
ข้อประกาศ

วนัท่ี:	 13 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ถึง:	 เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่  ฝ่ายประธานองคก์ารช่วยสามัญ สาวกเจ็ด
สิบภาค ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ ประธานท้องถิ่น 
อธิการ และประธานสาขา

จาก:	 เซมินารแีละสถาบันศาสนา (1- 801- 240- 4357)

เร่ือง:	 การให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว มกราคม 2019

การให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาวจะส่งสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านระบบ
ดาวเทียมของศาสนจักร LDS .org YouTube และส่ืออื่นๆ ในวนัอาทิตย์ที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2019 
เวลา 18.00 น. เวลามาตรฐานเขตภูเขา เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
และภรรยา ซิสเตอรร์ธู แอล. เรนลันด ์จะเป็นผู้พูด เชิญคนหนุ่มสาวทุกคน (อายุ 18–30  ปี) ทัง้
โสดหรอืแตง่งานแล้ว และนักเรยีนที่ก�าลังจะจบมัธยมปลายหรอืเทียบเท่าก่อนสิน้เดอืนเมษายน
ปี 2019 มีส่วนรว่มในการประชุมน้ี

ไม่นานหลังจากการถ่ายทอดสด จะเก็บบันทึกการให้ข้อคดิทางวญิญาณไว้ ในคลังข้อมูลที่ 
devotionals .lds .org สามารถสตรมีหรอืดาวน์โหลดบันทึกน้ันไดทุ้กเวลา ส�าหรบัภาษาที่มีและราย
ละเอียดอื่นๆ ดตูารางการถ่ายทอดที่ส่งมาพรอ้มกับจดหมายฉบับน้ี บันทึกในภาษาที่ ไดร้บัอนุมัติ
ทุกภาษาจะมี ให้ชมภายในวนัเสารท์ี่ 19 มกราคม ค.ศ. 2019

โปรดก�าหนดวนัและเวลารบัชมที่เหมาะสมที่สุดส�าหรบัคนหนุ่มสาวในพืน้ที่ของท่าน แหล่ง
ช่วยส่ือสังคมออนไลน์มีที่ devotionals .lds .org

แปลจาก Notice, 13 December 2018: January 2019 Worldwide Devotional for Young Adults. Thai 16520 425
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ตารางการถ่ายทอดของศาสนจักร
การให้ข้อคิดทางวญิญาณท่ัวโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว: 
ยามค�่ากับเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรเ์รนลันด์
วนัอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
ความยาวของโปรแกรม: 1 ช่ัวโมง

ข้อมูลท่ัวไป
เวลารับชม

โปรดก�าหนดวนัและเวลารบัชมที่เหมาะสมที่สุดส�าหรบัคนหนุ่มสาวในพืน้ที่ของท่าน

ข้อมูลส�าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยสีเตค

การถ่ายทอดสดน้ีอาจรบัชมไดท้ี ่1 ระบบดาวเทียมของศาสนจักร devotionals .lds .org และส่ืออื่นๆ 
การรบัชมภายหลังทุกรปูแบบตอ้งท�าผ่านสตรมีหรอืดาวน์โหลดการถ่ายทอดจาก devotionals .lds 
.org โดยท�าส�าเนาของการถ่ายทอดสดไวร้บัชมในภายหลัง หรอืจัดให้มีทางเลือกอื่นๆ ในการรบัชม
ดงัที่ระบุไว้ ในตารางการถ่ายทอดน้ี

ดคู�าแนะน�าเกี่ยวกับการเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมหรอืการโทรศัพท์ขอความ
ช่วยเหลือดา้นเทคนิคไดจ้าก  ข้อมูลอุปกรณ์ดาวเทียมส�าหรบัผู้เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยีสเตค 
เอกสารน้ีควรวางไว้ ใกล้เครือ่งรบัสัญญาณดาวเทียม

ดขู้อมูลดา้นเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ดาวเทียม อินเทอรเ์น็ต หรอือุปกรณ์อื่นที่ ใช้รบัสัญญาณ
การถ่ายทอดของศาสนจักรในอาคารประชุมไดท้ี่ mhtech .lds .org ถ้าเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีภาษาของท่าน 
ส�านักบรหิารงานที่ดแูลเขตของท่านจะให้ความช่วยเหลือท่านได้

หมายเหต:ุ ถ้าท่านอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได ้โปรดกรอกแบบสอบถาม Broadcast Postevent 
Survey เมื่อสิน้สุดการถ่ายทอด (ขณะน้ีแบบสอบถามมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) เพื่อเข้าสู่
แบบสอบถาม ให้ ไปที่ mhtech .lds .org และคน้หา broadcast survey

ค�าบรรยายภาพแบบปิด

ค�าบรรยายภาพแบบปิดส�าหรบัผู้มีปัญหาทางการไดย้ินมีอยู่ ในระบบดาวเทียมของศาสนจักรใน
หลายพืน้ที่ ในที่ซ่ึงมีค�าบรรยายภาพแบบปิด ภาษาอังกฤษอยู่ ในช่องค�าบรรยายภาพแบบปิด 1 
(CC1)  ภาษาโปรตเุกสอยู่ ในช่องค�าบรรยายภาพแบบปิด  4 (CC4) และภาษาสเปนอยู่ ในช่องค�า
บรรยายภาพแบบปิด 3 (CC3) หากมีค�าบรรยายภาพแบบปิดในพืน้ที่ของท่าน ขอให้ตดิตัง้จอ
โทรทัศน์ ไวส้�าหรบัผู้ที่จ�าเป็นตอ้งใช้ ส�าหรบัความช่วยเหลือดา้นเทคนิคให้ท�าตามค�าแนะน�าใน 
ข้อมูลอุปกรณ์ดาวเทียมส�าหรบัผู้เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยีสเตค

ค�าบรรยายภาพแบบปิดในภาษาอังกฤษ โปรตเุกส และสเปนมีอยู่ ในอินเทอรเ์น็ตส�าหรบัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ ได้

 1. วนัเดอืนปี เวลา และภาษาในการถ่ายทอดอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ดขู้อมูลล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษที่  events .lds .org   ส�าหรบัข้อมูลล่าสุดในภาษา
อื่นๆ โปรดตดิตอ่ส�านักบรหิารงานที่ดแูลเขตของท่าน 
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ตารางการถ่ายทอด:  การให้ข้อคิดทางวญิญาณส�าหรบัคนหนุ่มสาวท่ัวโลก

การผลติส�าเนาวดีทิศัน์

อนุญาตให้จัดท�าส�าเนาวดีทิัศน์การประชุมให้ข้อคดิทางวญิญาณครัง้น้ีเพื่อการใช้งานของ
ศาสนจักรเท่าน้ัน ผู้เช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสเตคอาจท�าส�าเนาหน่ึงชุดให้ห้องสมุดอาคาร
ประชุมแตล่ะแห่ง โดยตดิป้ายลิขสิทธิ์ตอ่ไปน้ีไวท้ี่วดีทิัศน์ทุกแผ่น:

การให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว: 
ยามค�า่กับเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรเ์รนลันด ์
13 มกราคม 2019 
 © 2019 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

การให้ข้อคดิทางวญิญาณครัง้น้ีจะเก็บไว้ ในคลังข้อมูลที่ devotionals .lds .org ดว้ย

การถ่ายทอดสด
การถา่ยทอดสดมี ในระบบดาวเทยีมของศาสนจกัร devotionals .lds .org, mormonchannel .org, the 
Mormon Channel ส�าหรบั Roku,2 หน้า Facebook ของ LDS Institutes of Religion และแอปพลเิคชัน 
มอืถอื Mormon Channel

 การถ่ายทอดสด  MST: วนัอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 เวลา 18:00 น.3

 UTC: วนัจันทรท์ี่ 14 มกราคม 2019 เวลา 01:00 น.
ภาษาทีม่ีส�าหรบัการถ่ายทอดสดในระบบดาวเทียมของศาสนจักร และ devotionals .lds .org:
กวางตุง้
กัมพูชา
เกาหลี 
จีนกลาง 
ซามัว 
เซบู 

ญี่ปุ่น 
ตองกา 
ตากาล็อก 
ตาฮีต ี
ไทย 

โปรตเุกส (บรรยายภาพ
แบบปิด) 

ฝรัง่เศส 
ฟิจิ 
ภาษามืออเมรกิัน 4

มองโกเลีย 

สเปน (บรรยายภาพ
แบบปิด) 

อังกฤษ (ค�าบรรยาย
ภาพแบบปิด) 

อินโดนีเซีย 

 2. ช่ือบรษัิทหรอืช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้หมด รวมทัง้อุปกรณ์ โลโก้ รปูสัญลักษณ์ ภาพกราฟิก หรอืแบบที่อ้างไว้ ในเอกสารฉบับน้ีคอืเครือ่งหมายการคา้
ของเจ้าของและแสดงไวเ้พื่อประโยชน์ของเจ้าของเครือ่งหมายการคา้ดงักล่าว  การระบุหรอืไม่ระบุช่ือของผลิตภัณฑ์ หน่วยบรกิาร บรษัิท 
องคก์ร โฮมเพจ หรอืเวบ็ไซต์ ในเอกสารฉบับน้ีไม่ไดบ้อกเป็นนัยวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายอุปถัมภ์ รบัรอง หรอืไม่
รบัรองแตอ่ย่างใด 

 3. เวลาเริม่โปรแกรมระบุไวต้ามเวลามาตรฐานเขตภูเขา (MST) และเวลามาตรฐานสากล (UTC) MST เป็นเวลาท้องถิ่นในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ 
UTC เป็นเวลามาตรฐานสากล

 4. ภาษามืออเมรกิัน (ASL) มีอยู่ ในระบบดาวเทียมของศาสนจักรที่สหรฐัและแคนาดาเท่าน้ัน  การถ่ายทอด ASL จะเน้นที่ล่ามภาษามือ โดยแสดง
ภาพผู้พูดจากการประชุมไวต้รงหน้าตา่งขนาดเล็กบนหน้าจอ  มีการถ่ายทอดเสียงเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ ไปกับ ASL ดว้ย หากท่านจ�าเป็นตอ้ง
เริม่รบัภาษา ASL ผ่านดาวเทียม โปรดตดิตอ่กลุ่มบรหิารส่ิงอ�านวยความสะดวกของท่านอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการถ่ายทอด เน่ืองจากอาจ
ตอ้งจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเตมิ
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ภาษาการถ่ายทอดสดวดีทิัศน์ใน Mormon Channel ส�าหรบั Roku:

โปรตเุกส (บรรยายภาพ
แบบปิด)

ฝรัง่เศส
ภาษามืออเมรกิัน

สเปน (บรรยายภาพ
แบบปิด)

อังกฤษ (ค�าบรรยาย
ภาพแบบปิด)

Mormon Channel มี ให้ ใช้ ไดก้ับเครือ่งเล่นสตรมี Roku เรยีนรูข้้อมูลเพิ่มเตมิที่ 
mormonchannel .org หรอืตรวจสอบแชนเนลสโตรข์อง Roku

ภาษาส�าหรบัการถ่ายทอดสดวดีทิัศน์บนหน้า Facebook ของ LDS Institutes of Religion:

อังกฤษ

ภาษาการถ่ายทอดสดวดีทิัศน์และถ่ายทอดเสียงอย่างเดยีวส�าหรบั mormonchannel .org และภาษา
การถ่ายทอดสดวดีทิัศน์ส�าหรบัแอปพลิเคชันมือถือ Mormon Channel: 
ภาษามืออเมรกิัน สเปน (บรรยายภาพ

แบบปิด)
อังกฤษ (ค�าบรรยาย
ภาพแบบปิด)

เวลาถ่ายทอดสดคอืเวลาเดยีวที่การให้ข้อคดิทางวญิญาณน้ีจะมี ในภาษาฝรัง่เศส โปรตเุกส และ
สเปนใน Mormon Channel ส�าหรบั Roku และภาษาสเปนจะมีเวลาเดยีวที่ mormonchannel .org 
และแอปพลิเคชันมือถือ Mormon Channel นับตัง้แตเ่ริม่การถ่ายทอดสดเป็นตน้มา การให้ข้อคดิ
ทางวญิญาณสามารถรบัชมไดต้ลอดเวลาที่ devotionals .lds .org ในภาษาที่ระบุไวข้้างตน้

คลัง
คลังข้อมูลมี ใน devotionals .lds .org, mormonchannel .org, Mormon Channel ส�าหรบั Roku, และ
แอปพลิเคชันมือถือ Mormon Channel

ภาษาทีม่ี ในคลังวดีทิัศน์ คลังเสียงอย่างเดยีว และคลังตน้ฉบับเป็นตวัหนังสือส�าหรบั 
devotionals .lds .org:
กวางตุง้
กัมพูชา
เกาหลี
โครเอเชีย 
จีนกลาง
เช็ก 
ซามัว
เซบู
ญี่ปุ่น
ดทัช์ 
เดนมารก์ 

ตองกา
ตากาล็อก
ตาฮีต ี
ไทย 
นอรเ์วย์ 
บัลแกเรยี 
โปรตเุกส (บรรยายภาพ
แบบปิด)

โปแลนด ์
ฝรัง่เศส
ฟิจิ

ฟินแลนด ์
ภาษามืออเมรกิัน
มองโกเลีย
มาลากาซี 
ยูเครน 
เยอรมัน
รสัเซีย
โรมาเนีย 
ลัตเวยี 
ลิทัวเนีย 

สเปน (บรรยายภาพ
แบบปิด)

สวเีดน 
อังกฤษ (ค�าบรรยาย
ภาพแบบปิด)

อารเ์มเนีย 
อิตาลี
อินโดนีเซีย
เอสโตเนีย 
แอลเบเนีย 
ฮังการ ี
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ไฟล์การถ่ายทอดสดจะเก็บไว้ ในคลังข้อมูลที่ devotionals .lds .org ไม่นานหลังการถ่ายทอด ไฟล์
เสียงอย่างเดยีวและไฟล์วดีทิัศน์อื่นๆ จะเพิ่มเตมิไว้ ในคลังข้อมูลภายในวนัเสารห์ลังจากการ
ถ่ายทอด จะเพิ่มไฟล์ตวัหนังสือเมื่อมี ไฟล์พรอ้ม

ภาษาคลังวดีทิัศน์ส�าหรบั mormonchannel .org, Mormon Channel ส�าหรบั Roku, และแอปพลิเค
ชันมือถือ Mormon Channel:

ภาษามืออเมรกิัน อังกฤษ (ค�าบรรยาย
ภาพแบบปิด)

โปรแกรมจะเพิ่มไว้ ในชุดรายการวดีทิัศน์ การให้ข้อคดิทางวญิญาณส�าหรบัคนหนุ่มสาวทั่วโลก ใน 
mormonchannel .org และเพิ่มไว้ ในคลังข้อมูลใน Mormon Channel ส�าหรบั Roku และแอปพลิเค
ชันมือถือ Mormon Channel ภายในส่ีห้าวนัหลังการถ่ายทอดสด

ทางเลือกอ่ืนๆ ในการรบัชม
โทรทศัน์และวทิยุ 

การให้ข้อคดิทางวญิญาณครัง้น้ีจะถ่ายทอดสดไปยังพืน้ที่ซ่ึงสามารถรบัชมไดผ้่านสถานีโทรทัศน์
และวทิยุทั่วโลก รวมถึงการถ่ายทอด เคเบิล ดาวเทียม และอินเทอรเ์น็ตหลายช่อง ตลอดจน 
Mormon Channel HD Radio  ตรวจสอบรายการของโปรแกรมท้องที่ที่มี ในพืน้ที่ของท่าน หรอื
เข้าไปที่ mormonchannel .org หรอื byutv .org เพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิ

แอปพลเิคชันมอืถอื Gospel Library 

มีหลายภาษาในแอปพลิเคชันมือถือ Gospel Library ให้ ใช้กับอุปกรณ์มือถือหลากหลายรปูแบบ 
รวมถึงแท็บเล็ตและสมารท์โฟนที่ ใช้ระบบปฏิบัตกิารของ Apple (iOS) และ Android  เรยีนรู้
ข้อมูลเพิ่มเตมิที่ mobile .lds .org หรอืตรวจสอบรา้นคา้แอปพลิเคชันที่อุปกรณ์ของท่าน 

ไฟล์วดีทิัศน์และไฟล์เสียงอย่างเดยีวส�าหรบัภาษาที่มี ให้ ใช้เกือบทุกภาษาจะเข้าถึงไดภ้ายในหน่ึง
เดอืนหลังการถ่ายทอด  จะเพิ่มไฟล์ตน้ฉบับเป็นตวัหนังสือเมื่อมี ไฟล์พรอ้ม 

พอดแคสท์

พอดแคสท์มีที่ devotionals .lds .org

ภาษาวดีทิัศน์และไฟล์เสียงอย่างเดยีว:

กรณุาตรวจสอบภาษาที่มี ไดท้ี่ devotionals .lds .org 


