
 

ขอ้ความเพิม่เตมิทางดา้นเทคนคิ คณะเตน้ร ำพืน้เมอืงนำนำชำต ิ

เทศกำลปี 2559 -2560 ฝ่ำยบรหิำรกำรจัดกำรศลิปะกำรแสดง 

 (801) 422-3576 | perform@byu.edu 

 
 ชอ่งทางการตดิตอ่ 
  Mark W. Ohran | ผูก้ ำกบัดำ้นเทคนคิ  
  ฝ่ำยสรำ้งสรรคแ์ละและออกแบบกำรเตน้ร ำ 

  มหำวทิยำลัย Brigham Young 
  2231 Richards Building, Provo, UT  84602 

หมายเลขโทรศพัท:์(801) 422-9186 มอืถอื:  (801) 472-3477 แฟกซ:์ (801)422-0033   
อเีมล:  mark.ohran@byu.edu 
 

ขอ้มลูนีจ้ัดท ำขึน้เพือ่ใหค้ณุไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัขอ้ก ำหนดดำ้นเทคนคิ/กำรแสดงส ำหรับคณะเตน้ร ำพืน้เมอืงนำ
นำชำต ิ(IFDE หรอืบรษัิท) ของมหำวทิยำลัย Brigham Young 
ก าหนดการ 

ส ำหรับการแสดงท ัว่ไปเวลา 19:00 น. ส ำหรับเวลำในกำรแสดงอืน่ ๆ ปรับตำรำงเวลำใหม้คีวำมสอดคลอ้ง  

13:00  จดัเตรยีมอุปกรณ์และสถานทีแ่สดง: 
เวทแีละหอ้งแตง่ตัวควรตอ้งสะอำดและพรอ้มส ำหรับชำ่งเทคนคิและนักแสดง 

16:30 อาหารมือ้เย็น: ผูจ้ัดจัดเตรยีมบรกิำรอำหำรทีส่ถำนทีแ่สดงหรอืในบรเิวณใกลเ้คยีง 
17:30 การฝึกซอ้ม: กำรฝึกซอ้มจะเริม่บนเวท ี

กำรเตรยีมงำนดำ้นเทคนคิจะด ำเนนิกำรตอ่ในโรงละครและบนเวท ี
18:30 โรงละครเปิด: ผูจ้ัดกำรฝ่ำยธรุกำรควรตรวจสอบกับผูก้ ำกับฝ่ำยเทคนคิกอ่นเปิด  
18:30 หอ้งพักนักแสดงและหอ้งสวดมนต ์ 
19:00 การแสดง: กำรแสดง 90 นำทแีละเวลำพัก 15 นำท ี
20:45 การแสดงจบ/เก็บของ 

21:30  ออกเดนิทาง: นักแสดงและชำ่งเทคนคิจะพบกบัเจำ้ภำพและออกเดนิทำงไปพรอ้มกนั 

เวท ี

 พืน้ทีก่ำรแสดง (ไมร่วมหนำ้เวท ีพืน้ทีห่ลงัเวท ีทำงขำ้ม และอืน่ ๆ) ควรวดัไดข้นำดกวำ้ง 40' ลกึ 30' (12 ม. 

x 9 ม)  เวทคีวรมพีืน้เรยีบไมม่รีู รอยแตก เสีย้น ตะปแูละอืน่ ๆ กรุณำท ำใหพ้ืน้ทีน่ี้สะอำด กวำด 

และเชด็ถูกอ่นทีพ่วกเรำจะเดนิทำงมำถงึ 
 เวทคีวรม ีม่ำน ก ำบงัเวทสีดี าดำ้นซำ้ยและขวำ พืน้ทีปี่กเวทดีำ้นซำ้ยและดำ้นขวำตอ้งมรีะยะหำ่งอย่ำงนอ้ย  

8’  ดำ้นหลงัเวทคีวรมโีครงเลือ่นสดี ำอยูด่ำ้นหนำ้ของโคมไฟจอโคง้สขีำว ตอ้งมพีืน้ที ่"ทำง-ขำ้ม" 

ดำ้นหลงัเวทขีองม่ำนสดี ำ หำกไมม่ใีห ้ทำงเดนิทีเ่ขำ้ถงึทัง้สองดำ้นของเวทไีดส้ะดวกก็เพยีงพอ 
ตอ้งมพีืน้ทีห่นำ้เวทสีว่นลำ่งทีต่ดิกบัคนดอูยำ่งนอ้ย 4' ของพืน้ทีก่ำรแสดงเพือ่ควำมปลอดภัยของนักเตน้ 

 ควรมหีอ้งแตง่ตวัแยกส ำหรับชำย 20 คน และหญงิ 20 คนเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บันักแสดง  

 มกีำรใชเ้อฟเฟ็คหมอกและควนัในกำรแสดง 

และควรมกีำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมในกำรปิดกำรใชง้ำนสญัญำณแจง้เหตไุฟไหม ้

และควนัในระหวำ่งกำรแสดงในบรเิวณทีอ่ำจเป็นไปไดแ้ละในเวลำทีต่อ้งกำร   
 กำรปรับผังเวท ี(กรุณำระบตุ ำแหน่งไฟฟ้ำ) และพืน้ทีส่ ำหรับผูช้ม แผนผังส ำหรับกำรแขวนโคมไฟในโรงละคร 

และควรสง่แบบสอบถำมเกีย่วกับสถำนทีแ่สดงไปทีฝ่่ำยบรหิำรจัดกำรดำ้นศลิปะกำรแสดงของมหำวทิยำลัย 

BYU ตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวด้ำ้นลำ่ง 
สิง่นีค้วรด ำเนนิกำรทนัทเีพือ่ใหพ้นักงำนของเรำสำมำรถจัดท ำขอ้ก ำหนดในกำรจัดเตรยีมจ ำเพำะใด ๆ 

ในสถำนทีข่องคณุใหก้บัคณุ  

เสยีง  
คณะเตน้ร ำพืน้เมอืงนำนำชำตแิสดงกบัดนตรทีีม่กีำรบนัทกึเสยีงและวงดนตรแีสดงสด มหำวทิยำลยั BYU 

จะจัดหำระบบเสยีงทีม่คีวำมสมบรูณ์ 
 ระบบเสยีงตอ้งมวีงจรไฟฟ้า 20 แอมป์เฉพาะ 4 ตวั: บนเวท ี3 ตวั และทีด่ำ้นหนำ้ของต ำแหน่งผสมเสยีงใน 

โรงละคร 1 ตัว  

 ตอ้งมตี าแหนง่ผสมเสยีงในโรงละคร ส ำหรับคอนโซลเสยีง  ตอ้งขอโต๊ะขนำด 8’ และเกำ้อี ้4 
ตัวส ำหรับวตัถปุระสงคน์ี ้อำจตอ้งมทีีน่ั่งทีไ่มจ่ ำหน่ำยเพือ่ใชใ้นกำรวำงคอนโซลเสยีงในกลุม่ผูเ้ขำ้ชม  
กรณุำพจิำรณำเรือ่งดังกลำ่วกอ่นจ ำหน่ำยบตัรเขำ้ชม 

 จะมกีำรใชง้ำนสำย 2 CAT-5e digital snake 
จำกต ำแหน่งดำ้นหนำ้ของโรงละครไปจนถงึเวทสีว่นบน หำกมใีห ้IFDE จะใชง้ำน “dry” CAT-5e 
จำกดำ้นหนำ้ของโรงละครไปจนถงึเวท ี

 อำจมกีำรสง่ audio feed ไปยงัระบบเสยีงของโรงละครหำกตอ้งกำรใชใ้นหอ้งแตง่ตวั หอ้งโถง 
กำรฟังทีต่อ้งใหค้วำมชว่ยเหลอื หรอืครอบคลมุโรงละครเพิม่เตมิ 

 บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกบัระบบอนิเตอรค์อมแบบไรส้ำย (Clear Com) 
และจะเชือ่มโยงกบัระบบของโรงละครหำกจ ำเป็น  
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การจดัแสง 
กรุณำดทูีแ่ผนผังกำรจัดแสงของกำรเตน้ร ำพืน้เมอืงส ำหรับแผนงำนทีแ่นะน ำในกำรแสดง 
กำรจัดแสงทีร่อ้งขอทัง้หมดในโรงละคนควรมกีำรแขวน ตดิกำวและใหค้วำมเอำใจใสก่อ่นทีพ่วกเรำจะเดนิทำงมำถงึ 

กรุณำดทูีแ่ผนผังส ำหรับต ำแหน่งและบนัทกึขอ้มูลส ำคญั ขอ้ก ำหนดในกำรจัดแสงมดีงัตอ่ไปนี้: 
 การสาดแสงสดีา้นหนา้สองส:ี Apollo Gel A4270(R78) และ A7900(R05) 

เนน้ใหค้รอบคลมุพืน้ทีใ่นกำรแสดงทัง้หมดอยำ่งสม ำ่เสมอแนะน ำใหต้ ำแหน่งเพดำน/ในโรงละครสอ่งสวำ่งใน

พืน้ทีเ่วทสีว่นลำ่งทีต่ดิกับผูช้มแนะน ำใหต้ ำแหน่งไฟฟ้ำบนเวท ีA 1 ครอบคลมุพืน้ทีเ่วทตีรงกลำงและ/สว่นบน 

 การสาดแสงดา้นลา่ง/ดา้นหลงั: บรษัิทจัดหำไฟสอ่งสวำ่งจำกดำ้นหลงัแบบ LED (5) 

ไฟทีจั่ดหำใหน้ีต้อ้งใชก้บัวงจรไฟฟ้ำเฉพำะ 20 แอมป์ 1 ตวั โดยจะมกีำรแขวนและไดรั้บกำรดแูลโดย TD 
 ความพเิศษของวง: A4250(R80) และ A7900(R05) ไฟดำ้นหนำ้ (โครงยดึ 8 ตวั) แขวนจำกไฟฟ้ำตัวที่ 2 

สิง่เหลำ่นีจ้ะไดรั้บกำรดแูลโดย TD 

 ไฟดา้นขา้ง: บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกับไฟดำ้นขำ้งทีจ่ ำเป็นทัง้หมดซึง่รวมถงึขำตัง้สี ่(4) ขำตัง้ในแตล่ะดำ้น 

โดยมไีฟ 4 ดวงบนแตล่ะขำตัง้ ไฟเหลำ่นีต้อ้งใชว้งจรไฟบนเวท ี8-20 แอมป์ (ดำ้นละ 4)  
 ระบบควบคมุอตัโนมตั:ิ บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกบัโครงยดึหัวไฟทีเ่คลือ่นไหวไดจ้ ำนวน (4) ตวั 

(ดแูผนผังส ำหรับกำรวำงต ำแหน่ง) ไฟทีจ่ัดหำใหเ้หลำ่นีต้อ้งใชก้บัวงจรไฟฟ้ำเฉพำะ 20 แอมป์ 1 ตัว  

ไฟส าหรบัผูช้ม: กำรเขำ้ถงึกำรเปิด/ปิดไฟผูช้มกอ่นและหลังกำรแสดงเป็นสิง่ทีจ่ ำเป็น 

หำกสใีดไมม่ใีหจ้ำกทำงสถำนทีแ่สดง บรษัิทสำมำรถจัดหำสใีหไ้ดท้กุส ี
การควบคมุ:   บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกับไฟ DMX ทีม่กีำรตัง้โปรแกรมไวล้ว่งหนำ้ทีโ่ตะ๊ควบคมุส ำหรับกำรแสดง 

กำรจัดแสงจะมกีำรด ำเนนิกำรจำกโต๊ะควบคมุในโรงละครทีอ่ยู่ตดิกับเครือ่งผสมเสยีงของบรษัิท กำรจัดหำ DMX
 ส ำหรับระบบของโรงละครและเวททีีเ่ป็นระบบอตัโนมัตจิำกต ำแหน่งนี้จะเป็นสิง่ทีจ่ ำเป็น 

 
***หำกทำงโรงละครไม่สำมำรถจัดหำไฟฟ้ำเพิม่เตมิและหรอืวงจรไฟฟ้ำบนเวททีีต่อ้งกำรส ำหรับกำรจัดแสงดำ้นขำ้งแ
ละกำรจัดแสงเอฟเฟ็คได ้ตอ้งมแีหลง่จำ่ยไฟ 100 แอมป์ 3 เฟสอยูใ่นบรเิวณใกล ้ๆ มหำวทิยำลยั BYU 

จะจัดหำระบบไฟฟ้ำ/หรีแ่สงแบบพกพำในสถำนกำรณ์นี ้ตอ้งมชีา่งไฟฟ้าทีไ่ดร้บัการรบัรองของรฐัตามกฎหมาย 
เพือ่เชือ่มตอ่เขำ้กับแหลง่จำ่ยไฟของโรงละคร  

 

การฉายวดิโีอ 
บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกับจอฉำยภำพและเครือ่งฉำยวดิโีอ 

ตอ้งแขวนจอภำพจำกต ำแหน่งเสน้ฟลำยทีใ่กลก้บัโครงเลือ่นสดี ำบนเวทสีว่นบนทีส่ดุ  
เครือ่งฉำยวดิโีอจะมกีำรจัดวำงและใชง้ำนจำกดำ้นหนำ้ของโรงละครทีใ่กลก้บัต ำแหน่งเสยีงภำยในโรงละคร 

 

เทคนคิพเิศษ 
บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกับเครือ่งสรำ้งหมอก และเครือ่งสรำ้งควนัในแนวต ำ่ 
 

บคุลากร 
บรษัิทเดนิทำงมำพรอ้มกบัผูก้ ำกบัฝ่ำยเทคนคิ และชำ่งเทคนคิบนเวทซี ึง่เป็นนักศกึษำ 4 คน  
ชำ่งเทคนคิและสมำชกิของบรษัิทจัดกำรในเรือ่งของกำรตดิตัง้และกำรด ำเนนิกำรแสดงสว่นใหญ ่ 
ทำงสถำนทีแ่สดง 
ควรจัดหำชำ่งเทคนคิบนเวทอียำ่งนอ้ยทีส่ดุหนึง่คนโดยสำมำรถเขำ้ถงึทกุสว่นของเวทแีละมคีวำมรูค้รบถว้นเ
กีย่วกบัระบบเสยีงและระบบกำรจัดแสงทัง้หมด  ควรมชีำ่งเทคนคิอยูต่ลอดเวลำในชว่งทีบ่รษัิทอยูใ่น 
สถำนทีแ่สดง  
ขอบคณุส ำหรับควำมชว่ยเหลอืตำมค ำรอ้งขอในเรือ่งของเวทแีละดำ้นเทคนคิของเรำส ำหรับกำรแสดงนี ้ 
พวกเรำมคีวำมกงัวลในกำรน ำเสนอกำรแสดงทีด่ทีีส่ดุทีเ่ป็นไปไดส้ ำหรับผูช้มของคณุ  
เพือ่ชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรนี ้กรณุำสง่แบบสอบถามส าหรบัสถานทีแ่สดง แผนผัง รปูภำพ 
และขอ้มลูกำรตดิตอ่ทำงเทคนคิโดยเร็วทีส่ดุไปยงัฝ่ำยบรหิำรจัดกำรดำ้นศลิปะกำรเสดงพืน้เมอืง  
ควรมกีำรจัดหำขอ้มลูกำรตดิตอ่ส ำหรับผูก้ ำกบัฝ่ำยเทคนคิในโรงละครเพือ่ทีว่ำ่จะไดส้ำมำรถสง่ขอ้มลูและสือ่
สำรกบั CDT เพือ่ใหก้ำรแสดงสำมำรถเริม่ไดเ้ร็วทีส่ดุเทำ่ทีท่ ำได ้
 

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ 
 

ศลิปะกำรแสดง |Brigham Young University | 306 Hinckley Center, Provo, UT 84602-8500 | 801-

422-3576  ฝ่ายบรหิารการจดัการ   

          Troy D. Streeter 
ผูจั้ดกำรศลิปิน 
801-422-3575 
มอืถอื: 801-310-4973 
 

บตัรเขำ้ชมและขอ้มลูเพิม่เตมิสำมำรถดไูดท้ี:่ http://pam.byu.edu 


