
หน้า 2465จดหมายฉบับที�สอง
ของอัครสาวกเปโตร

จงเพิ�มพูนขึ� นจนเกิดผล
ในความรู้

แห่งพระคริสต์

1
ซีโมนเปโตร ผู้ รับใช้และ
อัครสาวกของพระเยซูคริสต์

เรียน ท่านทั,งหลายที�ได้รับความ
เชื� ออันประเสริฐอย่างเดียวกัน
กับเรา โดยความชอบธรรมของ
พระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระ
ผู้ช่วยให้รอดของเราทั,งหลาย
2ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ�ม
พูนแก่ท่านทั, งหลาย โดยรู้ จัก
พระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา
3 ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ6 เดชอัน
ศักดิ6 สิทธิ6 ของพระองค์ได้ให้สิ� ง
สารพัดแก่เราที�จะให้มีชี วิตและ
ทางที�เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จัก
พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึง
สง่าราศีและคุณธรรม
4ด้วยเหตุเหล่านี, พระองค์จึงได้
ทรงประทานพระสั ญญาอั น
ประเสริฐและใหญ่ยิ�งแก่เรา เพื�อ
ว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี,  ท่าน
ทั, งหลายจะพ้นจากความเสื� อม
โทรมที�มีอยู่ในโลกนี, เพราะตัณ-
หา และจะได้รับส่วนในสภาพ
ของพระองค์

5เพราะเหตุนี, เองท่านจงอุตส่าห์
จนสุ ดกาํลั งที� จะเอาคุ ณธรรม
เพิ� มความเชื� อ เอาความรู้ เพิ� ม
คุณธรรม
6 เอาความเหนี� ยวรั, งตนเพิ� ม
ความรู้ เอาความอดทนเพิ� ม
ความเหนี� ยวรั, งตน เอาการที�
เป็นอย่างพระเจ้าเพิ� มความอด
ทน
7เอาความรักฉันพี� น้องเพิ�มการ
ที� เป็นอย่างพระเจ้า และเอา
ความรักคนทั� วไปเพิ� มความรัก
ฉันพี�น้อง
8 เพราะถ้ามี ใจอย่างนั, นอยู่ ใน
ท่านทั, งหลายพร้อมบริบูรณ์แล้ว
กจ็ะกระทาํให้ท่านไม่เกียจคร้าน
หรือไร้ผลในความรู้แห่งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
9เพราะว่าผู้ใดที�ขาดสิ� งเหล่านี, ก ็
เป็นคนตาบอดตาสั,น และลืมไป
ว่าตนได้รับการชาํระจากความ
ผิดบาปเมื�อก่อนนั,นเสียแล้ว
10 เพราะฉะนั,น พี�น้องทั,งหลาย
จงยิ� งอุตส่าห์กระทาํตนให้เป็น
ไปตามที� พระเจ้าทรงเรียกและ
ทรงเลือกท่านไว้แล้วนั,น เพราะ
ว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั,น ท่าน
จะไม่สะดุดล้มเลย

(D) กท F:H; อฟ K:L (F) ดนล K:D (M) D ธส F:DF; D ปต D:L
(K) F คร D:FN; M:DH; O:D (L) D ปต M:O; F ปต M:DH (O) กท P:DN
(H) ยน DL:F (Q) D ยน F:Q-DD (DN) D ยน M:DQ
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หน้า 2466

11 ด้วยว่าอย่างนั,นท่านทั,งหลาย
จะมี สิ ทธิ สมบู รณ์ที� จะเข้ าใน
อาณาจักรนิ รันดร์ของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็นเจ้ าและ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
12 เหตุฉะนั,น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้
และตั, งมั� นคงอยู่ ในความจริ ง
ที�ท่านรับแล้วนั, นก็ดี ข้าพเจ้าก็
ไม่ละเลยที� จะเตือนสติท่านทั, ง
หลายเสมอให้ระลึกถึงสิ�งเหล่านี,
13 ตราบใดที� ข้ าพเจ้ายังอาศัย
อยู่ในพลับพลานี,  ข้าพเจ้า
เห็นสมควรที�จะเตือนสติท่านทั,ง
หลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่า
นี,
14 เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า อีกไม่ช้า
ข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิ, งพลับ-
พลาของข้าพเจ้าไป ดังที�พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราได้ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว

คําพยาน
อนัหนกัแน่น
ของเปโตร

15 ยิ�งกว่านั, นข้าพเจ้าจะอุตส่าห์
กระทาํให้ท่านทั, งหลายระลึกถึง
สิ� งเหล่านี, เสมอเมื� อข้าพเจ้าตาย
แล้ว
16 เพราะว่าเมื�อเราได้สาํแดงให้
ท่านทั, งหลายทราบถึงฤทธิ6 เดช
ของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา และการที�พระ
องค์จะเสด็จมานั, น เราไม่ได้

คล้อยตามนิยายที� เขาคิดแต่งไว้
ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่เราได้
เห็นอานุภาพของพระองค์ด้วย
ตาของเราเอง
17 เพราะว่าคราวเมื� อพระองค์
ได้ทรงรับเกี ยรติ และสง่ าราศี
จากพระเจ้าพระบิดา เมื� อพระ
สุรเสียงจากสง่าราศีอันยิ� งใหญ่
ได้มาถึงพระองค์ ตรัสแก่พระ
องค์ว่า "ท่านผู้นี, เป็นบุตรที� รัก
ของเรา เราชอบใจท่านผู้นี, มาก"
18 และเราก็ได้ ยินพระสุรเสียง
นี, มาจากสวรรค์ ในครั, งที� เราได้
อยู่ กับพระองค์ที� ภูเขาอันบริ-
สุทธิ6นั,น
19 และเรามีคาํพยากรณ์ที� แน่
นอนยิ�งกว่านั,นอีก จะเป็นการดี
ถ้าท่านทั,งหลายจะถือตามคาํนั,น
เสมือนแสงประทีปที� ส่องสว่าง
ในที�มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ, น
และดาวประจาํรุ่งจะผุดขึ, นในใจ
ของท่านทั,งหลาย
20 จงรู้ข้อนี, ก่อน คือว่าคาํพยา-
กรณ์ทุกคาํที�จารึกไว้ในพระคัม-
ภีร์แล้ว ไม่มีใครตีความได้ตาม
ลาํพังใจของตนเอง
21 ด้วยว่า คาํพยากรณ์ในอดีต
นั, นไม่ ได้มาจากความประสงค์
ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ6
ของพระเจ้าได้กล่ าวคาํตามที�
พระวิญญาณบริสุทธิ6 ได้ทรงดล
ใจเขา

F เปโตร D

(DF) ฟป M:D; D ปต L:DF (DM) F คร L:D; F ปต M:D (DK) ยน DM:MP; F ทธ K:P
(DP) มธ DO:D-L; D คร D:DO; อฟ D:DQ (DO) มธ DO:L; มก Q:O (DH) มธ DO:D
(DQ) สภษ K:DH; ยน D:K (FN) รม DF:P (FD) F ซมอ FM:F; ยรม FM:FP; ลก D:ON
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หน้า 2467 F เปโตร F

ผูพ้ยากรณเ์ท็จ
และผูห้ลอกลวง

2
แต่ ว่าได้มี ผู้ พยากรณ์เท ็จ
ท่ ามกลางประชาชนทั, ง

หลายด้วย เช่นเดียวกับที� จะมี
อาจารย์ เท ็จท่ ามกลางท่ านทั, ง
หลาย ผู้ซึ� งจะแอบเอาลัทธิที�
ออกนอกลู่ นอกทางอันจะนาํไป
สู่ ความหายนะเข้ามาด้วย และ
จะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้
ทรงไถ่เขาไว้ และจะนาํความ
พินาศอย่างฉับพลันมาถึงตนเอง
2 จะมี หลายคนประพฤติ ตาม
ทางแห่งการสาปแช่งของเขาและ
เพราะคนเหล่านั,นเป็นเหตุ ทาง
แห่งความจริงจะถูกกล่าวร้าย
3และด้วยความโลภเขาจะกล่าว
คาํตลบตะแลงเพื� อค้ากาํไรจาก
ท่านทั, งหลาย การลงโทษคน
เหล่านั, นที� ได้ ถูกพิพากษานาน
มาแล้วจะไม่เนินช้า และความ
หายนะของเขาก็จะไม่หลับใหล
ไป
4เพราะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรง
ยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที� ได้ ทาํ
บาปนั,น แต่ได้ทรงผลักเขาลงไป
สู่ นรก และได้มัดเขาไว้ด้วย
เครื�องจองจาํแห่งความมืด คุม
ไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพาก-
ษา
5และไม่ ได้ทรงยกเว้นมนุษย์
โลกครั, งโบราณ แต่ได้ทรงช่วย

โนอาห์ ผู้ประกาศความชอบ
ธรรมกั บคนอื� นอี กเจ็ดคนให้
รอด เมื�อคราวที�พระองค์ได้ทรง
บันดาลให้นํ,า ท่ วมโลกของคน
อธรรม
6และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็น
เถ้าถ่าน เพื�อให้เป็นตัวอย่างแก่
คนต่อไปที�จะประพฤติชั�ว
7 และได้ ทรงช่ วยโลทผู้ ชอบ
ธรรมให้รอด ผู้มีความทุกข์ใหญ่
หลวงเพราะการประพฤติลามก
ของคนชั�วเหล่านั,น
8(ด้วยว่า คนชอบธรรมนั, นซึ� ง
ได้ อาศั ยอยู่ ในท่ ามกลางเขา
เหล่านั, น เมื� อท่านได้เห็นและ
ได้ยิน จิตใจที�ชอบธรรมของ
ท่านก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันๆ
เพราะการประพฤติ ชั� วของคน
เหล่านั,น)
9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวิธี
ที� จะช่วยคนที� ตามทางของพระ
เจ้าให้รอดพ้นจากการทดลอง
ต่างๆ และทรงทราบวิธีที�จะรัก-
ษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพาก-
ษาเพื�อจะได้ลงโทษเขา

สญัญลกัษณบ์างอย่าง
ของผูพ้ยากรณเ์ท็จ

10 โดยเฉพาะคนเหล่ านั, นที�
ปล่ อยตั วไปตามเนื, อหนั งใน
ราคะตัณหาแห่ งความโสโครก
และหมิ�นประมาทผู้ใหญ่ที�มีอาํ-

(D) มธ FK:L, FK; D ทธ K:D-F (P) ปฐก DQ:D-FP; ยด D:O
(O) ปฐก DQ:DP, FQ (H) สดด DDQ:DMQ
(Q) สดด MK:DL-DQ; D คร DN:DM; วว M:DN (DN) อพย FF:FH; ยด D:K, O-H
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หน้า 2468F เปโตร F

นาจ คนเหล่านี, ทะนงตนและ
ประพฤติตามอาํเภอใจ เขาไม่
สะทกสะท้านที�จะกล่าวประณาม
ผู้ที�มีบรรดาศักดิ6
11 แต่ ฝ่ ายทู ตสวรรค์ แม้ ว่ ามี
ฤทธิ6 และกาํลังมากกว่า ก็หาได้
กล่าวประณามคนเหล่านั, นหน้า
พระพักตร์ขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าไม่
12 แต่ว่า คนเหล่านั, นเป็น
เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที�ปราศ-
จากความคิด เป็นสัตว์ที�ทาํตาม
สัญชาตญาณ เกิดมาเพื�อถูกจับ
และถูกฆ่า เขากล่าวประณามสิ�ง
ที� เขาไม่เข้าใจเลย เขาจะต้อง
พินาศในการชั�วร้ายของตนเอง
13 และจะรับบาํเหน็จแห่งการ
อธรรม เหมือนคนที� ถือการ
เสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็น
ความเพลิดเพลิน เขาด่างพร้อย
และมลทิน และประพฤติการ
เสเพลเฮฮาด้วยการหลอกลวง
ของตนเอง เมื� อกาํลังกินเลี, ยง
รวมกับท่านทั,งหลาย
14 ตาเขา เต็ ม ไปด้ วยความ
ปรารถนาแห่งการล่วงประเวณี
และเขาหยุดกระทาํบาปไม่ ได้
เลย เขาวางกับดักคนที�มี จิตใจ
ไม่มั�นคง เขามีใจชินกับการโลภ
เขาเป็นลูกแห่งความสาปแช่ง
15 เขาสละทิ, งทางถูกต้อง หลง
ไปในทางผิด ดาํเนินตามทาง

ของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ ผู้ที�
ชอบบาํเหนจ็แห่งการอธรรม
16 แต่บาลาอัมก็ได้ถูกติเพราะ
การที� เขาได้กระทาํความชั� วช้า
นั, น ลาใบ้ตัวนั, นพูดเป็นภาษา
มนุษย์และได้ยับยั, งอาการคลุ้ ม
คลั�งของศาสดาพยากรณ์คนนั,น
17 คนเหล่ านี, เป็นบ่อที� ไร้ นํ,า
เป็นเมฆที� ถูกพายุพัดไป ทรง
เตรียมหมอกแห่งความมืดทึบ
ไว้แล้วสาํหรับคนเหล่านั, นเป็น
นิตย์
18 เพราะว่าเขาพูดเย่อหยิ�งอวด
ตัว และเขาใช้ความปรารถนา
แห่งเนื, อหนั งกับความกาํหนัด
เพื�อจะล่อลวงคนทั, งหลายที�กาํ-
ลังหนีไปจากคนเหล่านั, นที�หลง
ประพฤติผิด
19 เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่า
นั, นพ้นจากการเป็นทาส แต่
ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความ
หายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้
แก่สิ� งใด เขาก็เป็นทาสของสิ� ง
นั,น

ความหนา้ซื�อใจคด
ของผูส้อนเท็จ

20 เพราะว่าถ้าหลังจากที�เขาพ้น
จากสรรพมลทินของโลกนี, แล้ว
ด้วยการที� เขารู้ เกี� ยวกับพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็นเจ้ าและ
พระผู้ช่วยให้รอด เขากลับเกี�ยว
ข้องและพ่ายแพ้แก่การชั� วนั, น

(DD) ยด D:Q (DF) ยด D:DN (DM) รม DM:DM; D คร DD:FN-FD; ฟป M:DQ; ยด D:DF
(DK) ยด D:DD (DL) กดว FF:L, O; พบญ FM:K; นหม DM:F; ยด D:DD; วว F:DK
(DO) ยด D:DF-DM (DQ) ยน H:MK; รม P:DP (FN) มธ DF:KL; ลก DD:FP; ฮบ P:K-P
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หน้า 2469 F เปโตร F, M

อีก บั, นปลายของเขาก็กลับชั� ว
ร้ายยิ�งกว่าตอนต้น
21 เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทาง
ชอบธรรมนั, นเสียเลยก็ยังจะดี
กว่าที� เขาได้รู้แล้ว แต่กลับหัน
หลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ6 ที�
ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขา
นั,น
22 พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตาม
สุ ภาษิ ตซึ� ง เ ป็ นความจริ ง ว่ า
"สุนัขไดก้ลับกินสิ� งที�มันสาํรอก
ออกมาแลว้ และสุกรที�ได้ชาํระ
ล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอน
ในปลักอีก"

3
บัดนี,  พวกที�รัก นี� เป็นจด-
หมายฉบับที� สองที� ข้าพเจ้า

ได้เขียนถึงท่านทั,งหลาย และใน
จดหมายทั,งสองฉบับนั,น ข้าพ-
เจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิ6 ของ
ท่านให้ระลึก
2 เพื� อท่านทั, งหลายจะได้ใส่ใจ
ถ้อยคาํทั, งหลายที� พวกศาสดา
พยากรณ์อันบริสุทธิ6 ได้กล่าวไว้
เมื� อก่อน และคาํบัญชาของเรา
ทั, งหลายพวกอัครสาวกขององค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ ช่วยให้
รอด

คําเตือนเกี�ยวกบั
ผูเ้ยาะเยย้การเสด็จกลบัมา

3จงรู้ ข้อนี, ก่อน คือในวันสุด
ท้ ายคนที� ชอบเยาะเย้ยจะเกิ ด
ขึ, น และดาํเนินตามใจปรารถนา

ชั�วของตน
4และจะถามว่า "คาํที� ทรง
สัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมา
นั, นอยู่ที� ไหน เพราะว่าตั, งแต่
บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ� ง
ทั,งปวงกเ็ป็นอยู่เหมือนที�ได้เป็น
อยู่ตั, งแต่เดิมทรงสร้างโลก"
5 เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี, เสีย
คือโดยคาํตรัสของพระเจ้า ฟ้า
สวรรค์ได้อุบัติขึ, นตั, งแต่โบราณ
และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ, น
แยกออกจากนํ,า และท่ ามกลาง
นํ,า
6โดยเหตุเหล่านั, น พระองค์จึง
ได้ทรงบันดาลให้นํ,ามาท่วมทาํ
ลายโลกที�มีอยู่ในเวลานั,น
7แต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่น
ดินโลกที� อยู่ เดีZ ยวนี,  พระองค์
ทรงเก็บงาํไว้โดยคาํตรัสนั,นสาํ-
หรับให้ไฟเผา คือเก็บไว้จนถึง
วันทรงพิพากษาและวันพินาศ
แห่งบรรดาคนอธรรม
8แต่พวกที� รัก อย่าลืมข้อนี, เสีย
คือวันเดียวขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และ
พันปีกเ็ป็นเหมือนกับวันเดียว
9องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ ได้ทรง
เฉื� อยช้าในเรื� องพระสัญญาของ
พระองค์ ตามที�บางคนคิดนั, น
แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั, นพระ
ทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั,งหลาย
มาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที�จะ

(FD) ลก DF:KO (FF) สภษ FP:DD (D) F ปต D:DM (F) F ปต D:FD; ยด D:DO
(M) F ปต F:DN (K) ปฐก P:D-O (L) ปฐก D:P, Q; สดด FK:F (P) ปฐก O:DD-DF, FD
(O) มธ FL:KD; F ธส D:H; F ปต M:DN (H) สดด QN:K (Q) สดด HP:DL; อสย MN:DH
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หน้า 2470F เปโตร M

ให้ผู้หนึ�งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรง
ปรารถนาที�จะให้คนทั, งปวงกลับ
ใจเสียใหม่

วนัของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า

10 แต่ว่าวันขององค์พระผู้ เป็น
เจ้ านั, นจะมาถึ งเหมื อนอย่ าง
ขโมยแอบย่องมาในเวลากลาง
คืน และในวันนั,นท้องฟ้าจะล่วง
เสียไปด้วยเสียงที�ดังกึกก้องและ
โลกธาตุ จะสลายไปด้ วยความ
ร้อนอันแรงกล้า และแผ่นดิน
โลกกับการงานทั, งปวงที�มีอยู่ใน
นั,นจะต้องไหม้เสียสิ, นด้วย
11 เมื� อเห็นแล้วว่าสิ� งทั, งปวงจะ
ต้องสลายไปหมดสิ, นเช่นนี,  ท่าน
ทั,งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดใน
ชี วิตที� บริสุทธิ6 และที� เป็นอย่าง
พระเจ้า
12 คอยท่ าและเร่ งที� จะให้ วัน
ของพระเจ้ามาถึง เมื�อไฟจะติด
ท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และ
โลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอัน
ร้อนยิ�ง
13 แต่ ว่ าตามพระสั ญญาของ
พระองค์นั, น เราจึงคอยท้องฟ้า
อากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
ที�ซึ�งความชอบธรรมจะดาํรงอยู่
14 เหตุฉะนั, นพวกที� รัก เมื� อ
ท่านทั, งหลายยังคอยสิ� งเหล่านี,
อยู่ ท่านกจ็งอุตส่าห์ให้พระองค์
ทรงพบท่านทั, งหลายอยู่ เป็นสุข

ปราศจากมลทินและข้อตาํหนิ
15 และจงถือว่า การที�องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้ าของเราทรงอดกลั, น
พระทัยไว้นานนั, นเป็นการช่วย
ให้รอด ดังที�เปาโลน้องที�รักของ
เราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั, ง
หลายด้วย ตามสติปัญญาซึ� ง
พระองค์ได้ทรงโปรดประทาน
แก่ท่านนั,น
16 เหมือนในจดหมายของท่าน
ทุกฉบับ ท่านได้กล่าวถึงเหตุ-
การณ์เหล่านั,น และในจดหมาย
นั,นมีบางข้อที� เข้าใจยาก ซึ� งคน
ทั, งหลายที� ไม่ได้เรียนรู้ และไม่
แน่ นอนมั� นคงนั, นได้ เปลี� ยน
แปลงเสีย เหมือนเขาได้เปลี�ยน
แปลงข้ออื�นๆในพระคัมภีร์ จึง
เป็นเหตุกระทาํให้ตัวพินาศ
17 เพราะเหตุนั, น พวกที� รัก
เมื� อท่านทั, งหลายรู้ เรื� องนี, ก่อน
แล้ว ท่านก็จงระวังให้ดี เกรง
ว่าท่านอาจจะหลงไปกระทาํผิด
ตามการผิดของคนชั�ว และท่าน
ทั, งหลายจะสูญเสี ยความหนัก
แน่นมั�นคงของท่าน
18 แต่ขอท่านทั, งหลายจงเจริญ
ขึ, นในพระคุ ณและในความรู้
เกี� ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและพระผู้ ช่วยให้รอด
ของเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์
ทั, งในปัจจุ บันนี, และตลอดไป
เป็นนิตย์ เอเมน

(DN) สดด DNF:FL-FP; วว M:M (DD) D ปต D:DL (DF) สดด LN:M; มคา D:K; D คร D:O
(DM) อสย PL:DO; PP:FF; วว FD:D (DK) D คร D:H; DL:LH (DL) รม F:K
(DP) D คร DL:FK; F ทธ M:DP (DO) มก DM:FM; อฟ K:DK (DH) อฟ K:DL; F ทธ K:DH
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