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บทที ่7

ของประทานในการพดูของพระวิญญาณบรสิทุธิ์

จดุประสงค
เมือ่จบบทเรยีนนี ้คุณจะสามารถท ําสิง่ตอไปนี้
- จํ าแนกของประทานในการพูดทั้ง 5 ชนิดได

ขอพระคมัภรีส ําคญั
“แตพระเจาทรงตัง้อวยัวะไวในรางกายตามชอบพระทยัของพระองค”

1 โครนิธ 12:18

ค ําน ํา
ของประทานทัง้ 5 ไดมกีลาวไวแลวในหวัขอ “ของประทานในการพดู” เพราะวาเปนของ ประทาน

ทีต่องพดูออกมาดงัๆ ทัง้หมด ของประทานในการพดูทัง้ 5 นัน้ไดแก
- การเผยพระวจนะ
- การสอน
- การเตือนสติ - ถอยคํ าแหงปญญา
- ถอยคํ าแหงความรู
(ของประทานในการพดู 2 ชนดิแรกคอื การเผยพระวจนะและการสอน กค็ลายกนักบัของ

ประทานพเิศษ 2 ชนดิ แตของประทานในการพดูดานการเผยพระวจนะและดานการสอนนัน้ ไม เหมอืน
กนักบัของประทานพเิศษของผูน ําในการท ําหนาทีเ่ปนผูเผยพระวจนะหรอืเปนอาจารย)

การเผยพระวจนะ
“และใหอีกคนหนึง่…เผยพระวจนะได” 1 โครนิธ 12:10
บุคคลที่มีของประทานในการเผยพระวจนะ จะกลาวออกมาโดยการดลใจพิเศษจากพระเจา

เพื่อส่ือความหมายในขาวสารดวนแกประชากรของพระองค

มกีารอภปิรายในรายละเอยีดในภาคเรยีนเรือ่งของประทานพเิศษในการเปนผูเผยพระวจนะทกุ
อยางทีก่ลาวไวนัน้เกีย่วกบั   เร่ืองการเผยพระวจนะทีก่ลาวออกมา   โดยผูพยากรณซึง่น ํามาใชไดกบัเร่ือง
ของประทานในการเผย   พระวจนะดวยดงัเชนทีคุ่ณไดเรียนรูกอนหนานีม้าแลววาพระเจาทรงจดัตัง้ผูเผย
พระวจนะ   (ผูซึง่มขีองประทานในการเผยพระวจนะดวย) ไวในต ําแหนงผูน ําพเิศษของครสิตจกัร

แมวาคนทัง้หลายเผยพระวจนะไดเหมอืน ผูเผยพระวจนะแตคนที่มีของประทานใน



งานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

114

การเผย
พระวจนะเหลานัน้กม็ไิดมฐีานะเปนผูน ําพเิศษเชน   ผูพยากรณเขาเพยีงแตใหขาวสารพเิศษทีก่ลาวออก
มาภายใตการดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิเ์ทานัน้

การสอน
“และเราทกุคนมขีองประทานทีต่างกนัตามพระคณุทีไ่ดประทานใหแกเราคอืถาเปนการเผย

พระวจนะกจ็งเผยตามก ําลงัความเชือ่
ถาเปนการปรนนบัิติกจ็งปรนนบัิติ ถาเปนการสัง่สอนกจ็งสัง่สอน”

โรม 12:6-7

วชิากลยทุธการสอนนัน้มเีนือ้หา   สาระอยูในตอนทีว่าดวยเรือ่งของประทานพเิศษในการสอนทกุ
ส่ิงทกุอยางทีอ่ภิปรายไวนัน้น ํามาใชไดกบัเร่ืองของประทานในการสอนนี้ ยกเวนดานต ําแหนงของผูน ํา

ดังเชนในตวัอยางของการพยากรณและการเปนผูพยากรณของประทานการพดูดานการสอนมไิด
หมายถงึ   คนทีม่ขีองประทานพเิศษในการเปนอาจารยพระเจาทรงจดัตัง้อาจารย  (ผูซึง่มขีองประทานใน
การสอนดวย) ไวในฐานะผูน ําพเิศษของครสิตจกัร

การเตอืนสติ
“และเราทกุคนมขีองประทานทีต่างกนัตามพระคณุทีไ่ดประทานใหแกเราคือถาเปนการ

เผยพระวจนะกจ็งเผยตามก ําลงัความเชือ่
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โรม 12:6,8

ของประทานแหงการเตอืนสตคืิอ   ความสามารถทีจ่ะพาตนเองเขาใกลชดิสนทิกบัแตละบคุคลใน
ยามจ ําเปนใหคํ าปรึกษาทีถ่กูตองแกเขาดวยพระวจนะของพระเจา  “เตอืนสต”ิ  แปลตรงตวัวาเรยีกบคุคล
หนึง่ใหออกมาตางหากเพือ่ทีจ่ะชีแ้จง แนะน ํา ตักเตอืน หนนุใจ หรือปลอบโยน

การเตอืนสตคืิอ   ความสามารถทีจ่ะใหคํ าปรึกษาทางฝายจติวญิญาณอยางเฉลยีวฉลาดคนทีม่ี
ของประทานนี ้  จะกลาวถอยค ําแหงการปลอบประโลมปลอบใจและหนนุใจในวธิทีีช่วยเหลอืคนอ่ืนได

ศัพทสมยัใหมทีใ่ชกบัของประทานนีน้าจะเปน “ของประทานในการใหคํ าปรึกษา”
การเตอืนสตเิปนสวนหนึง่ของแผนการตดิตามของสาวกส ําหรบัคริสตจกัร
“��������สอง������������������������
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ทานทัง้สองไดเลอืกตัง้ผูปกครองสาวกไวในทกุครสิตจกัร ไดอธษิฐานและถอือดอาหาร
ฝากสาวกไวกบัองคพระผูเปนเจาทีเ่ขาเชือ่ถอืนัน้”

กจิการ 14:21-22

พระคัมภรีสอนวธิเีตือนสติไวดังนี้

ดังเชนบดิาควรกระท ําตอบตุรทีแ่ทจรงิของตน
“ดังทีท่านรูแลวา เราไดเตือนสติหนนุใจและก ําชบัทานทกุคนดงับิดากระท ําตอบตุร”

1 เธสะโลนกิา 2:11

โดยการสัง่สอนดวยความอดทน
“ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมกัเขมนทีจ่ะท ําการทัง้ในขณะทีม่โีอกาสและไมมโีอกาส ให

ชกัชวนดวยเหตผุล เตือนสติและตกัเตอืนใหอดทนอยูเสมอในการสัง่สอน”
2 ทโิมธ ี4:2

ต้ังอยูบนพืน้ฐานค ําสอนของพระคมัภรีอันมหีลกั
“และเปนการยดึมัน่ในหลกัค ําสอนอนัแทตามทีไ่ดเรยีนมาแลว เพือ่จะสามารถเตอืน สติ

ดวยค ําสอนอนัมหีลกัและชีแ้จงแกผูทีคั่ดคานค ําสอนนัน้”
ทตัิส 1:9

ดวยทุมเททกุสิง่อยางจริงใจ
“ขอความขางบนนี ้ ทานจงใชพดู ตักเตอืน และวากลาวเขาอยางหนกัแนน อยาใหผูใด

ประมาททานได”
ทตัิส 2:15

เพือ่ศกึษาตอ
พระคมัภีรใหตัวอยางไวมากมายเกีย่วกบับุคคลผูมขีองประทานในการเตอืนสติและใหคํ าปรึก ษา

แกคนอืน่ จงศกึษาตงัอยางเหลานีเ้พือ่ใหเขาใจของประทานดานนีม้ากยิง่ขึน้
• บารนาบัส                                  - กิจการ 11:22-24
• ยูดาสและสิลาส                     - กิจการ 15:32
• เปาโล                                            - กิจ การ 14:22,  2 โครินธ 9:5,  1 เธสะโลนิกา 4:1
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• ยูดา                                                - ยูดา 3

บุคคลควรเตอืนสตผูิอ่ืนดวยทอียางไร ใหดู 1 เธสะโลนกิา 2:11 และ 5:14
เมือ่เตอืนสตกินั มส่ิีงใดบางทีค่วรหนนุใจใหกระท ํา
1 เปโตร 5:1-2 
2 ทโิมธ ี4:1-4 
1 เธสะโลนกิา 2:11-12 
2 เธสะโลนกิา 3:12                                                                                                                  

จงศกึษาขอพระคมัภีรตอไปนีแ้ละเตมิลงในแผนภมูิ
ใคร หนุนใจใคร

กจิการ 14:21-22
กจิการ 16:40
กจิการ 20:1
2 โครนิธ 1:3-7  

ถอยค ําแหงสตปิญญา
“พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคํ าประกอบดวยสติ

ปญญาและใหอีกคนหนึง่มถีอยค ําอันประกอบดวยความรู แตเปนพระวญิญาณองคเดียวกนั”
1 โครนิธ 12:8

ถอยค ําประกอบดวยสติปญญา
ถอยค ําทีป่ระกอบดวยสตปิญญาคอื    ความสามารถในการรบัจากภายในวาควรจะใชความรูเชน

ใดมาประยกุตใชในยามจ ําเปนรูจกัเสนอความจรงิใน    สถานการณทีอํ่ านวยบคุคลผูมขีองประทานนีท้ราบ
ดีถงึวธิทีีจ่ะใชความจรงิมาชวยแกไขและหาทางออกไดอยางเฉลยีวฉลาด

ถอยค ําทีป่ระกอบดวยสตปิญญาคอื   ส่ิงทีเ่กดิขึน้ภายในอนัเปนมาจากเบือ้งบนประทานสูบุคคล
และสถานการณซึง่บคุคลธรรมดาไมอาจรูเหน็ได  ปญญาทีม่าจากพระเจานีเ้ปนทัง้สตปิญญาและ
ประกอบ
ดวยความเขาใจวาควรจะทํ าอะไรและควรจะทํ า อยางไร
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ของประทานนีไ้มเรียกวา “ของประทานแหงสตปิญญา” เพราะวามไิดทรงประทานพระสติ
ปญญาทัง้หมดของพระเจาแกผูใด เปนแตเพยีง ถอยค ําแหงสตปิญญา และประทานใหเปนสดัสวน หนึง่
เทานัน้จากพระสตปิญญาอนัไมจ ํากดัของพระเจา

ของประทานอนัเปนถอยค ําแหงสตปิญญา   นีม้ใิชไดมาจากการผานการศกึษาเลาเรยีนแตแหลง
ของปญญาเชนนัน้มทีีม่าจากพระเจา

“เพือ่เขาจะไดรบัความชใูจและเขาติดสนทิกนัในความรกั   และเขาใจความอดุมบรบูิรณ
แหงความเขาใจ และเขาในความรูลํ ้าลกึของพระเจาคือ พระครสิต

ซ่ึงคลงัสติปญญา และความรูทกุอยางทรงปดซอนไวในพระองค”
โคโลส ี2:2,3

พระครสิตถกูเรยีกวา “พระปญญาของพระเจา”
“แตส ําหรบัผูทีพ่ระเจาทรงเรียกนัน้ทัง้   พวกยวิและพวกกรกีตางถอืวาพระครสิตทรงเปน

ฤทธานภุาพและพระปญญาของพระเจา
โดยพระองคทานจงึอยูในพระเยซคูรสิต เพราะพระเจาทรงตัง้พระองคใหเปนปญญา

และความชอบธรรมของเรา และเปนผูทรงช ําระเราใหบรสิทุธิแ์ละทรงเปนผูไถเราไวใหพนบาป”
1 โครนิธ 1:24,30

ปญญาของพระเจาไมเหมอืนอยางปญญาของโลก
“แตทานรูสกึขมขืน่เพราะมใีจรษิยาและมกัใหญใฝสงู กอ็ยาโออวดและอยาทรยศตอ

ความจรงิ
ปญญาเชนนีไ้มเหมอืนปญญาทีม่าจากเบือ้งบน แตเปนปญญาอยางโลก และโลกยีวสิยั

และเปนเชนปศาจ เพราะวาทีใ่ดมคีวามรษิยา และความมกัใหญใฝสงู ทีน่ัน่กว็ุนวายและมกีาร
กระท ําชัว่ชาลามกตางๆ

แตปญญาจากเบือ้งบนนัน้บรสิทุธิเ์ปนประการแรก แลวจงึเปนความสงบสขุ สภุาพ และ
วางายเปยมดวยความเมตตาและผลทีดี่ ไมล ําเอียง ไมหนาซ่ือใจคด”

ยากอบ 3:14-17

หากคณุไมมขีองประทานอนัเปนถอยค ําแหงสตปิญญา คุณกย็งัสามารถพฒันาสตปิญญา ฝาย
วญิญาณได คุณสามารถไดรับโดยการศกึษาพระวจนะของพระเจา

“และตัง้แตเด็กมาแลว ทีท่านไดรูพระคมัภรีอันศกัด์ิสทิธิ ์ ซ่ึงสามารถสอนทานใหถงึ
ความรอดไดโดยความเชือ่ในพระเยซคูรสิต”

2 ทโิมธ ี3:15
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คุณสามารถทลูขอสตปิญญาจากพระเจาได
“ถาผูใดในพวกทานขาดสตปิญญากใ็หผูนัน้ทลูขอจากพระเจา ผูทรงโปรดประทานให

แกคนทัง้ปวงดวยพระกรณุาและมไิดทรงตํ าหน ิแลวผูนัน้กจ็ะไดรบัสิง่ทีท่ลูขอ”
ยากอบ 1:5

สติปญญาถกูมอบไวแกบุคคลผูมชีวีติด ําเนนิอยูในทางของพระเจา
“เพราะพระเจาประทานปญญา ความรูและความเขาใจมาจากพระโอษฐของพระองค
พระองคทรงสะสมสตปิญญาไวใหคนเทีย่งธรรม พระองคทรงเปนโลใหแกผูทีดํ่ าเนนิใน

ความซือ่สตัย” สภุาษติ 2:6-7
แตโปรดจ ําไววา ปญญาฝายวญิญาณซึง่มไีวสํ าหรบัผูเชือ่ทกุคนนัน้ไมเหมอืนกบัของประทาน อัน

เปนถอยค ําแหงปญญา ถอยค ําอนัประกอบดวยสตปิญญาคอื ความสามารถพเิศษทีพ่ระเจาทรง
ประทานใหผานทางพระวญิญาณบรสุิทธิข์องพระองค
เพือ่ศกึษาตอ

จงศกึษาขออางองิซึง่เปาโลอางเกีย่วดวยเรือ่งปญญา - 1 โครนิธ 2:1-13  อะไรคอืความแตก ตาง
ระหวางปญญาทัง้สองประการนีซ้ึง่เปาโลไดเขยีนไว ถอยค ําแหงปญญาถกูน ํามาใชในชวีติของ ทานแลว
จงด ู2 เปโตร 3:15-16, 1 โครนิธ 2:4-8

สติปญญาถกูน ํามาใชอยางเหน็ไดชดัในการรบัใชของสตเีฟน -กจิการ 6:3,10
กษตัริยโซโลมอน ตัวอยางทีดี่ทีสุ่ดของมนษุยซึง่ประกอบดวยปญญาในพระคมัภีรเดมิ

1 พงศกษตัริย 3:5-28
จงศกึษาจากหนงัสอืสุภาษติดวยซึง่กษตัริยโซโลมอนเปนผูเขยีนไวและสามารถใชเปนการฝกใหมี

สติปญญาฝายวญิญาณได
จงศึกษา ยากอบ 3:17 จงทํ ารายการบุคลิกลักษณะของปญญาจากเบื้องบนที่มาจากพระเจา
จงศึกษาตัวอยางเหลานี้ซึ่งมีการใชถอยคํ าแหงปญญา

• ลูกา 2:40-52,  21:15
• กิจการ 5:26-33 (จงสังเกตสติปญญาในขอความที่วา “เราควรจะเชื่อฟงพระเจามาก
ยิ่งกวามนุษย”)
• เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9
• อพยพ 36:1-2
ถอยคํ าแหงความรู
“พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณใหคนหนึ่งมีถอยคํ าประกอบดวยสติปญญาและใหอีก
หนึ่งมีถอยคํ าประกอบดวยความรู  แตเปนพระวิญญาณองคเดียวกัน”
1 โครินธ 12:8
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ถอยคํ าแหงความรูคือ ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งตางๆ ซึ่งคนอื่นๆ ไมเขาใจและไมสามารถที่จะแบงปน
คืออธิบายถึงความรูนี้ออกมาใหเขาทราบภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เชนเดียวกันกับถอยคํ าแหงปญญาจึงไมถูกเรียกวา “ของประทานแหงความรู” แตเปนของประทานแหง
“ถอยคํ าแหงความรู” ซึ่งก็มิใชความรู ทั้งหมด ของพระเจา เปนเพียงสวนหนึ่งของความรูของพระองค
เทานั้น
แหลงกํ าเนิดอันเปนที่มาของความรูฝายวิญญาณนี้คือ พระเจา
“ซึ่งคลังสติปญญาและความรูทุกอยางทรงปดซอนไวในพระองค”
โคโลสี 2:3
“อันความคิดของมนุษยนั้น ไมมีผูใดหยั่งรูได เวนแตจิตวิญญาณของมนุษยผูนั้นเองฉันใด พระดํ าริของ
พระเจาก็ไมมีใครหยั่งรูได เวนแตพระวิญญาณของพระเจาฉันนั้น
เราทั้งหลายไมไดรับวิญญาณของโลก แตไดรับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจา เพื่อเราทั้งหลายจะไดรู
ถึงสิ่งตางๆ ที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกเรา
เรากลาวถึงเรื่องสิ่งเหลานี้ดวยถอยคํ าซึ่งมิใชปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคํ าซึ่งพระวิญญาณ
ไดทรงสั่งสอน คือเราไดอธิบายความหมายของเรื่องฝายวิญญาณใหคนที่มีพระวิญญาณฟง
แตมนุษยธรรมดาจะรับส่ิงเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโง
เขลา และเขาไมสามารถเขาใจไดเพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”
1 โครินธ 2:11-14
ของประทานอันเปนถอยคํ าแหงความรูก็คือ  ความรูที่ไดรับมาจากการเปดเผยและสํ าแดงใหทราบ ซึ่ง
หมายความวานั่นคือ ความรูที่ถูกเปดเผยโดยพระเจาเปนผูทรงประทานให ส่ิงนั้นจึงไมใชความรูที่ไดมา
โดยผานการเลาเรียนหรือศึกษา
ตอนที่พระเยซูรับส่ังถามเปโตรเปนคํ าถามฝายจิตวิญญาณและเปโตรสามารถตอบพระองคไดดวยถอย
คํ าแหงความรูนั้น พระเยซูตรัสวา
“ซีโมนบุตรโยนาหเอย ทานก็เปนสุขเพราะวามนุษยมิไดแจงความนี้แกทานแตพระบิดาของทาน ผูทรง
สถิตในสวรรคทรงแจงใหทราบ”
มัทธิว 16:17
ของประทานอันเปนถอยคํ าแหงความรูนี้ควรถูกนํ ามาใชในทางถอมสุภาพ เพราะวาคุณเองมิใชเปนตน
แหลงของความรูนั้นๆ พระเจาตางหากคือที่มาของตนกํ าเนิดความรูนั้น
“ความรูนั้นทํ าใหลํ าพอง แตความรักเสริมสรางขึ้น
ถาผูใดถือวาตัวรูส่ิงใดแลว ผูนั้นยังไมรูตามที่ตนควรจะรู”
1 โครินธ 8:1-2
เพื่อศึกษาตอไป
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ตอไปนี้คือตัวอยางจากพระคัมภีรเดิม เกี่ยวดวยเรื่องถอยคํ าแหงความรู เพื่อใชในการศึกษาเพิ่มเติม
-  พระเยซู – ยอหน 1:48,  4:17-18,  11:14
-  ซีโมน – ลูกา 2:25-35
-  อานาเนีย กับ สัฟฟรา – กิจการ 5:1-11
-  เปาโล – กิจการ 27:13-44
-  เปโตร – กิจการ 5:1-10,  8:23,  10:19
-  อานาเนีย – กิจการ 9:1-18
 

 จงสังเกตจากขอความในขอพระคัมภีรเหลานี้วา อานาเนีย
-  ทราบดีวา เปาโลอยูที่ไหน  - ขอ 11
-  ทราบดีวา เปาโลกํ าลังอธิษฐานอยู  - ขอ 11
-  ทราบดีวา เปาโลเปนผูที่เคยเห็นนิมิต – ขอ 12
-  ทราบดีวา เปาโลคือภาชนะที่ถูกพระเจาเลือกสรรไว – ขอ 15
-  ทราบดีวา เปาโลจะตองรับการทนทุกข – ขอ 15
-  ทราบดีวา เปาโลจะตองเปนพยานของพระเจา – ขอ 15

ชื่อ                                                             
บททดสอบตนเอง บทที่ 7
1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํ า
2. ของประทานในการพูดทั้ง 5 มีอะไรบาง

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

3. จงอานของประทานในการพูดจากรายการที่ 1 และอานคํ าจํ ากัดความในรายการที่ 2 จงเขียน
หมายเลขของคํ าจํ ากัดความซึ่งบรรยาย ถึงของประทานลงในชองวางที่เวนไวให
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______ การเตือนสติ 1. กลาวโดยการดลใจพิเศษจากพระเจา เปนขาว
สารดวนที่มีมายังประชากรของพระองค

______ การเผยพระวจนะ 2. ถอยคํ าแหงการปรึกษา, การปลอบประโลม
______ ถอยคํ าแหงปญญา 3. ความสามารถที่จะฝกฝนอบรมผูอ่ืนใหมีความรู

ในพระวจนะของพระเจา
______ การสอน 4. ความสามารถจากภายในที่รูดีวาควรจะใชความรู

อยางไร ในสถานการณที่จํ าเปน
______ ถอยคํ าแหงความรู 5. ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งตางๆ ซึ่งคนอื่นไม

สามารถเขาใจและรูจักแบงปนโดยการ
อธิษฐานภายใตการดลใจของพระวิญญาณ

4. จงขีดลงกลมรอบคํ าตอบที่ถูกตอง ซึ่งสามารถที่จะเติมแลวทํ าใหประโยคนี้มีใจความสมบูรณ
ผูเชื่อกลาวถอยคํ าแหงปญญาหรือความรูโดย...

ก. การกลาซํ้ าในสิ่งที่เขาไดอานพบ
ข. การพยายามที่จะคิดหาสิ่งซึ่งคิดวาพระเจาอาจตองการใหเขาพูด
ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์กํ าลังประทานถอยคํ าแกเขาใหพูดออกมา

5. ประโยคนี้ ถูก หรือ ผิด
ของประทานอันเปนถอยคํ าแหงปญญาและถอยคํ าแหงความรูนั้นไมตางกัน  

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7
1. “แตพระเจาทรงตั้งอวัยวะไวในรางกายตามชอบพระทัยของพระองค”  1 โครินธ 12:18
2. หนา

- การเผยพระวจนะ - การสอน
- การเตือนสติ - ถอยคํ าแหงปญญา
- ถอยคํ าแหงความรู

3. 2  หนา
1  หนา
4  หนา
3  หนา
5  หนา
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4. ค.  หนา
5. ผิด  หนา

เพื่อการศึกษาตอไป
ขอแนะนํ าตางๆ เพื่อการศึกษาตอไปไดจัดไวใหแลวดังเชนปรากฏอยูหลังจากที่มีอธิบายถึงของประทาน
ในการพูดแตละชนิด ซึ่งมีอยูในบทเรียนนี้ ที่จัดใหมีดังนี้นั้นก็เพื่ออํ านวยใหคุณมีโอกาสศึกษาของ
ประทานทีละอยางจนเขาใจสมบูรณดีเสียกอนที่จะมีการศึกษาของประทานชนิดตอไป


