສ າລັບຈຸດທີ່ ຕ້ັງສະເພາະຂອງທ່ານ, 
ໃຫ້ຂຽນເວລາປະມານສ າລັບແຕ່ລະລ າດັບເຫດການຂອງສຸລິ ຍະຄາດທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  (ກະລຸນາຢ່າລື ມ ປັບເວລາ 
ຕາມເວລາທ້ອງຖີ່ ນຂອງທ່ານ!): 

ກ່ອນ 
C1 

* ບ ່ ເກີ ດສຸລິ ຍະຄາດ * 
  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

C1 
ຊ່ວງປາກົດບາງສ່

ວນເລີ່ ມທີ່ : 

 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

C2 
ຊ່ວງປາກົດເຕັມດ

ວງເລີ່ ມທີ່ : 

 

  

ຫ ັ ງຈາກ C2, 

ທ່ານອາດສັງເກດດ້ວຍຕາເ
ປົ່ າ 

ສ່ວນກາງ-
ສຸລິ ຍະຄາດ 

ເກີດຂື ້ ນທີ່ : 

 

 
 

ທ່ານອາດສັງເກດດ້ວ
ຍຕາເປົ່ າ! 

C3 
ຊ່ວງສິ ້ ນສຸດການບົ
ດບັງເຕັມດວງເລີ່

ມທີ່ : 

 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດອີ ກເ
ທື່ ອ 

C4 
ຊ່ວງປາກົດບາງສ່
ວນສິ ້ ນສຸດເລີ່ ມທີ່ : 

 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

ຫ ັ ງຈາກ 
C4 

* ບ ່ ເກີ ດສຸລິ ຍະຄາດ * 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

http://www.eclipse2024.org/
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2) ເຖິງວ່າທ່ານຈະຢ ່ ພາຍໃນເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ, 
ທ່ານຍັງຄົງຕ້ອງນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນການເບິ່ ງດວງອາທິດຕະຫ ອດເວລາກ່ອນ C2 ຫ ື  ຫ ັ ງຈາກ C3, 
ເມື່ ອເວລາທີ່ ສຸລິ ຍະຄາດບ ່ ເຕັມດວງ.  

3) ທ່ານອາດສັງເກດດວງອາທິດໂດຍກົງດ້ວຍຕາເປົ່ າ (ໂດຍປາສະຈາກແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ) ສະເພາະເມື່ ອ: 
a. ຖ້າຫາກສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງໃນຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ (ທ່ານຢ ່  “ໃນເສ້ັນທາງ”), ແລະ 
b. ໃນໄລຍະເວລາຂອງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ (ໂດຍປະມານໃນໄລຍະເວລາຈາກ C2 ຫາ C3 

ສ າລັບຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານໄດ້ບັນທຶກແລ້ວໃນຂ້າງເທິງ), ແລະ  
c. ເມື່ ອໃດກ ່ ຕາມທີ່ ວົງດວງອາທິ ດທີ່ ສະຫວ່າງໄດ້ຖື ກບົດບັງໂດຍດວງຈັນຢ່າງສົມບ ນ.  

ເວລາທີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງຈະແຕກຕ່າງກັນຫ າຍໂດຍຂື ້ ນຢ ່ ກັບຈຸດທີ່ ຕ້ັງທີ່ ແນ່ນອນຂອງທ່ານ, ແລະ 
ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈຶ່ ງຕ້ອງລະບຸ ແລະ ບັນທຶກເວລາໂດຍປະມານຂອງລ າດັບເຫດການໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 
ເວລາທີ່ ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໃນຂ້າງເທິງເປັນພຽງເວລາໂດຍປະມານເທ່ົານ້ັນ! 

4) ຂ ຢ ້ າອີ ກເທື່ ອໜ່ຶງວ່າ, ບ ່ ວ່າເວລາໃດໆທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ຫ ື  ທີ່ ໄດ້ລວບລວມຈາກແຫ ່ ງພາຍນອກໃດໆ, 
ເມື່ ອໃດກ ່ ຕາມທີ່ ສ່ວນໃດໆຂອງວົງດວງອາທິ ດທີ່ ສະຫວ່າງປາກົດໃຫ້ເຫັນ 
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເບິ່ ງດວງອາທິ ດໂດຍນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຕະຫ ອດເວລາ.  

5) ຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານເຫ ົ່ ານີ ້ ມາພ້ອມກັບຄ າອະທິບາຍພ້ອມກັບຮ ບພາບເປັນສ່ວນເສີ ມເພ່ືອຊ່ວຍໃນການທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ. 

 

 

ທ່ານຕ້ອງອ່ານ, ທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, ແລະ ປະຕິ ບັດຕາມຄ າແນະນ າດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

 
ຂ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ທັງໝົດ 

ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ, ເພື່ ອການໃຊ້ງານມັນຢ່າງປອດໄພ.  
 

ຖ້າຫາກສ່ວນໃດໆຂອງວົງດວງອາທິ ດທີ່ ສະຫວ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນ
, ຂ້ອຍ ຕ້ອງ 

ນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໃນເວລາທີ່ ກ າລັງເບິ່ ງດວງອາທິ ດ.  
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** ສຸລິ ຍະຄາດ ບ ່ ເຕັມດວງ ທີ່ ຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງຂ້ອຍ ** 

ທ່ານບ ່ ໄດ້ຢ ່ ໃນເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ, ແລະ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະບ ່ ໄດ້ພົບກັບປະສົບການຄວາມງາມຂອງສຸລິ ຍະຄາດເຕັມດວງ. 
(ພວກເຮົ າຂ ແນະນ າວ່າໃຫ້ທ່ານປ່ຽນຕ າແໜ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ຢ ່ ໃນແນວເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ, 
ເພ່ືອໃຫ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການແບ່ງປັນປະສົບການອັນໜ້າປະທັບໃຈເຫ ົ່ ານີ ້ !) 

1) ອີ ງຕາມຂ ້ ມ ນທີ່ ສະໜອງໂດຍ eclipse2024.org/find-times ສ າລັບຈຸດທີ່ ຕ້ັງສະເພາະຂອງທ່ານ, 
ໃຫ້ຂຽນເວລາປະມານສ າລັບແຕ່ລະລ າດັບເຫດການຂອງສຸລິ ຍະຄາດທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  (ກະລຸນາຢ່າລື ມ ປັບເວລາ ຕາມເວລາທ້ອງຖີ່ ນຂອງທ່ານ!): 

ກ່ອນ 
C1 

* ບ ່ ເກີ ດສຸລິ ຍະຄາດ * 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

C1 
ຊ່ວງປາກົດບາ
ງສ່ວນເລີ່ ມທີ່ : 

 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

ສ່ວນກາງ-
ສຸລິ ຍະຄາດ  

ເກີດຂື ້ ນທີ່ : 

 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

C4 
ຊ່ວງປາກົດບາ
ງສ່ວນສິ ້ ນສຸດເ

ລີ່ ມທີ່ : 

 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

ຫ ັ ງຈາກ 
C4 

* ບ ່ ເກີ ດສຸລິ ຍະຄາດ * 

  

ທ່ານ ຕ້ອງ 

ໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ 

(ໝາຍເຫດ: ບ ່ ມີ ຊ່ວງເວລາ C2 ແລະ C3, ເນື ່ ອງຈາກສຸລິ ຍະຄາດບ ່ ເຕັມດວງໃນຈຸດທີ ່ ຕ້ັງຂອງທ່ານ!) 

2) ເນື່ ອງຈາກບ ່ ປາກົດສຸລິ ຍະຄາດບ ່ ເຕັມດວງໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານຢ ່ , 
ທ່ານຕ້ອງນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຕະຫ ອດເວລາເພື່ ອສັງເກດດວງອາທິ ດ.  
ພວກເຮົ າຂ ແນະນ າທ່ານອີ ກເທື່ ອໜ່ຶງໃຫ້ທ່ານເດີ ນທາງໄປໃນເສ້ັນທາງສຸລິ ຍະຄາດບົດບັງໝົດທ້ັງດວງ. 
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເອົ າແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດໄປກັບທ່ານ, ເພ່ືອທີ່ ທ່ານອາດໄດ້ສັງເກດເບິ່ ງການປາກົດບາງສ່ວນຂອງສຸລິ ຍະຄາດຢ່າງປອດໄພ! 

3) ຄ າແນະນ າການໃຊ້ງານເຫ ົ່ ານີ ້ ມາພ້ອມກັບຄ າອະທິບາຍທີ່ ມີ ຮ ບພາບເປັນສ່ວນເສີ ມເພ່ືອຊ່ວຍໃນການທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ. 

ທ່ານຕ້ອງອ່ານ, ທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, ແລະ ປະຕິ ບັດຕາມຄ າແນະນ າດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

ຂ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ທັງໝົດ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດ, 
ເພ່ືອການໃຊ້ງານມັນຢ່າງປອດໄພ.  

ຂ້ອຍ ຕ້ອງ 
ນ າໃຊ້ແວ່ນຕາສຸລິ ຍະຄາດຕະຫ ອດເວລາໃນເວລາທີ່ ກ າລັງເບິ່ ງດວງອາທິດ.  

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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