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ຂ ູ້ ມ ນນີູ້ ແມ່ນໄດູ້ ຖືກສະຫນອງໃຫູ້ເພ່ືອຄວຳມຄ ູ້ນເຄີຍຂອງທ່ຳນກ ບຄວຳມຕູ້ອງກຳນດູ້ຳນເຕ ກນິກ / ກຳນສະ

ແດງສ ຳລ ບຄະນະດົນຕີເຕ ູ້ ນລ ຳພືູ້ ນເມືອງ (IFDE ຫ ື  ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວ) ຂອງ ວິທະຍຳໄລ ບ ິ ດແຮ ມ ຢ ງ. 

 

ການກ ານົດການເດີນທາງ 

ສ ຳລ ບການສະແດງຕຳມປົກກະຕິ 7:00 ແລງ. ສ ຳລ ບກຳນສະແດງອ່ືນໆປ ບຕຳຕະລຳງຕຳມຄວຳມເຫມຳະສົມ.  

1:00  ເອົາເຄ ໍ່ ອງເຂົົ້ າ:   ເວທີ ແລະ ຫູ້ອງນ ່ ງເຄ່ືອງຄວນໄດູ້ທ ຳຄວຳມສະອຳດ ແລະ ພູ້ ອມສ ຳລ ບຊ່ຳງເຕ ກນິກ ແລະ 

ນ ກສະແດງ 

4:30 ອຳຫຳນຄ ່ ຳ:  ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍຜ ູ້ ອ ປະຖ ຳທ່ີ ຫ ື  ໃກູ້ກ ບສະຖຳນທ່ີສະແດງ 

5:30 ກຳນຊູ້ອມໃຫຍ່:   ກຳນຊູ້ອມໃຫຍ່ຈະເລ່ີມທ່ີເທິງເວທີ.  ກຳນກະກຽມຂອງຊ່ຳງເຕ ກນິກຈະສືບຕ ່  

ພຳຍໃນເຮືອນ ແລະ ເທິງເວທີ. 

6:30 ເຮ ອນເປີດ:  ຜ ູ້ ຈ ດກຳນເຮືອນຄວນກວດສອບກ ບ ຜ ູ້ ອ ຳນວຍກຳນດູ້ຳນເຕ ກນິກກ່ອນກຳນເປີດ ສະແດງ. 

6:30 ຫົ້ອງສີຂຽວ ແລະ ຜ ົ້ ອະທິຖານ  

7:00 ການສະແດງ: ກຳນສະແດງ 90 ນຳທີ ກ ບ ຊ່ວງເວລຳຢ ດພ ກ 15 ນຳທີ 

8:45 ການສະແດງສິົ້ ນສຸດ/ການເຄ ໍ່ ອນຍົ້ າຍອອກ 

9:30      ເວລາອອກ: ຜ ູ້ ສະແດງ ແລະ ຊ່ຳງເຕ ກນິກຈະພົບກ ນ ແລະ ແຍກອອກໄປກ ບເຈົູ້ ຳພຳບ  

 

ເວທີ 

 ເຂດພືູ້ ນທ່ີກຳນສະແດງ (ບ ່ ລວມທ ງບ່ອນຈອດຍົນ, ເຂດພືູ້ ນທ່ີທ່ີບ ່ ແມ່ນເວທີ, ທຳງຜ່ຳນ, ແລະອ່ືນໆ) ຄວນຈະ 

ວ ດແທກໄດູ້ ຢ່ຳງຫນູ້ ອຍທຳງກວູ້ຳງ 40 'ທຳງເລິກ 30' (12m x 9m).  ເວທີຂອງກຳນສະແດງຄວນຈະມີພືູ້ ນລຽບ, 

ບ ່ ມີຂ ມ,ຮອຍແຕກ, ສູ້ຽນ, ຕະປ , ແລະອ່ືນໆ. ກະລ ນຳໃຫູ້ບ ລິເວນນີູ້ ບ ່ ມີສ່ິງກີດຂວຳງ, ກວຳດ ແລະ ກ່ອນກຳນ 

ມຳເຖິງຂອງພວກເຮົຳ. 

 ເວທີຄວນຈະມີຜູ້ ຳກ ູ້ ງຫນູ້ ຳກຳກສີດ ຳຂູ້ ຳງຊູ້ຳຍ ແລະ ຂວຳຂອງເວທີ.  ຕູ້ອງກຳນໜູ້ອຍສ ດ 8’ 

ຂອງບ່ອນວ່ຳງຂອງເວທີປີກຊູ້ຳຍ ແລະ ຂວຳ.  ເທິງເວທີຄວນໄດູ້ ມີຕົວກ ູ້ ນກຳນເດີນທຳງໃນກຳນດູ້ຳນຫນູ້ ຳຂອງ 

ຊີໂຄ ລຳມຳສີຂຳວ.  ຕູ້ອງກຳນພືູ້ ນທ່ີ "ທຳງວ່ຳງ" ເທິງເວທີຂອງຜູ້ ຳກ ູ້ ງສີດ ຳ. ຖູ້ຳຫຳກວ່ຳສ່ີງນີູ້  ບ ່ ມີໃຫູ້ , ຫູ້ອງໂຖງກ ບກຳນເຂົູ້ ຳ

ເຖິງທ ງສອງຂູ້ ຳງຂອງເວທີໄດູ້ ງ່ຳຍກ ່ ພຽງພ ແລູ້ວ. ໄລຍະນູ້ ອຍສ ດຂອງຄວຳມກວູ້ຳງທ່ີຍ່ືນອອກມຳນອກ 

ສຳກທຳງລ ່ມຂອງເວທີແມ່ນ 4’ ມີຄວຳມຕູ້ອງກຳນເພ່ືອຄວຳມປອດໄພຂອງນ ກເຕ ູ້ ນ. 

 ຫູ້ອງ ແຕ່ງຕົວ ແຍກຕ່ຳງຫຳກລ ບຜ ູ້ ຊຳຍ 20 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງ 20 ຄົນ ຄວນຈະໄດູ້ຮ ບກຳນສະຫນອງໃຫູ້ເພ່ືອ 

ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ ສະແດງ.  

 ເອ ບເຟ ກໝອກ ແລະ ຄວັນຈະໄດູ້ຮ ບກຳນນ ຳໃຊູ້ຄວນມີກຳນຈ ດກຳນທ່ີເໝຳະສົມ ເພ່ືອທ່ີຈະຢ ດກຳນ 

ປະຕິບ ດງຳນຂອງສ ນຍຳນເຕືອນຄວ ນ/ໄຟໃນລະຫວ່ຳງກຳນສະແດງ ແລະ ສະຖຳນທີທ່ີເປ ນໄປໄດູ້  ແລະ ໃນເ 

ວລຳທ່ີຕູ້ອງກຳນ.  

 ແຜນຂະໜຳດພືູ້ ນຂອງເວທີ (ກະລ ນຳລະບ ສະຖຳນທ່ີໂຮ ງໄຟຟູ້ຳ) ແລະ ເຂດຜ ູ້ ຊົມ, ສຳຍດອກໄຟຫູ້ອຍ, ແລະ 

ແບບສອບຖຳມເຂດກຳນສະແດງຄວນຈະສ່ົງໃຫູ້  BYU ກຳນຈ ດກຳນສະແດງຕຳມສະຖຳນທ່ີແຈູ້ງຂູ້່ ຳງລ ່ມ. ນີູ້  

ຄວນຈະເຮ ດໃນທ ນທີດ ່ ງນ ູ້ ນພະນ ກງຳນຂອງພວກເຮົຳສຳມຳດສະຫນອງຄວຳມຕູ້ອງກຳນທ່ີກ ຳນົດໄວູ້  

ສະເພຳະໃດຫນ ່ ງເພ່ືອຄວຳມສະດວກຂອງທ່ຳນ.  

 

  

|

  

mailto:mark.ohran@byu.edu


ສຽງ  

ຄະນະດົນຕີເຕ ູ້ ນລ ຳພືູ້ ນເມືອງສຳກົນດ ່ ງກ່ຳວສະແດງທ ງສຽງທ່ີບ ນທ ກໄວູ້ແລູ້ວ ແລະ ກຳນສະແດງສົດ.  BYU 

ຈະສະໜອງລະບົບສຽງທ ງໝົດ. 

  ລະບົບສຽງຕູ້ອງກຳນໃຊູ້ ວົງຈອນລວມ 20-amp 4 ອ ນ 3 ເທິງເວທີ ແລະ 1 ທ່ີປົນກ ບທຳງໜູ້ ຳຂອງເຮືອນ ຕ ຳແໜ່ງ.  

 ກຳນປະສົມຕ ຳແໜ່ງໃນເຮືອນ ສ ຳລ ບຕ ູ້ຄວຳມຄ ມສຽງແມ່ນມີຄວຳມຕູ້ອງກຳນ.  ໂຕະຂະໜຳດ 8’ 

ພູ້ ອມດູ້ວຍຕ ່ ງ 4 ໜ່ວຍແມ່ນມີຄວຳມຕູ້ອງກຳນສ ຳລ ບຈ ດປະສົງນີູ້ . ກຳນເອົຳທ່ີນ ງອອກອຳດມີ 

ຄວຳມຕູ້ອງກຳນສ ຳລ ບໃສ່ຕ ູ້ຄວບຄ ມສຽງ.  ກະລ ນຳພິຈຳລະນຳກ ລະນີດ ່ ງກ່ຳວກ່ອນປີູ້ ຈະຂຳຍໝົດ. 

 2 CAT-5e ງ ດິຈິຕອລຈະໄດູ້ຮ ບກຳນດ ຳເນີນກຳນຈຳກຕ ຳແໜ່ງທຳງໜູ້ ຳຂອງເຮືອນໄປກຳງເທິງ ເວທີ. 

ຖູ້ຳເປ ນໄປໄດູ້  IFDE ຈະນ ຳໃຊູ້ພຳຍໃນເຮືອນ “ແຫູ້ງ” CAT-5e ເຄ່ືອນທ່ີຈຳກທຳງໜູ້ ຳຂອງ ເຮືອນເຖິງເວທີ. 

 ຟີດສຽງອຳດຈະຖືກສ່ົງໄປຫຳລະບົບເຮືອນສຽງຖູ້ຳຫຳກວ່ຳຕູ້ອງກຳນສ ຳລ ບຫູ້ອງ ແຕ່ງຕົວ, ຫູ້ອງໂຖງ, 

ກຳນຊ່ວຍຟ ງ, ຫ ື  ກຳນຄວບຄ ມເຮືອນເພ່ີມເຕີມ. 

 ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບລະບົບອິນເຕີເນ ດໄຮູ້ສຳຍ (ເຄ ຍ ຄອມ) ແລະ ຈະເຊ່ືອມຕ ່ ກ ບລະບົບ 

ເຮືອນຖູ້ຳຫຳກວ່ຳມີຄວຳມຈ ຳເປ ນ.  

 

ແສງ 

ກະລ ນຳອີງໃສ່ກຳນສຳຍແສງ ກຳນເຕ ູ້ ນພືູ້ ນເມືອງສ ຳລ ບກຳນແນະນ ຳຜ ງສ ຳລ ບກຳນສະແດງ. ທ ກກຳນສະເໜີເຮືອນ ສຳຍແສງ 

ຄວນໄດູ້ຮ ບກຳນແຂວນ, ຕ ່ ເຂົົ໊ ຳກ ນ ແລະ ສ ມໃສກຳນມຳຮອດຂອງພວກເຮົຳ.  ກະລ ນຳອີງໃສ່ແປງຂອງທ່ີ ຕ ູ້ ງ ແລະ ຂ ູ້ ຄວຳມທ່ີເນ ູ້ ນ.  

ຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງແສງແມ່ນມີດ ່ ງຕ ່ ໄປນີູ້ : 

 ສອງ-ສີ ລູ້ຳງທຳງໜູ້ ຳ ເຈວ ອຳໂພໂລ A4270(R78) ແລະ A7900(R05), ສ ມໃສ່ເພ່ືອປົກຄ ມເຂດພືູ້ ນທ່ີ 

ກຳນສະແດງທ ງໝົດ.  ຕ ຳແໜ່ງໃນເຮືອນ/ເພດຳນ ແມ່ນໄດູ້ແນະນ ຳໃຫູ້ໃສ່ໄຟສ່ອງລົງມຳພືູ້ ນທ່ີເວທີ ຕ ຳແໜ່ 

ງໄຟຟູ້ຳເທິງເວທີທ່ີ 1 ແມ່ນໄດູ້ແນະນ ຳເພ່ືອປົກຄ ມ ທຳງກຳນ/ເທິງ ຂອງເຂດພືູ້ ນທ່ີເວທີ 

 ຫ  ງ/ລ ່ມ ກຳນລູ້ຳງ: ບ ລິສ ດຈະສະໜອງ (5) ໄຟ LED ສະທູ້ອນແສງ ເບ  ກໄລູ້   ສ່ີງເຫ ົ່ ຳນີູ້ ຈະຕູ້ອງກຳນ ວົງຈອນ ຮ່ວມ 20-

amp 1 ໜ່ວຍ ພວກເຂົຳຈະຫູ້ອຍ ແລະ ສ ມໃສ່ດູ້ວຍ TD. 

 ວົງດົນຕີພິເສດ: A4250(R80) ແລະ A7900(R05) ໄຟໜູ້ ຳ (8 ກຳນຕິດຕ ູ້ ງ), ຫູ້ອຍຈຳກໄຟຟູ້ຳທ່ີ 2.   ສ່ີງເຫ ົ່ ຳນີູ້  

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສ ມໃສ່ດູ້ວຍ TD 

 ໄຟຂູ້ ຳງ: ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບໄຟຂູ້ ຳງທ ງໝົດທ່ີຈ ຳເປ ນ ລວມມີ (4) ຫົວຕ ່ ຂູ້ ຳງໜ່ືງກ ບໄຟ 4 ດວງໃນ ແຕ່ລະຫົວ 

ໄຟເຫ ົ່ ຳນີູ້ ຕູ້ອງກຳນວົງຈອນໄຟເວທີ 20-amp 8 ອ ນ (ດູ້ຳນລະ 4). 

 ອ ດຕະໂນມ ດ: ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບ (4) ຫົວຕິດຕ ູ້ ງທ່ີເໜ ງຕີງໄດູ້  (ເບ່ີງແຜງສ ຳລ ບກຳນໃສ່) ສ່ີງເຫ ົ່ ຳ 

ນີູ້ ຕູ້ອງກຳນວົງຈອນຮ່ວມ 20-amp 2 ອ ນ  

ໄຟຜ ູ້ ຊົມ: ກຳນເຂົູ້ ຳເຖິງກຳນເປີດ/ປິດ ໄຟຜ ູ້ ຊົມ ກ່ອນ ແລະ ຫ  ງກຳນສະແດງທ່ີຈ ຳເປ ນ.  

ບ ລິສ ດໄດູ້ສຳມຳດສະໜອງ ສີທ ງໝົດຖູ້ຳຫຳກວ່ຳບ ່ ສຳມຳດຈ ດຫຳໄດູ້ຈຳກສ່ິງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ. 

 ກຳນຄວບຄ ມ:  ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບໂຕະຄວບຄ ມ ໄຟ DMX ທ່ີໄດູ້ວຳງໂປ ແກມແລູ້ວສ ຳລ ບກຳນສະແດງ ດ ່ ງກ່ຳວຈະ 

 ດ ຳເນີນກຳນຈຳກໂຕະໃນເຮືອນ ຄວບຄ ມຕິດກ ບ ເຄ່ືອງປະສົມ ສຽງຂອງບ ລິສ ດ.  ມ ນຈະມີຄວຳມຈ ຳ ເປ ນເພ່ືອສະຫນອງ 

DMX  ສະໜອງໃຫູ້ເຮືອນລະບົບ ແລະ ເວທີເພືອວຽກອ ດໂນມ ດຈຳກຕ ຳແຫນ່ງນີູ້ . 

 

 

***ຖູ້ຳຫຳກວ່ຳເຮືອນບ ່ ສຳມຳດສະຫນອງພະລ ງງຳນເພ່ີມເຕີມ ແລະ ວົງຈອນເວທີຕູ້ອງກຳນສ ຳລ ບໄຟຂູ້ ຳງ ແລະ ເອຟ ເຟ ກແສງ, 

ແຫ ່ ງພະລ ງງຳນ 3 ໄລຍະ 100 amp ໃກູ້ກ ບເວທີແມ່ນມີຄວຳມຕູ້ອງກຳນ.  BYU ຈະສະໜອງປ ກສຽບລະບົບ ລ່ີໄຟ/ພະລ ງງຳນ 

ໃນສະຖຳນະກຳນນີູ້  ໃບຮ ບຮອງ ຊ່ຳງໄຟຟູ້ຳ ແຫ່ງລ ດ ແມ່ຕູ້ອງກຳນໂດຍກົດໝຳຍ ເພ່ືອຕ ່ ເຂົູ້ ຳຕ ່  ກ ບແຫ ່ ງພະລ ງງຳນເຮືອນໄຟຟູ້ຳ. 

 

ກົ້ອງສາຍວີດີໂອ ໂປຼເຈັກເຕີ 

ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບໜູ້ ຳຈ ສຳຍ ແລະ ຈ ສຳຍວີດີໂອ ໂປຼເຈັກເຕີ.   ໜູ້ ຳຈ ຈ ຳເປ ນຕູ້ອງແຂວນໂດຍສຳຍແຂວນ 

ທຳງເທິງດູ້ຳນຫ  ງຂອງໂຕເຄ່ືອນທ່ີສີດ ຳ.  ໂຕສຳຍວີດີໂອ ໂປຼເຈັກເຕີ ຈະຖືກຈ ດຕ ູ້ ງ ແລະ ເລ່ີມເຄ່ືອນຈຳກທຳງໜູ້ ຳຂອງ 

ເຮືອນຕິດກ ບຕ ຳແໜ່ງເຮືອນສຽງ. 

 

FX ພິເສດ 

ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບເຄ່ືອງເຮ ດໝອກ ແລະ ຄວ ນ. 

 

  



ພະນັກງານ 

ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວເດີນທຳງມຳກ ບຜ ູ້ ກ ຳກ ບດູ້ຳນເຕ ກນິກ ແລະ ນ ກຮຽນເຕ ກນິກເວທີ 4 ຄົນ.  ນ ກເຕ ກນິກ ແລະ 

ສະມຳຊິກຄະນະຈະສະໜອງກຳນຕິດຕ ູ້ ງຫ  ກ ແລະ ປະຕິບ ດກຳນກຳນສະແດງ.  ສ່ິງອ ຳນວຍຄວຳມ 

ສະດວກຄວນຈະສະໜອງຢ່ຳງໜູ້ອຍສ ດແມ່ນນ ກເຕ ກນິກເວທີ 1 ຄົນ ພູ້ ອມດູ້ວຍກຳນເຂົູ້ ຳເຖິງທ ກ ພຳກສ່ວນຂອງເວທີ 

ແລະ ຄວຳມຮ ູ້ທ ງໝົດກ່ຽວກ ບເລ່ືອງລະບົບແສງ ແລະ ສຽງ.  ນ ກເຕ ກນິກເວທີຄວນມີ 

ເວລຳໃຫູ້ທ ງໝົດຢ ່ ໃນສະຖຳນທ່ີອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫູ້ຄະນະດ ່ ງກ່ຳວ 

 

  

ຂ ຂອບໃຈທ່ຳນສ ຳລ ບກຳນຊ່ວຍເຫ ື ອດູ້ຳນເຕ ກນິກຂອງພວກເຮົຳ ແລະ ກຳນຮູ້ອງຂ ທຳງດູ້ຳນເວທີສ ຳລ ບ 

ກຳນສະແດງລະຄອນ ນີູ້ .  ພວກເຮົຳມີຄວຳມກະຕືລືລົູ້ ນທ່ີຈະໃຫູ້ກຳນສະແດງທ່ີດີທ່ີສ ດທ່ີຈະເປ ນໄປໄດູ້ສ ຳລ ບ 

ກຳນຮ ບຊົມ.  ເພ່ືອຊ່ວຍອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກນີູ້ , ກະລ ນຳສ່ົງແບບສອບຖາມສະຖານທີໍ່ ການສະແດງ, ຜ ງພືູ້ ນ, 

ຮ ບພຳບ, ຂ ູ້ ມ ນຕິດຕ ່ ທຳງເຕ ກນິກໄວທ່ີສ ດທ່ີຈະເປ ນໄປໄດູ້ ໄປທ່ີກຳນຈ ດກຳນສະແດງສິລະປະ.  ເຮືອນ 

ຜ ູ້ ກ ຳກ ບເຕ ກນິກຈະຕູ້ອງສະໜອງສ ຳລ ບຕິດຕ ່ ຂ ູ້ ມ ນສະນ ູ້ ນຂ ູ້ ມ ນສຳມຳດສ່ົງ ແລະ ພົວພ ນກ ບ CDT ກ່ຽວ 

ກ ບເລ່ືອງກຳນສະແດງໄວທ່ີສ ດ. 

 

ຕິດຕ ໍ່  

 

ການສະແດງສິລະປະ |ວິທະຍຳໄລ ບ ິ ດແຮ ມ ຢ ງ| 306 ສ ນຮິນກີ, ໂປ ໂວ, UT 84602-8500 | 801-422-3576  

  ກຳນຈ ດກຳນ   
 

Troy D. Streeter 

ຜ ົ້ ຈັດການນັກສະແດງ 

801-422-3575 

ມືຖື: 801-310-4973 
 

ປີູ້ ແລະຂ ູ້ ມ ນເພ່ີມເຕີມໄດູ້ ທ່ີ: http://pam.byu.edu 


