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บทที่ 5
สิทธิอํ านาจที่มอบหมายให

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถงึแหลงที่มาซึ่งผูเชื่อไดรับสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณ
- อธบิายความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบและสิทธิอํ านาจ
- อธบิายถงึความรับผิดชอบที่พระเยซูทรงมอบหมายแกสาวกของพระองค
- ใหคํ าจ ํากัดความของคํ าภาษากรีก “พลังอํ านาจ”

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมี

อํ านาจใหญยิง่กวากํ าลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทํ าอันตรายแกทานไดเลย”   ลู
กา 10:19

คํ านํ า
พระเจาทรงเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจ พระองคทรงมอบหมาย  “ฤทธิ์อํ านาจทั้งสิ้น” แกพระ

บุตรของพระองคคือ พระเยซูคริสต
พระเยซทูรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณแกสาวกของพระองค ฤทธิ์อํ านาจนี้ชวยใหพวก

เขาท ําหนาที่ความรับผิดชอบที่ใหแกเราไดสํ าเร็จ

ความรับผิดชอบและสิทธิอํ านาจ
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เมือ่พระเยซูเสร็จส้ินงานรับใชในโลกนี้และเสด็จคืนสูสวรรค พระองคทรงมอบความรับผิดชอบที่
ยิง่ใหญแกสาวกของพระองค พระองคทรงกลาววา

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหถอืรกัษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับ
เจาทัง้หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20

ความรับผิดชอบที่พระเยซูทรงมอบแกสาวกก็คือ  ใหน ําขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจาไป
ยงัชาวโลกทั้งมวล

มคีวามสมัพนัธระหวางความรับผิดชอบและสิทธิอํ านาจ เมื่อคนใดคนหนึ่งไดรับมอบความรับผิด
ชอบใหท ําบางอยาง เขาตองไดรับสิทธิอํ านาจที่จะทํ าดวย สิทธิอํ านาจนี้ตองไดรับมอบหมายจากผูที่เปน
ใหญกวาเขา

ตัวอยางเชน  ตํ ารวจมคีวามรับผิดชอบใหรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานหรือในเมือง เขาก็
ไดรับสิทธอํิ านาจจากรฐับาลใหกระทํ าหนาที่นี้ไดสํ าเร็จ เขามีสิทธิอํ านาจที่จะพกอาวุธเพื่อที่จะมีอํ านาจ
ท ํางานนี้ได

ตํ ารวจไมมสิีทธอํิ านาจในตัวของเขาเอง เขาไดรับมอบสิทธิอํ านาจจากผูบังคับบัญชา เขาทํ างาน
ดวยอ ํานาจที่ไดรับจากผูที่มีอํ านาจเหนือกวา เขาเปนตัวแทนของรัฐบาล

พระเยซทูรงประทานความรับผิดชอบแกสาวกของพระองค เพื่อใหนํ าขาวประเสริฐไปสูโลก พระ
องคมอบสิทธอํิ านาจแกเขาที่จะทํ างานนี้ไดสํ าเร็จ คุณจะมอบความรับผิดชอบแกเขาโดยไมใหสิทธิอํ านาจ
แกเขาไมได

สิทธอํิ านาจนี้คืออะไร?  มันเปนอํ านาจฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญ พระเยซูตรัสวา
“ฤทธานภุาพทัง้สิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว”

มทัธิว 28:18

แลวพระองคจึงตรัสวา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 

ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหรกัษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจา
ทัง้หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20

สิทธิอํ านาจที่จะมอบหมาย
เมือ่พระเยซเูสดจ็มายังโลกนี้ พระองคมาพรอมกับอํ านาจและสิทธิอํ านาจ พระเยซูทรงมีอํ านาจ

ทัง้สิน้ ซึง่ไดรับมอบหมายจากพระเจา โดยเหตุนี้พระองคจึงทรงมีสิทธิอํ านาจที่จะมอบหมายทั้งอํ านาจ
และความรับผิดชอบแกสาวกของพระองค
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“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมา แลวก็ประทานอํ านาจ
ใหเขาขับผีรายออกได และใหรักษาโรคและความเจ็บปวยทกุอยางใหหายได”   มั
ทธิว 10:1

“พระองคจึงทรงต้ังศิษยสิบสองคนไวใหอยูกับพระองค  เพือ่จะทรงใชเขา
ไปประกาศและใหมีอํ านาจขับผีออกได”  มาระโก 3:14-15

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคน แลวทรงใชเขาใหออกไปเปนคูๆ ทรง
ประทานอํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”   มาระโก 6:7

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน แลวกป็ระทานใหเขามี
อํ านาจเหนือผีทั้งปวง และรักษาโรคตางๆ ใหหาย” ลูกา 9:1

พระเยซไูมไดมอบหมายพระพรฝายวัตถุหรือฝายอารมณแกสาวก พระองคไมไดทรงแตงตั้งฐาน
บัญชาการในกรงุเยรูซาเล็ม เพราะพระองครูวาสิ่งนี้ไมอาจทํ าใหงานนี้สํ าเร็จลงได

พระองคทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจแกเขา
ในบทที่ 3  คุณไดเรียนรูถงึอํ านาจอันยิ่งใหญของซาตาน แตวาฤทธิ์อํ านาจที่พระเยซูทรงมอบแก

สาวกนัน้ยิ่งใหญกวาอํ านาจของศัตรู
“ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจเหยียบงูรายและแมลงปองและมี

อํ านาจใหญยิ่งกวากํ าลังศัตรู ไมมีสิ่งใดจะทํ าอันตรายแกทานไดเลย”  ลกูา 10:19

ซาตานไมกลวัคุณและไมนับถือคุณ แตมันกลัวสิทธิอํ านาจที่คุณไดรับมอบหมาย สิทธิอํ านาจมี
สวนเกีย่วของกบัความสัมพันธ ตัวอยางเชน ตํ ารวจมีสิทธิอํ านาจเพราะวาเขามีสวนเกี่ยวของกับรัฐบาล

สิทธอํิ านาจของคุณขึ้นอยูกับความสัมพันธของคุณกับพระเยซูคริสตจอมเจานาย เบือ้งหลังคุณ
พระเยซทูรงประทับอยูพรอมกับ “ฤทธานุภาพทั้งสิ้น” เมื่อคุณรูความจริงนี้แลว ชวีิตของคุณจะเปลี่ยน
แปลงไป

พระเยซูบอกสาวกวา
“และดูเถิด เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือทานทั้ง

หลาย แตทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงจนกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่
มาจากเบื้องบน”  ลกูา 24:49

เมือ่สาวกประกอบดวยฤทธิ์เดชอํ านาจนี้ เขากเ็ปลี่ยนแปลงจากคนที่ข้ีกลัวขาดความเชื่อ และขี้
สงสยัมาเปนคนที่มีสิทธิอํ านาจ

“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบล และพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20
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หนงัสอืกจิการของอคัรทูตบันทึกวา พระสัญญาที่จะทรงประทานฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณนั้น
สํ าเรจ็ในชวีติของผูเชื่ออยางไร การอัศจรรยและหมายสํ าคัญที่อธิบายไวในหนังสือนี้นาประทับใจมาก การ
สํ าแดงแตละอยางของฤทธิ์อํ านาจของพระเจามีสวนทํ าใหความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญของการนํ าขาว
ประเสริฐไปสูโลกสํ าเร็จลงได

คํ า 2 คํ าของคํ าวา “ฤทธิ์อํ านาจ”
ในพนัธสญัญาใหม มีคํ ากรีก 2 คํ า ที่แตกตางกันซึ่งแปลออกมาเปนคํ าวา “ฤทธิ์อํ านาจ”

“ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจ (exousia)  เหยยีบงูรายและแมลงปอง
และมอํี านาจใหญยิ่งกวากํ าลัง (อํ านาจ-dunamis)  ของศตัรู...”   ลูกา 10:19

คํ าภาษากรีก  exousia  หมายถงึ ฤทธิอํ์ านาจที่มอบหมายใหหรือสิทธิอํ านาจ คํ าวา dunamis
หมายถงึอ ํานาจที่เกิดจากตนเอง  คืออํ านาจที่เกิดจากความคิด จิตใจและตนเอง

อํ านาจที่เกิดจากตนเอง (dunamis)  ใชในขอพระคัมภีรนี้เพื่ออธิบายถึงอํ านาจของซาตาน
อํ านาจที่ไดรับมอบหมาย (exousia)  ใชเพือ่อธบิายอํ านาจของพระเยซูซึ่งพระเจาทรงประทานให ดวย
ฤทธิอํ์ านาจชนดินีซ้ึง่ไดรับมอบหมายจากพระเจานี่เอง เปนสิ่งที่ยิ่งใหญกวาอํ านาจของซาตาน

อํ านาจทีไ่ดรับมอบหมายนี้เองที่สงผานมายังผูเชื่อ คุณไมไดเกิดมาพรอมกับอํ านาจนี้ คุณไมได
รับมรดกอ ํานาจนี้จากบิดามารดา แตพระเยซูทรงมอบหมายแกคุณ

ความรับผิดชอบตอฤทธิ์อํ านาจ
ฤทธิอํ์ านาจทีพ่ระเยซูประทานแกสาวกนั้น ทํ าใหเขามีความรับผิดชอบพิเศษคือ ใชเพื่อเผยแพร

ขาวประเสริฐไปยังชาติตางๆ ในโลก
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

จะเสดจ็มาเหนอืทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยเูดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กจิการ 1:8

ฤทธิอํ์ านาจนี้ใชโดยมีจุดประสงคเพื่อแพรขยายขาวประเสริฐไปยังชาติตางๆ ในโลก
พระเยซูตรัสคํ าอุปมาที่แสดงความจริงนี้ใน มาระโก บท 13  พระองคตรัสวา

“เหมอืนเจาของบานคนหนึ่งที่ออกจากบานไปทางไกล มอบอํ านาจใหแก
บาวทุกคนและใหรูการงานของตนวามีหนาที่อะไรและไดสั่งนายประตูใหเฝาบาน
อยู”   มาระโก 13:34

พระเจาไดมอบหมายสิทธิอํ านาจแกเราเพื่อใหทํ างานไดสํ าเร็จ งานนี้คือการแพรขยายขาว
ประเสริฐไปสูชนชาติตางๆ ในโลก

ฤทธิ์อํ านาจนี้ผานไปแลวหรือ?
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บางคนอางวาการมอบฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณนี้มีสํ าหรับคริสตจักรในยุคแรกเทานั้น 
เขากลาววามเีพื่อสาวกเทานั้น เขาอางวาวันแหงการอัศจรรยไดผานพนไปแลว

แตจงพจิารณาคํ าถามขอนี้ คนทั้งโลกไดรับขาวประเสริฐหมดแลวหรือ   (คํ าตอบคือ “ยัง”)
งานทีพ่ระเยซูทิ้งไวใหสาวกทํ านั้นยังไมสํ าเร็จ  เรายงัคงมีความรับผิดชอบที่จะตองนํ าขาว

ประเสรฐิแหงราชอาณาจักรไปยังโลกทั้งมวล  พระเยซูจะไมทรงนํ าสิทธิอํ านาจออกไปจากเรากอนที่เราจะ
ท ําหนาที่นี้สํ าเร็จลง

จงอานเรื่องของการตายและการฟนของลาซารัส  ในยอหน บท 11  เมื่อพระเยซูมาถึงหลังจากที่
ลาซารสัไดตายไปแลว มารธามาพบพระองคและกลาววา

“...พระองคเจาขา ถาพระองคอยูที่นี่นองชายของขาพระองคก็คงไมตาย”
ยอหน 11:21

พระเยซูตอบเธอวา
“นองชายของเจาจะฟนขึ้นมาอีก”   ยอหน 11:23

มารธากลาววา
“...ขาพระองคทราบแลววาเขาฟนขึ้นมาอีกในวันสุดทาย เมื่อคนทั้งปวง

จะฟนขึ้นมา...”  ยอหน 11:24

แลวพระเยซูตรัสแกเธอวา
“เราเปนผูฟนจากความตายและเปนชีวิต  ผูทีเ่ชือ่ในเราแมวาเขาตายแลว

เขาก็จะมีชีวิตอยู”   ยอหน 11:25

มารธาเชือ่วาพระเยซูสามารถทํ าใหลาซารัสฟนขึ้นมาในอดีต  (...ถาพระองคไดประทับอยูที่นี่)
เธอเชือ่วาพระเยซูสามารถทํ าใหเขาเปนขึ้นมาในอนาคต  (ในวันสุดทาย)

แตพระเยซูทรงบอกถึงความจริงที่สํ าคัญแกเธอ  พระองคตรัสวา “เราเปน”  การฟนจากความตาย
และเปนชีวิต  (ในพระคัมภีรภาษาอังกฤษ ใชคํ าวา “I am”)   “เราเปน”  หมายถึง ปจจุบันกาล  แลวพระ
องคกท็ ําใหลาซารัสฟนจากความตาย

ชีวิตจากเถาองุน
“เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง  ผูทีเ่ขาสนิทอยูในเราและเรา

เขาสนทิอยูในเขา ผูนั้นจะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทํ าสิ่งใด
ไมไดเลย”  ยอหน 15:5

ในโลกธรรมชาติ ชีวิตมาจากเถาองุน  เถาองุนท ําใหชีวิตไหลออกมาสูแขนงของตนไม เพื่อผลิตผล
ออกมา แขนงไมไดผลิตผลเอง ถามนัแยกจากเถาองุนแลวมันก็หยุดที่จะเกิดผลออกมาและจะตายในที่สุด
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นี่เปนตัวอยางที่พระเยซูทรงใชเพื่อแสดงถึงการไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในโลกฝาย
วญิญาณ  (อานยอหน 15)  เราทัง้หลายเปนแขนงที่เกิดผล  พระเยซูทรงเปนเถาองุน  คุณไมไดผลิตผลอ
งุนแตคุณเกิดผลออกมา

คนเหลานีก้ระท ําสิ่งที่พระเจาสั่งเขาไว เขาเทศนาพระวจนะ วางมือบนคนปวย  ขับผีใหปลอยมือ
จากชวีติของชายและหญิง  เขาเชื่อฟงและมอบผลไวกับพระเจา

จงเชือ่ฟงพระเจาและมอบผลไวในพระหัตถของพระองค  คุณไมใชผูทํ าการอัศจรรย พระเจาทรง
เปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจ เมื่อคุณเชื่อฟงพระเจาและกระทํ าตามพระวจนะของพระองค ทั้งหมดก็ข้ึนอยู
กบัพระองคซึ่งจะทรงทํ าใหเกิดฤทธิ์อํ านาจผานตัวคุณ

เมือ่สาวกถามพระองควา “ขาพเจาทั้งหลายจะตองทํ าประการใด จึงจะทํ างานของพระเจาได?”
พระเยซทูรงตอบวา “งานของพระเจานั้นคือ การที่ทานวางใจในทานที่พระองคทรงใชมา”

พระเยซคืูอ ผูนัน้ทีท่รงทํ างานผานตัวคุณ พระองคทรงเปนผูนั้นที่ไดทรงมอบหมายสิทธิอํ านาจ
คุณไมจ ําเปนตองกระทํ าฤทธิ์อํ านาจโดยใชอารมณ  คุณไมจ ําเปนที่จะตอง “คอยเฝาอธิษฐานยํ้ า”  เพื่อให
เกดิฤทธิ์อํ านาจ แตเปนฤทธิ์อํ านาจของพระเจาซึ่งทํ างานในคุณและผานตัวคุณ

“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบล และพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา  และทรงสนบัสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20

บอยคร้ังที่ในการรับใช รูปแบบนี้กลับถูกปดใหผิดทาง  หลายคนพยายามทํ างานเพื่อพระเจา
แตวาวธิทีีท่ ําใหเกิดผลที่ทรงอํ านาจก็คือ “องคพระผูเปนเจาทรงทํ างานรวมกับเขา”

พระเยซูตรัสแกสาวกวา...
“และดูเถิด  เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือทานทั้ง

หลาย แตทานทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงจนกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่
มาจากเบื้องบน”  ลูดา 24:49

งานรับใชหลายแหงลมเหลวเพราะวาเขากาวไปขางหนากอนที่จะไดรับการประกอบดวยฤทธิ์
อํ านาจฝายวญิญาณ ถาเราตองทํ างานรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ ซึ่งพระเยซูทรงมอบแกเราใหสํ าเร็จ เราตองทํ า
ดวยสทิธิอํ านาจและอํ านาจของพระเจา

จุดประสงค
คนเราจะไมมอบหมายอํ านาจใหผูอ่ืน นอกเสียจากวาเขามีเหตุผลที่จะกระทํ า ดังนั้นจึงมีจุด

ประสงคเสมอเมื่อสิทธิอํ านาจถูกมอบหมายใหเรา
คุณไดเรียนรูแลวในบทนี้วา จุดประสงคสํ าคัญของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณก็คือ เพื่อการเผย

แพรขาวประเสริฐ  แตวายงัมจีดุประสงคที่สํ าคัญอื่นๆ อีกหลายประการ ในการที่ทรงมอบหมายสิทธิ
อํ านาจ คุณจะเรียนรูจุดประสงคที่ทรงมอบฤทธิ์อํ านาจเหลานี้ไดในบทตอไป
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 5
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. ผูเชือ่ไดรับสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณจากใคร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. ความสมัพนัธระหวางความรับผิดชอบและสิทธิอํ านาจคืออะไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. อะไรคอืความรับผิดชอบอันยิ่งใหญที่พระเยซูทรงมอบหมายแกสาวก

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. มคํี าภาษากรกี 2 คํ าที่ใชแปลวา ฤทธิ์อํ านาจ

คํ าวา dunamis  หมายถึงอะไร
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คํ าวา exousia  หมายถึงอะไร

                                                                                                                         

6. ขอความตอไปนี้ถูกหรือผิด

“วนัแหงการอศัจรรยไดผานไปแลว เราไมมีการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจซึ่งสาวกไดประสบมาอีกตอ
ไป”  ขอความนี.้...................................(ถูกหรือผิด)

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 5
1. “ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมีอํ านาจใหญยิ่งกวากํ าลังศัตรู

ไมมส่ิีงหนึ่งสิ่งใดจะทํ าอันตรายแกทานไดเลย”   ลูกา 10:19

2. สิทธอํิ านาจฝายวิญญาณของผูเชื่อไดรับมอบหมายจากพระเยซู

3. เมือ่ผูหนึ่งผูใดไดรับมองความรับผิดชอบใหทํ าบางสิ่ง เขากต็องไดรับมอบสิทธิอํ านาจที่จะกระทํ า
ดวย

4. เพือ่นํ าขาวประเสริฐไปสูโลก

5. ภาษากรีก  dunamis  หมายถงึ อํ านาจที่เกิดขึ้นจากตัวเอง

คํ าวา exousia  หมายถงึ  สิทธิอํ านาจหรือฤทธานุภาพที่ไดรับมอบ

6. ขอความนี้ ผิด
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

จงอานหนงัสอืกิจการของอัครทูต เพื่อดูวาอัครสาวกของพระเยซูไดทํ าหนาที่รับผิดชอบของเขา
สํ าเรจ็ดวยสิทธิอํ านาจที่พระเยซูมอบใหอยางไร

จงบอกขออางองิของการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจเหนือธรรมชาติของพระเจาในคอลัมนขางลาง จงสรุป
ส้ันๆ วามอีะไรเกดิขึน้ในคอลัมนที่สอง ในคอลัมนที่สาม จงอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
มตัีวอยางขางลางใหทํ าตาม

คุณจะพบวา สิทธอํิ านาจที่พระเยซูมอบหมายนั้นทํ าใหอัครสาวกสามารถทํ างานรับผิดชอบซึ่ง
พระองคประทานใหสํ าเร็จลงไดอยางไร

กจิการของอัครทูต

ขออางอิง  ฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ผลที่เกิดขึ้น

                                                                                                                                                            

กจิการ 2                ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรซึง่เดิมเปนคนขี้ขลาด ไดยืนขึ้น
และเปนพยานอยางเต็มดวยฤทธิ์
อํ านาจ ทํ าใหมีคนไดรับความรอด
3,000 คน
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