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อพยพ 15:9 พวกขข้าศศึกกลล่าววล่า `เราจะตติดตาม เราจะจคับใหข้ทคัน เราจะรติบสติสิ่งของมาแบล่งปคันกคัน เราจศึงจะ
พอใจทภีสิ่ไดข้กระททากคับพวกนคันั้นดคังประสงคร เราจะชคักดาบออก มมือเราจะททาลายเขาเสภีย'

อพยพ 18:21  ยติสิ่งกวล่านคันั้น ทล่านจงเลมือกคนทภีสิ่สามารถจากพวกพลไพรล่ คมือคนทภีสิ่ยทาเกรงพระเจข้า ไวข้ใจไดข้
และเกลภียดสตินบน แตล่งตคันั้งคนอยล่างนภีนั้ไวข้เปป็นผผข้ปกครองคน พคันคนบข้าง รข้อยคนบข้าง หข้าสติบคนบข้าง สติบคน
บข้าง

อพยพ 20:14 อยล่าลล่วงประเวณภีผคัวเมภียเขา
อพยพ 20:17  อยล่าโลภครคัวเรมือนของเพมืสิ่อนบข้าน อยล่าโลภภรรยาของเพมืสิ่อนบข้าน หรมือทาสทาสภีของเขา

หรมือวคัว ลาของเขา หรมือสติสิ่งใดๆซศึสิ่งเปป็นของของเพมืสิ่อนบข้าน"

กคันดารวติถภี 11:4  คนทภีสิ่ปะปนมากคับเขาทคันั้งหลายเปป็นคนโลภมาก ทคันั้งคนอติสราเอลกป็รข้องไหข้ครทสิ่าครวญอภีกวล่า
"ผผข้ใดจะใหข้เนมืนั้อเรากติน

พระราชบคัญญคัตติ ì 5:21  อยล่าอยากไดข้ภรรยาของเพมืสิ่อนบข้าน และอยล่าโลภครคัวเรมือนของเพมืสิ่อนบข้าน คมือไรล่
นาของเขา หรมือทาสทาสภีของเขา หรมือวคัว ลาของเขา หรมือสติสิ่งใดๆซศึสิ่งเปป็นของของเพมืสิ่อนบข้าน'

พระราชบคัญญคัตติ ì 12:20 เมมืสิ่อพระเยโฮวาหรพระเจข้าของทล่านทรงขยายอาณาเขตของทล่าน ดคังทภีสิ่พระองคร
ทรงสคัญญาไวข้กคับทล่านแลข้วนคันั้น และทล่านกลล่าววล่า `เราจะกตินเนมืนั้อสคัตวร'  เพราะพวกทล่านอยากรคับประทาน
เนมืนั้อสคัตวร ทล่านจะรคับประทานเนมืนั้อตามใจปรารถนาของทล่านไดข้

พระราชบคัญญคัตติ ì 22:22 ถข้าพบชายคนหนศึสิ่งไปรล่วมกคับภรรยาของคนอมืสิ่น ทคันั้งสองคน คมือชายทภีสิ่ไปรล่วมกคับ
หญติงและหญติงคนนคันั้นจะตข้องมภีโทษถศึงตาย ดคังนภีนั้แหละทล่านจะกทาจคัดความชคัสิ่วจากอติสราเอล

โยชผวา 7:21  ในหมผล่ของทภีสิ่รติบมาขข้าพเจข้าไดข้เหป็นเสมืนั้อคลลุมงามตคัวหนศึสิ่งของเมมืองบาบติโลน กคับเงตินสองรข้อยเช
เขล และทองคทาแทล่งหนศึสิ่งหนคักหข้าสติบเชเขล ขข้าพเจข้ากป็โลภอยากไดข้ของเหลล่านคันั้น ขข้าพเจข้าจศึงเอามา ดผเถติด
ของเหลล่านคันั้นซล่อนอยผล่ใตข้ดตินในเตป็นทรของขข้าพเจข้า เงตินนคันั้นอยผล่ขข้างลล่าง"

เพลงสดลุดภี 10:3  เพราะคนชคัสิ่วอวดถศึงสติสิ่งทภีสิ่ใจเขาอยากไดข้นคันั้น และอวยพรคนทภีสิ่โลภ ผผข้ซศึสิ่งพระเยโฮวาหรทรง
เกลภียดชคัง

เพลงสดลุดภี 78:18 เขาทดลองพระเจข้าอยผล่ในใจของเขาโดยเรภียกรข้องอาหารทภีสิ่เขาอยาก
เพลงสดลุดภี 78:30 แตล่กล่อนทภีสิ่เขาจะหายอยาก ขณะทภีสิ่อาหารยคังอยผล่ในปากของเขา
เพลงสดลุดภี 81:12 เราจศึงมอบเขาไวข้แกล่จติตใจดมืนั้อดข้านของเขาเอง ใหข้ดทาเนตินตามคทาปรศึกษาของเขาเอง



เพลงสดลุดภี 106:14 แตล่ในถติสิ่นทลุรกคันดารนคันั้นทล่านมภีความอยากอยล่างรลุนแรง และไดข้ทดลองพระเจข้าในทะเล
ทราย

เพลงสดลุดภี 119:36 ขอทรงโนข้มใจขข้าพระองครในบรรดาพระโอวาทของพระองครและมติใชล่ในทางโลภกทาไร
สลุภาษติต 1:19 ทางของบรรดาผผข้ทภีสิ่หากทาไรดข้วยความทารลุณโหดรข้ายกป็อยล่างนภีนั้แหละ คมือมคันยล่อมครล่าเอาชภีวติต

ของเจข้าของนคันั้นเอง
สลุภาษติต 6:25 อยล่าปรารถนาความงามของนางอยผล่ในใจของเจข้า อยล่าใหข้นางจคับเจข้าดข้วยหนคังตาของนาง
สลุภาษติต 15:27  บลุคคลผผข้ตะกละหากทาไรกป็กระททาความลทาบากแกล่ครคัวเรมือนของตน แตล่บลุคคลผผข้เกลภียด

สตินบนจะมภีชภีวติตอยผล่
สลุภาษติต 21:25,26 ความปรารถนาของคนเกภียจครข้านฆล่าตคัวเขาเอง เพราะมมือของเขาปฏติเสธไมล่ททางาน

26 เขาโลภอยล่างตะกละอยผล่วคันยคังคทสิ่า แตล่คนชอบธรรมใหข้และไมล่หนล่วงเหนภีสิ่ยวไวข้
สลุภาษติต 28:16  ผผข้ครอบครองทภีสิ่ขาดความเขข้าใจกป็เปป็นผผข้บภีบบคังคคับทภีสิ่ดลุรข้าย แตล่บลุคคลทภีสิ่เกลภียดความโลภ

ยล่อมยมืดปภีเดมือนของเขาออกไป
อติสยาหร 56:11 เออ เขาเปป็นสลุนคัขตะกละซศึสิ่งไมล่รผข้จคักอติสิ่ม เขาเปป็นผผข้เลภีนั้ยงแกะทภีสิ่เขข้าใจไมล่ไดข้ เขาทลุกคนกลคับไป

ตามทางเขาเอง ตล่างกป็หากทาไรใสล่ตนเอง ไมล่เวข้นสคักคน
อติสยาหร 57:17 เราโกรธเพราะความชคัสิ่วชข้าแหล่งความโลภของเขา เราตภีเขา เราซล่อนตคัวและโกรธ แตล่เขายคัง

หคันกลคับเดตินตามชอบใจของเขาอยผล่
เยเรมภียร 6:13 "เพราะวล่า ตคันั้งแตล่คนทภีสิ่ตทสิ่าตข้อยทภีสิ่สลุดจนถศึงคนใหญล่โตทภีสิ่สลุด ทลุกคนโลภอยากไดข้กทาไร และทลุก

คนกป็กระททาการดข้วยความเทป็จ ตคันั้งแตล่ผผข้พยากรณรตลอดถศึงปลุโรหติต
เยเรมภียร 22:17  "แตล่เจข้ามภีตาและใจไวข้เพมืสิ่อความโลภ เพมืสิ่อหลคัสิ่งโลหติตทภีสิ่ไรข้ความผติดใหข้ถศึงตาย และเพมืสิ่อ

ปฏติบคัตติการบภีบบคังคคับและความทารลุณ"

เยเรมภียร 51:13 โอ เจข้าผผข้อาศคัยตามนทนั้ามากหลาย ผผข้มภีสมบคัตติมากมายเออ๋ย อวสานของเจข้ามาถศึงแลข้ว เสข้น
ความโลภของเจข้าไดข้ถผกตคัดขาดเสภียแลข้ว

เอเสเคภียล 6:9  แลข้วคนในพวกเจข้าทภีสิ่หนภีไปไดข้นคันั้น จะระลศึกถศึงเราทล่ามกลางประชาชาตติทคันั้งหลาย ซศึสิ่งเขาถผก
กวาดไปเปป็นเชลยนคันั้น เพราะใจของเราแหลกสลายเนมืสิ่องดข้วยใจแพศยาของเขาซศึสิ่งไดข้พรากจากเราไป
และเนมืสิ่องดข้วยตาของเขาทภีสิ่มองดผรผปเคารพดข้วยใจแพศยานคันั้น และเขาจะเกลภียดตคัวเองเนมืสิ่องจากความชคัสิ่ว
รข้ายซศึสิ่งเขาไดข้กระททาในสติสิ่งทภีสิ่นล่าสะอติดสะเอภียนทคันั้งสตินั้นของเขาดข้วย

เอเสเคภียล 14:4,5  เพราะฉะนคันั้นจงพผดกคับเขาและกลล่าวแกล่เขาวล่า องครพระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าตรคัสดคังนภีนั้วล่า
คนใดในวงศรวานอติสราเอลเอารผปเคารพของเขาไวข้ในใจ และวางสติสิ่งทภีสิ่สะดลุดใหข้ททาความชคัสิ่วชข้าไวข้ขข้างหนข้า



เขาและยคังมาหาผผข้พยากรณร เราคมือพระเยโฮวาหรจะตอบเขาเองดข้วยเรมืสิ่องรผปเคารพมากมายของเขานคันั้น
5 เพมืสิ่อเราจะไดข้ยศึดจติตใจของวงศรวานอติสราเอล ผผข้เหตินหล่างไปจากเราทลุกคนดข้วยเรมืสิ่องรผปเคารพของเขา

เอเสเคภียล 22:12  ในเจข้ามภีคนรคับสตินบนเพมืสิ่อกระททาใหข้โลหติตตก เจข้าเอาดอกเบภีนั้ยและเอาเงตินเพติสิ่มและททา
กทาไรจากเพมืสิ่อนบข้านของเจข้าโดยการบภีบบคังคคับ และเจข้าไดข้ลมืมเราเสภีย องครพระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าตรคัสดคังนภีนั้
แหละ

เอเสเคภียล 33:31  ประชาชนประพฤตติอยล่างคนหนข้าซมืสิ่อใจคดและเขข้ามาหาเจข้าอยล่างทภีสิ่ชาวตลาดมา และ
เขามานคัสิ่งขข้างหนข้าเจข้าอยล่างประชาชนของเรา เขาฟคังคทาพผดของเจข้า แตล่เขาไมล่ยอมกระททาตาม เพราะวล่า
เขาแสดงความรคักมากดข้วยปากของเขา แตล่จติตใจของเขามลุล่งอยผล่ตามความโลภของเขา

โฮเชยา 4:12  เอฟราอติมผผกพคันอยผล่กคับรผปเคารพประชาชนของเราไปขอความเหป็นจากสติสิ่งทภีสิ่ททาดข้วยไมข้ และ
ไมข้ตตินั้วกป็แจข้งแกล่เขาอยล่างเปติดเผย เพราะจติตใจทภีสิ่ชอบเลล่นชผข้นทาใหข้เขาหลงไป และเขาทคันั้งหลายไดข้ละทตินั้ง
พระเจข้าของเขาเสภียเพมืสิ่อไปเลล่นชผข้

โฮเชยา 5:4  การกระททาของเขาไมล่ยอมใหข้เขากลคับไปยคังพระเจข้าของเขา เพราะจติตใจทภีสิ่เลล่นชผข้อยผล่ในตคัวเขา
เขาจศึงไมล่รผข้จคักพระเยโฮวาหร

มภีคาหร 2:2 เขาโลภทภีสิ่ดตินแลข้วกป็ใชข้ความรลุนแรงยศึดเอาไป เขาโลภบข้านเรมือนและกป็รติบไปเสภีย เขาบภีบบคังคคับคน
และบข้านเรมือนของเขา และบภีบคนกคับมรดกของเขา

นาฮผม 3:4  ทคันั้งนภีนั้เพราะการแพศยาอยล่างมากนคับไมล่ถข้วนของหญติงแพศยานคันั้นผผข้มภีเสนล่หร และเปป็นจอม
วติทยาคม นางไดข้ขายประชาชาตติเสภียดข้วยการแพศยาของนาง และขายบรรดาครอบครคัวมนลุษยรดข้วย
วติทยาคมของนาง

ฮาบากลุก 2:9  วติบคัตติแกล่ผผข้ทภีสิ่อยากไดข้กทาไรมาสผล่เรมือนของตนดข้วยความชคัสิ่ว เพมืสิ่อจะวางรคังของตคัวใหข้สผงเดล่นขศึนั้น
เพมืสิ่อใหข้พข้นจากฤทธติธอทานาจของความชคัสิ่วรข้าย

มคัทธติว 5:28  ฝล่ายเราบอกทล่านทคันั้งหลายวล่า ผผข้ใดมองผผข้หญติงเพมืสิ่อใหข้เกติดใจกทาหนคัดในหญติงนคันั้น ผผข้นคันั้นไดข้ลล่วง
ประเวณภีในใจกคับหญติงนคันั้นแลข้ว

มาระโก 4:19  แลข้วความกคังวลตามธรรมดาโลก และความลลุล่มหลงในทรคัพยรสมบคัตติ และความโลภในสติสิ่ง
อมืสิ่นๆไดข้เขข้ามาและปกคลลุมพระวจนะนคันั้น จศึงไมล่เกติดผล

มาระโก 7:22 การลคักขโมย การโลภ ความชคัสิ่ว การลล่อลวงเขา ราคะตคัณหา แววตาอคันชคัสิ่วรข้าย การหมติสิ่น
ประมาท ความเยล่อหยติสิ่ง ความโฉด

ลผกา 3:14  ฝล่ายพวกทหารถามทล่านดข้วยวล่า "พวกขข้าพเจข้าเลล่า จะตข้องททาประการใด"  ทล่านตอบเขาวล่า
"อยล่ากดขภีสิ่ผผข้ใด อยล่าหาความใสล่ผผข้ใด แตล่จงพอใจในคล่าจข้างของตน"



ลผกา 12:15  แลข้วพระองครจศึงตรคัสแกล่เขาทคันั้งหลายวล่า "จงระวคังและเวข้นเสภียจากความโลภ เพราะวล่าชภีวติต
ของบลุคคลใดๆมติไดข้อยผล่ในของบรติบผรณรซศึสิ่งเขามภีอยผล่นคันั้น"

ลผกา 16:14 พวกฟารติสภีเยาะเยข้ยคทาสคัสิ่งสอนของพระเยซผฝล่ายพวกฟารติสภีทภีสิ่มภีใจรคักเงติน เมมืสิ่อไดข้ยตินคทาเหลล่านคันั้น
แลข้วจศึงเยาะเยข้ยพระองคร

ยอหรน 8:44  ทล่านทคันั้งหลายมาจากพล่อของทล่านคมือพญามาร และทล่านใครล่จะททาตามความปรารถนาของ
พล่อทล่าน มคันเปป็นฆาตกรตคันั้งแตล่เดติมมา และมติไดข้ตคันั้งอยผล่ในความจรติง เพราะความจรติงมติไดข้อยผล่ในมคัน เมมืสิ่อมคัน
พผดมลุสามคันกป็พผดตามสคันดานของมคันเอง เพราะมคันเปป็นผผข้มลุสา และเปป็นพล่อของการมลุสา

กติจการ 20:33 ขข้าพเจข้ามติไดข้โลภเงตินหรมือทองหรมือเสมืนั้อผข้าของผผข้ใด
โรม 1:24-29 พระเจข้าทรงมอบมนลุษยรไวข้กคับความบาป การนคับถมือรผปเคารพ รคักรล่วมเพศ และความเลว

ทรามเหตลุฉะนคันั้น พระเจข้าจศึงทรงปลล่อยเขาใหข้ประพฤตติอลุลามกตามราคะตคัณหาในใจของเขา ใหข้เขา
กระททาสติสิ่งซศึสิ่งนล่าอคัปยศทางกายตล่อกคัน 25  เขาไดข้เปลภีสิ่ยนความจรติงของพระเจข้าใหข้เปป็นความเทป็จ และไดข้
นมคัสการและปรนนติบคัตติสติสิ่งทภีสิ่พระองครไดข้ทรงสรข้างไวข้แทนพระองครผผข้ทรงสรข้าง ผผข้สมจะไดข้รคับความสรรเสรติญ
เปป็นนติตยร เอเมน 26  เพราะเหตลุนภีนั้พระเจข้าจศึงทรงปลล่อยใหข้เขามภีราคะตคัณหาอคันนล่าอคัปยศ แมข้แตล่พวกผผข้
หญติงของเขากป็เปลภีสิ่ยนจากการสคัมพคันธรตามธรรมชาตติ ใหข้ผติดธรรมชาตติไป 27  ฝล่ายผผข้ชายกป็เลติกการ
สคัมพคันธรกคับผผข้หญติงใหข้ถผกตามธรรมชาตติเชล่นกคัน และเรล่ารข้อนดข้วยไฟแหล่งราคะตคัณหาทภีสิ่มภีตล่อกคัน ผผข้ชายกคับ
ผผข้ชายดข้วยกคันประกอบกติจอคันชคัสิ่วชข้าอยล่างนล่าละอาย เขาจศึงไดข้รคับผลกรรมอคันสมควรแกล่ความผติดของเขา
28  และเพราะเขาไมล่เหป็นชอบทภีสิ่จะรผข้จคักพระเจข้า พระเจข้าจศึงทรงปลล่อยใหข้เขามภีใจเลวทรามและประพฤตติ
สติสิ่งทภีสิ่ไมล่เหมาะสม 29  พวกเขาเตป็มไปดข้วยสรรพการอธรรม การลล่วงประเวณภี ความชคัสิ่วรข้าย ความโลภ
ความมลุล่งรข้าย เตป็มไปดข้วยความอติจฉารติษยา การฆาตกรรม การวติวาท การลล่อลวง การคติดรข้าย พผดนตินทา

โรม 6:12 เหตลุฉะนคันั้นอยล่าใหข้บาปครอบงทากายทภีสิ่ตข้องตายของทล่าน ซศึสิ่งททาใหข้ตข้องเชมืสิ่อฟคังตคัณหาของกายนคันั้น
โรม 7:7  พระราชบคัญญคัตติชภีนั้วล่าทลุกคนตข้องการความรอดถข้าเชล่นนคันั้นเราจะวล่าอยล่างไร วล่าพระราชบคัญญคัตติคมือ

บาปหรมือ ขอพระเจข้าอยล่ายอมใหข้เปป็นเชล่นนคันั้นเลย แตล่วล่าถข้ามติใชล่เพราะพระราชบคัญญคัตติแลข้ว ขข้าพเจข้ากป็จะ
ไมล่รผข้จคักบาป เพราะวล่าถข้าพระราชบคัญญคัตติมติไดข้หข้ามวล่า "อยล่าโลภ" ขข้าพเจข้ากป็จะไมล่รผข้วล่าอะไรคมือความโลภ

โรม 13:9 พระบคัญญคัตติกลล่าววล่า `อยล่าลล่วงประเวณภีผคัวเมภียเขา อยล่าฆล่าคน อยล่าลคักทรคัพยร อยล่าเปป็นพยาน
เทป็จ อยล่าโลภ' ทคันั้งพระบคัญญคัตติอมืสิ่นๆกป็รวมอยผล่ในขข้อนภีนั้คมือ `ทล่านจงรคักเพมืสิ่อนบข้านเหมมือนรคักตนเอง'

โรม 13:14  แตล่ทล่านทคันั้งหลายจงประดคับตคัวดข้วยพระเยซผครติสตรเจข้า และอยล่าจคัดเตรภียมอะไรไวข้บทาเรอเนมืนั้อ
หนคัง เพมืสิ่อจะใหข้สทาเรป็จตามความปรารถนาของเนมืนั้อหนคังนคันั้น

1 โครตินธร 5:10,11 แตล่ซศึสิ่งทล่านจะคบคนชาวโลกนภีนั้ทภีสิ่เปป็นคนลล่วงประเวณภี คนโลภ คนฉข้อโกง หรมือคนถมือ



รผปเคารพ ขข้าพเจข้ามติไดข้หข้ามเสภียทภีเดภียวเพราะวล่าถข้าหข้ามอยล่างนคันั้นแลข้ว ทล่านกป็ตข้องออกไปเสภียจากโลกนภีนั้
11 เราควรแยกตคัวจากพภีสิ่นข้องครติสเตภียนทภีสิ่กทาลคังดทารงชภีวติตอยผล่ในความบาปแตล่บคัดนภีนั้ขข้าพเจข้าเขภียนบอกทล่าน
วล่าถข้าผผข้ใดไดข้ชมืสิ่อวล่าเปป็นพภีสิ่นข้องแลข้ว แตล่ยคังลล่วงประเวณภี เปป็นคนโลภ เปป็นคนถมือรผปเคารพ เปป็นคนปากรข้าย
เปป็นคนขภีนั้เมา หรมือเปป็นคนฉข้อโกง อยล่าคบกคับคนอยล่างนคันั้นแมข้จะกตินดข้วยกคันกป็อยล่าเลย

1 โครตินธร 6:9,10 ชภีวติตเดติมกล่อนถผกแยกตคันั้งไวข้ และไดข้รคับความชอบธรรมโดยความเชมืสิ่อทล่านไมล่รผข้หรมือวล่าคน
อธรรมจะไมล่ไดข้รคับอาณาจคักรของพระเจข้าเปป็นมรดก อยล่าหลงเลย คนลล่วงประเวณภี คนถมือรผปเคารพ คน
ผติดผคัวเมภียเขา คนนติสคัยเหมมือนผผข้หญติงหรมือคนทภีสิ่เปป็นกะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนขภีนั้เมา คนปากรข้าย
คนฉข้อโกง จะไมล่ไดข้รคับอาณาจคักรของพระเจข้าเปป็นมรดก

1  โครตินธร 10:6  แลข้วเหตลุการณรเหลล่านภีนั้จศึงเปป็นเครมืสิ่องเตมือนใจพวกเรา ไมล่ใหข้เรามภีใจโลภปรารถนาสติสิ่งทภีสิ่ชคัสิ่ว
เหมมือนเขาเหลล่านคันั้น

1  โครตินธร 12:31  แตล่ทล่านทคันั้งหลายจงกระตมือรมือรข้นอยล่างจรติงจคังบรรดาของประทานอคันดภีทภีสิ่สลุดนคันั้น และ
ขข้าพเจข้ายคังคงแสดงทางทภีสิ่ยอดเยภีสิ่ยมกวล่าแกล่ทล่านทคันั้งหลาย

1 โครตินธร 14:39 เหตลุฉะนคันั้นพภีสิ่นข้องทคันั้งหลาย จงตคันั้งใจปรารถนาทภีสิ่จะพยากรณร ทภีสิ่เขาพผดภาษาตล่างๆกป็อยล่า
หข้ามเลย

2  โครตินธร 9:5  เหตลุฉะนคันั้นขข้าพเจข้าจศึงเหป็นวล่า สมควรจะวติงวอนใหข้พภีสิ่นข้องเหลล่านคันั้นไปหาทล่านกล่อนขข้าพเจข้า
และใหข้จคัดเตรภียมของถวายของทล่านไวข้ ตามทภีสิ่ทล่านไดข้สคัญญาไวข้แลข้ว เพมืสิ่อของถวายนคันั้นจะมภีอยผล่พรข้อม และ
จะเปป็นของถวายทภีสิ่ใหข้ดข้วยใจศรคัทธา มติใชล่ใหข้ดข้วยการฝมืนใจ

กาลาเทภีย 5:16-20  การดทาเนตินชภีวติตตามพระวติญญาณ สงครามระหวล่างเนมืนั้อหนคังกคับพระวติญญาณแตล่
ขข้าพเจข้าขอบอกวล่า จงดทาเนตินชภีวติตตามพระวติญญาณและทล่านจะไมล่สนองความตข้องการของเนมืนั้อหนคัง 17
เพราะวล่าความตข้องการของเนมืนั้อหนคังตล่อสผข้พระวติญญาณ และพระวติญญาณกป็ตล่อสผข้เนมืนั้อหนคัง เพราะทคันั้งสอง
ฝล่ายเปป็นศคัตรผกคัน ดคังนคันั้นสติสิ่งทภีสิ่ทล่านทคันั้งหลายปรารถนาททาจศึงกระททาไมล่ไดข้ 18  แตล่ถข้าพระวติญญาณทรงนทา
ทล่าน ทล่านกป็ไมล่อยผล่ใตข้พระราชบคัญญคัตติ 19 แลข้วการงานของเนมืนั้อหนคังนคันั้นเหป็นไดข้ชคัด คมือการเลล่นชผข้ การลล่วง
ประเวณภี การโสโครก การลามก 20  การนคับถมือรผปเคารพ การนคับถมือพล่อมดหมอผภี การเปป็นศคัตรผกคัน
การวติวาทกคัน การอติจฉารติษยากคัน การโกรธกคัน การทลุล่มเถภียงกคัน การใฝล่สผง การแตกกก๊กกคัน 

กาลาเทภีย 5:24 ผผข้ทภีสิ่เปป็นของพระครติสตรไดข้เอาเนมืนั้อหนคังกคับความอยากและราคะตคัณหาของเนมืนั้อหนคังตรศึงไวข้ทภีสิ่
กางเขนเสภียแลข้ว

เอเฟซคัส 2:1-3  รอดโดยความเชมืสิ่อพระองครทรงกระททาใหข้ทล่านทคันั้งหลายมภีชภีวติตอยผล่ แมข้วล่าทล่านตายแลข้วโดย
การละเมติดและการบาป 2  ครคันั้งเมมืสิ่อกล่อนทล่านเคยดทาเนตินตามวติถภีของโลกนภีนั้ตามเจข้าแหล่งอทานาจในยล่าน



อากาศ คมือวติญญาณทภีสิ่ครอบครองอยผล่ในบลุตรแหล่งการไมล่เชมืสิ่อฟคัง 3  เมมืสิ่อกล่อนเราทคันั้งปวงเคยประพฤตติเปป็น
พรรคพวกกคับคนเหลล่านคันั้นทภีสิ่ประพฤตติตามตคัณหาของเนมืนั้อหนคังเชล่นกคัน คมือกระททาตามความปรารถนาของ
เนมืนั้อหนคังและความคติดในใจ ตามสคันดานเราจศึงเปป็นบลุตรแหล่งพระอาชญาเหมมือนอยล่างคนอมืสิ่น

เอเฟซคัส 4:19 เขามภีใจปราศจากความสะดลุข้งตล่อบาป ปลล่อยตคัวททาการลามก ททาการโสโครกทลุกอยล่างดข้วย
ความละโมบ

เอเฟซคัส 4:22-27  ทล่านจงทตินั้งมนลุษยรเกล่าของทล่านซศึสิ่งคผล่กคับวติถภีชภีวติตเดติมนคันั้นเสภีย อคันจะเสมืสิ่อมเสภียไปตาม
ตคัณหาอคันเปป็นทภีสิ่หลอกลวง 23 และจงใหข้จติตใจของทล่านเปลภีสิ่ยนใหมล่ 24 และใหข้ทล่านสวมมนลุษยรใหมล่ซศึสิ่ง
ทรงสรข้างขศึนั้นใหมล่ตามแบบอยล่างของพระเจข้า ในความชอบธรรมและความบรติสลุทธติธทภีสิ่แทข้จรติง 25  เหตลุ
ฉะนคันั้นทล่านจงเลติกพผดมลุสาเสภีย และ `จงตล่างคนตล่างพผดความจรติงกคับเพมืสิ่อนบข้าน'  เพราะวล่าเราตล่างกป็เปป็น
อวคัยวะของกคันและกคัน 26  โกรธกป็โกรธเถติด แตล่อยล่าททาบาป อยล่าใหข้ถศึงตะวคันตกทล่านยคังโกรธอยผล่ 27
และอยล่าใหข้โอกาสแกล่พญามาร

เอเฟซคัส 5:3,5  แตล่การเอล่ยถศึงการลล่วงประเวณภี การลามกตล่างๆและความโลภ อยล่าใหข้มภีขศึนั้นในพวกทล่าน
เลยจะไดข้สมกคับทภีสิ่ทล่านเปป็นวติสลุทธติชน 4 ทคันั้งอยล่าพผดหยาบคาย พผดเลล่นไมล่เปป็นเรมืสิ่อง และพผดตลกหยาบโลน
เกเร ซศึสิ่งเปป็นการไมล่สมควร แตล่ใหข้ขอบพระคลุณดภีกวล่า 5 เพราะทล่านรผข้แนล่วล่า คนลล่วงประเวณภี คนโสโครก
คนโลภ ทภีสิ่เปป็นคนไหวข้รผปเคารพ จะไดข้อาณาจคักรของพระครติสตรและของพระเจข้าเปป็นมรดกกป็หามติไดข้

โคโลสภี 3:5  จงสวมมนลุษยรใหมล่ทลุกวคันเหตลุฉะนคันั้นจงประหารอวคัยวะของทล่านซศึสิ่งอยผล่ฝล่ายโลกนภีนั้ คมือการลล่วง
ประเวณภี การโสโครก ราคะตคัณหา ความปรารถนาชคัสิ่ว และความโลภ ซศึสิ่งเปป็นการนคับถมือรผปเคารพ

1  เธสะโลนติกา 2:5  เพราะวล่าเราไมล่ไดข้ใชข้คทายกยอในเวลาใดเลย ซศึสิ่งทล่านกป็รผข้อยผล่ หรมือมติไดข้ใชข้คทาพผดเคลมือบ
คลลุมเพมืสิ่อความโลภเลย พระเจข้าทรงเปป็นพยานฝล่ายเรา

1 เธสะโลนติกา 4:3-7 เพราะนภีสิ่แหละเปป็นพระประสงครของพระเจข้า คมือใหข้ทล่านเปป็นคนบรติสลุทธติธ เวข้นเสภียจาก
การลล่วงประเวณภี 4 เพมืสิ่อใหข้ทลุกคนในพวกทล่านรผข้จคักทภีสิ่จะรคักษาภาชนะของตนในทางบรติสลุทธติธ และในทางทภีสิ่
มภีเกภียรตติ 5 มติใชล่ดข้วยราคะตคัณหาเหมมือนอยล่างคนตล่างชาตติทภีสิ่ไมล่รผข้จคักพระเจข้า 6 เพมืสิ่อไมล่ใหข้ผผข้ใดททาลล่วงเกติน
และลคักลอบตล่อพภีสิ่นข้องในเรมืสิ่องใดๆเลย เพราะวล่าองครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นผผข้ทรงสนองโทษตล่อบรรดาคนทภีสิ่
กระททาอยล่างนคันั้น เหมมือนอยล่างทภีสิ่เราไดข้บอกไวข้กล่อนแลข้วและไดข้เปป็นพยานแลข้วดข้วย 7  เพราะพระเจข้ามติไดข้
ทรงเรภียกเราใหข้เปป็นคนลามก แตล่ทรงเรภียกเราใหข้เปป็นคนบรติสลุทธติธ

1  ทติโมธภี 3:3,8  ไมล่ดมืสิ่มเหลข้าองลุล่น ไมล่เปป็นนคักเลง ไมล่เปป็นคนโลภมคักไดข้ แตล่เปป็นคนสลุภาพ ไมล่เปป็นคนชอบ
วติวาท ไมล่เปป็นคนเหป็นแกล่เงติน 8  คลุณสมบคัตติของผผข้ชล่วยฝล่ายผผข้ชล่วยนคันั้นกป็เชล่นเดภียวกคัน คมือตข้องเปป็นคนสงล่า
ผล่าเผย ไมล่เปป็นคนสองลตินั้น ไมล่สนใจเหลข้าองลุล่นมาก ไมล่เปป็นคนโลภมคักไดข้



1  ทติโมธภี 6:9,10  สล่วนคนเหลล่านคันั้นทภีสิ่อยากรทสิ่ารวยกป็ตกอยผล่ในการทดลองและตติดบล่วงแรข้ว และในตคัณหา
หลายอยล่างอคันโฉดเขลาและเปป็นภคัยแกล่ตคัว ซศึสิ่งททาใหข้คนเราตข้องจมลงถศึงความพตินาศเสมืสิ่อมสผญไป 10
ดข้วยวล่าการรคักเงตินนคันั้นเปป็นรากเหงข้าแหล่งความชคัสิ่วทคันั้งสตินั้น ขณะทภีสิ่บางคนโลภสติสิ่งเหลล่านภีนั้จศึงไดข้หลงไปจากความ
เชมืสิ่อนคันั้น และทติสิ่มแทงตคัวของเขาเองใหข้ทะลลุดข้วยความทลุกขรใจเปป็นอคันมาก

2  ทติโมธภี 2:22  จงหลภีกหนภีเสภียจากราคะตคัณหาของคนหนลุล่ม แตล่จงใฝล่ในความชอบธรรม ในความเชมืสิ่อ
ความรคัก และสคันตติสลุข รล่วมกคับผผข้ทภีสิ่ออกพระนามขององครพระผผข้เปป็นเจข้าดข้วยใจบรติสลุทธติธ

2 ทติโมธภี 3:2 เหตลุวล่าคนจะเปป็นคนรคักตคัวเอง เปป็นคนเหป็นแกล่เงติน เปป็นคนอวดตคัว เปป็นคนจองหอง เปป็นคน
พผดหมติสิ่นประมาท เปป็นคนไมล่เชมืสิ่อฟคังคทาบติดามารดา เปป็นคนอกตคัญญผ เปป็นคนไรข้ศภีลธรรม

2  ทติโมธภี 3:6  เพราะในบรรดาคนเหลล่านคันั้น มภีคนทภีสิ่แอบไปตามบข้าน แลข้วนทาหญติงทภีสิ่เบาปคัญญาหนาดข้วย
บาปไปเปป็นเชลย แลข้วพากคันหลงใหลไปดข้วยตคัณหาตล่างๆ

2 ทติโมธภี 4:3 เพราะจะถศึงเวลาทภีสิ่คนจะทนตล่อคทาสอนอคันถผกตข้องไมล่ไดข้ แตล่เขาจะรวบรวมครผไวข้ใหข้สอนในสติสิ่ง
ทภีสิ่เขาชอบฟคัง ตามความปรารถนาของตนเอง

ทติตคัส 2:12  สอนใหข้เราละทตินั้งความอธรรมและโลกภียตคัณหา และดทาเนตินชภีวติตในโลกปคัจจลุบคันนภีนั้อยล่างมภี
สตติสคัมปชคัญญะ อยล่างชอบธรรม และตามทางพระเจข้า

ทติตคัส 3:3 เพราะวล่าเมมืสิ่อกล่อนนคันั้นบางครคันั้งเราเองกป็โงล่เชล่นกคัน ไมล่เชมืสิ่อฟคัง หลงผติด เปป็นทาสของกติเลสตคัณหาและ
การเรติงสทาราญตล่างๆ ใชข้ชภีวติตอยล่างเลวรข้าย รติษยา นล่าชคัง และเกลภียดชคังกคันและกคัน

ฮภีบรผ 13:5  ทล่านจงพข้นจากการรคักเงติน จงพอใจในสติสิ่งทภีสิ่ทล่านมภีอยผล่ เพราะวล่าพระองครไดข้ตรคัสไวข้แลข้ววล่า "เรา
จะไมล่ละทล่านหรมือทอดทตินั้งทล่านเลย"

ยากอบ 1:14,15  แตล่วล่าทลุกคนกป็ถผกลล่อลวง เมมืสิ่อตคัณหาของตนเองชคักนทาใหข้กระททาผติด แลข้วตคัวกป็กระททา
ตาม 15 ครคันั้นตคัณหาเกติดขศึนั้นแลข้ว กป็ททาใหข้เกติดบาป และเมมืสิ่อบาปโตเตป็มทภีสิ่แลข้ว กป็นทาไปสผล่ความตาย

ยากอบ 4:1-5  ตทาหนติการดทาเนตินชภีวติตฝล่ายโลกอะไรเปป็นสาเหตลุของสงครามและการทะเลาะวติวาทกคันใน
พวกทล่าน มติใชล่ราคะตคัณหาของทล่านหรมือทภีสิ่ตล่อสผข้กคันในอวคัยวะของทล่าน 2 ทล่านทคันั้งหลายอยากไดข้ แตล่ไมล่ไดข้
ทล่านกป็ฆล่ากคัน ทล่านโลภแตล่ไมล่ไดข้ ทล่านกป็ทะเลาะและททาสงครามกคัน ทภีสิ่ทล่านไมล่มภีเพราะทล่านไมล่ไดข้ขอ 3 ทล่าน
ขอและไมล่ไดข้รคับ เพราะทล่านขอผติด หวคังไดข้ไปเพมืสิ่อสนองราคะตคัณหาของทล่าน 4  ทล่านทคันั้งหลายผผข้ลล่วง
ประเวณภีชายหญติงเออ๋ย ทล่านไมล่รผข้หรมือวล่า การเปป็นมติตรกคับโลกนคันั้นคมือการเปป็นศคัตรผกคับพระเจข้า เหตลุฉะนคันั้นผผข้
ใดใครล่เปป็นมติตรกคับโลก ผผข้นคันั้นกป็เปป็นศคัตรผของพระเจข้า 5 ทล่านคติดวล่าพระคคัมภภีรรกลล่าวไวข้อยล่างเปลล่าประโยชนร
หรมือทภีสิ่วล่า `พระวติญญาณทภีสิ่สถติตอยผล่ในเราทคันั้งหลายมภีความรผข้สศึกหศึงหวง'

1 เปโตร 1:14 ดลุจดคังเปป็นบลุตรทภีสิ่เชมืสิ่อฟคัง ขออยล่าไดข้ประพฤตติตามราคะตคัณหาอยล่างทภีสิ่เกติดจากความโงล่เขลา



ของทล่านในกาลกล่อน
1  เปโตร 2:11  พวกทภีสิ่รคัก ขข้าพเจข้าวติงวอนทล่านทคันั้งหลายเหมมือนทล่านเปป็นคนตล่างดข้าวและเปป็นผผข้สคัญจร ใหข้

ทล่านละเวข้นจากตคัณหาของเนมืนั้อหนคัง ซศึสิ่งททาศศึกกคับจติตวติญญาณ
1  เปโตร 4:2-4  เพมืสิ่อเขาจะไดข้ไมล่ดทาเนตินชภีวติตทภีสิ่ยคังเหลมืออยผล่ในเนมืนั้อหนคังตามใจปรารถนาของมนลุษยร แตล่

ตามพระประสงครของพระเจข้า 3  ดข้วยวล่าเวลาทภีสิ่ผล่านไปในชภีวติตของเราแลข้วนคันั้น นล่าจะเพภียงพอสทาหรคับ
การกระททาสติสิ่งทภีสิ่คนตล่างชาตติชอบกระททา คราวเมมืสิ่อเราไดข้ดทาเนตินตามกติเลสตคัณหา ตามใจปรารถนาอคันชคัสิ่ว
เมาเหลข้าองลุล่น เฮฮาเอะอะเอป็ดตะโรกคัน เลภีนั้ยงกคันอยล่างหรผหราฟลุล่มเฟมือย และการไหวข้รผปเคารพอคันเปป็นทภีสิ่นล่า
เกลภียด 4 เขาประหลาดใจทภีสิ่บคัดนภีนั้ทล่านทคันั้งหลายไมล่ไดข้ประพฤตติเหลวไหลมากเหมมือนอยล่างเขา เขากป็กลล่าว
รข้ายทล่าน

2  เปโตร 1:4  ดข้วยเหตลุเหลล่านภีนั้พระองครจศึงไดข้ทรงประทานพระสคัญญาอคันประเสรติฐและใหญล่ยติสิ่งแกล่เรา เพมืสิ่อ
วล่าดข้วยพระสคัญญาเหลล่านภีนั้ ทล่านทคันั้งหลายจะพข้นจากความเสมืสิ่อมโทรมทภีสิ่มภีอยผล่ในโลกนภีนั้เพราะตคัณหา และจะ
ไดข้รคับสล่วนในสภาพของพระองคร

2 เปโตร 2:3 และดข้วยความโลภเขาจะกลล่าวคทาตลบตะแลงเพมืสิ่อคข้ากทาไรจากทล่านทคันั้งหลาย การลงโทษคน
เหลล่านคันั้นทภีสิ่ไดข้ถผกพติพากษานานมาแลข้วจะไมล่เนตินชข้า และความหายนะของเขากป็จะไมล่หลคับไหลไป

2  เปโตร 2:9-19  องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงทราบวติธภีทภีสิ่จะชล่วยคนทภีสิ่ตามทางของพระเจข้าใหข้รอดพข้นจากการ
ทดลองตล่างๆ และทรงทราบวติธภีทภีสิ่จะรคักษาคนอธรรมไวข้จนถศึงวคันพติพากษาเพมืสิ่อจะไดข้ลงโทษเขา 10
สคัญญลคักษณรบางอยล่างของผผข้พยากรณรเทป็จโดยเฉพาะคนเหลล่านคันั้นทภีสิ่ปลล่อยตคัวไปตามเนมืนั้อหนคัง ในราคะ
ตคัณหาแหล่งความโสโครก และหมติสิ่นประมาทผผข้ใหญล่ทภีสิ่มภีอทานาจ คนเหลล่านภีนั้ทะนงตนและประพฤตติตาม
อทาเภอใจ เขาไมล่สะทกสะทข้านทภีสิ่จะกลล่าวประณามผผข้ทภีสิ่มภีบรรดาศคักดติธ 11  แตล่ฝล่ายทผตสวรรครแมข้วล่ามภีฤทธติธ
และกทาลคังมากกวล่า กป็หาไดข้กลล่าวประณามคนเหลล่านคันั้นหนข้าพระพคักตรรขององครพระผผข้เปป็นเจข้าไมล่ 12  แตล่
วล่าคนเหลล่านคันั้นเปป็นเหมมือนสคัตวรเดภียรคัจฉานทภีสิ่ปราศจากความคติด เปป็นสคัตวรทภีสิ่ททาตามสคัญชาตญาณ เกติดมา
เพมืสิ่อถผกจคับและถผกฆล่า เขากลล่าวประณามสติสิ่งทภีสิ่เขาไมล่เขข้าใจเลย เขาจะตข้องพตินาศในการชคัสิ่วรข้ายของตนเอง
13  และจะรคับบทาเหนป็จแหล่งการอธรรม เหมมือนคนทภีสิ่ถมือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวคันเปป็นความ
เพลติดเพลติน เขาดล่างพรข้อยและมลทติน และประพฤตติการเสเพลเฮฮาดข้วยการหลอกลวงของตนเอง เมมืสิ่อ
กทาลคังกตินเลภีนั้ยงรวมกคับทล่านทคันั้งหลาย 14 ตาเขาเตป็มไปดข้วยความปรารถนาแหล่งการลล่วงประเวณภี และเขา
หยลุดกระททาบาปไมล่ไดข้เลย เขาวางกคับดคักคนทภีสิ่มภีจติตใจไมล่มคัสิ่นคง เขามภีใจชตินกคับการโลภ เขาเปป็นลผกแหล่ง
ความสาปแชล่ง 15  เขาสละทตินั้งทางถผกตข้อง หลงไปในทางผติด ดทาเนตินตามทางของบาลาอคัมบลุตรชายเบ
โอรร ผผข้ทภีสิ่ชอบบทาเหนป็จแหล่งการอธรรม 16 แตล่บาลาอคัมกป็ไดข้ถผกตติเพราะการทภีสิ่เขาไดข้กระททาความชคัสิ่วชข้านคันั้น



ลาใบข้ตคัวนคันั้นพผดเปป็นภาษามนลุษยร และไดข้ยคับยคันั้งอาการคลลุข้มคลคัสิ่งของศาสดาพยากรณรคนนคันั้น 17  คน
เหลล่านภีนั้เปป็นบล่อทภีสิ่ไรข้นทนั้า เปป็นเมฆทภีสิ่ถผกพายลุพคัดไป ทรงเตรภียมหมอกแหล่งความมมืดทศึบไวข้แลข้วสทาหรคับคนเหลล่า
นคันั้นเปป็นนติตยร 18  เพราะวล่าเขาพผดเยล่อหยติสิ่งอวดตคัว และเขาใชข้ความปรารถนาแหล่งเนมืนั้อหนคังกคับความ
กทาหนคัด เพมืสิ่อจะลล่อลวงคนทคันั้งหลายทภีสิ่กทาลคังหนภีไปจากคนเหลล่านคันั้นทภีสิ่หลงประพฤตติผติด 19  เขาสคัญญาวล่า
จะใหข้คนเหลล่านคันั้นพข้นจากการเปป็นทาส แตล่ตคัวเขาเองยคังเปป็นทาสของความหายนะ เพราะวล่ามนลุษยรพล่าย
แพข้แกล่สติสิ่งใด เขากป็เปป็นทาสของสติสิ่งนคันั้น

2  เปโตร 3:3  คทาเตมือนเกภีสิ่ยวกคับผผข้เยาะเยข้ยการเสดป็จกลคับมาจงรผข้ขข้อนภีนั้กล่อน คมือในวคันสลุดทข้ายคนทภีสิ่ชอบเยาะ
เยข้ยจะเกติดขศึนั้นและดทาเนตินตามใจปรารถนาชคัสิ่วของตน

1 John 2:15-17 อยล่ารคักโลกอยล่ารคักโลกหรมือสติสิ่งของในโลก ถข้าผผข้ใดรคักโลก ความรคักตล่อพระบติดาไมล่ไดข้
อยผล่ในผผข้นคันั้น 16 เพราะวล่าสารพคัดซศึสิ่งมภีอยผล่ในโลก คมือตคัณหาของเนมืนั้อหนคัง และตคัณหาของตา และความ
เยล่อหยติสิ่งในชภีวติตไมล่ไดข้เกติดจากพระบติดา แตล่เกติดจากโลก 17 และโลกกคับสติสิ่งยคัสิ่วยวนของโลกกทาลคังผล่านพข้น
ไป แตล่ผผข้ทภีสิ่ประพฤตติตามพระทคัยของพระเจข้ากป็ดทารงอยผล่เปป็นนติตยร 

ยผดาส 1:11 วติบคัตติจงมภีแกล่เขา เพราะเขาไดข้ดทาเนตินในทางของคาอติน และไดข้วติสิ่งพลล่านไปตามความผติดพลาด
ของบาลาอคัมเพราะเหป็นแกล่สตินจข้าง และไดข้พตินาศไปในการกบฏอยล่างโคราหร

ยผดาส 1:15-19  เพมืสิ่อทรงพติพากษาปรคับโทษคนทคันั้งปวง และทรงกระททาใหข้ทลุรชนทคันั้งปวงรผข้สศึกตคัวถศึงการ
อธรรมทภีสิ่เขาไดข้กระททาดข้วยใจชคัสิ่ว และรผข้สศึกตคัวถศึงการหยาบชข้าทคันั้งหมดทภีสิ่ทลุรชนคนบาปเหลล่านคันั้นไดข้กลล่าวรข้าย
ตล่อพระองคร" 16  คนเหลล่านภีนั้มคักเปป็นคนบล่น เปป็นคนโพนทะนา เปป็นคนดทาเนตินตามตคัณหาอคันชคัสิ่วของตคัว
และปากเขากลล่าวคทาโอข้อวดตล่างๆ เปป็นคนยกยอผผข้อมืสิ่นเพมืสิ่อหวคังประโยชนรของตน 17  แตล่วล่าทล่านทภีสิ่รคักทคันั้ง
หลาย ทล่านจงระลศึกถศึงคทาพยากรณรเมมืสิ่อกล่อนของเหลล่าอคัครสาวกของพระเยซผครติสตร องครพระผผข้เปป็นเจข้าของ
เราทภีสิ่ไดข้กลล่าวไวข้ 18 คมือวล่า พวกอคัครสาวกนคันั้นไดข้บอกทล่านทคันั้งหลายวล่า "ในสมคัยสลุดทข้ายจะมภีคนเยาะเยข้ย
บคังเกติดขศึนั้น เขาเปป็นคนทภีสิ่ดทาเนตินตามตคัณหาอคันชคัสิ่วของตคัว" 19  คนเหลล่านภีนั้คมือคนทภีสิ่แยกตคัวออกมาและ
ประพฤตติตคัวตามโลกภียวติสคัย และปราศจากพระวติญญาณ

วติวรณร 18:14 และผลซศึสิ่งจติตของเจข้ากระหายใครล่ไดข้นคันั้นกป็ลล่วงพข้นไปจากเจข้าแลข้ว สติสิ่งสารพคัดอคันวติเศษยติสิ่งและ
หรผหรากป็พตินาศไปจากเจข้าแลข้ว และเจข้าจะไมล่ไดข้พบมคันอภีกเลย
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