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เมือ่การเรียกเพือ่นร่วมชั้นด้วย “ชื่อเล่น” ก าลังจะ
หายไปจากสังคมโรงเรียนในญีปุ่่น 

Japanese Style 

การต้ัง “ชื่อเล่น” ส าหรับพวกเราชาวไทย

แล้วถือเป็นเรื่องปกติที่ท ากันมานาน ซึ่งส่วน

ใหญ่มักเป็นชื่อเล่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้ังให้ 

แต่ในสังคมญี่ปุ่นนั้นการต้ังชื่อเล่นให้ใครสัก

คนมีทั้ ง แ ง่ดี และแ ง่ลบ ยกตัวอย่างการ

เรียกชื่อเล่นของตัวละครในการ์ตูนชื่อดัง

เรื่อง “โดราเอม่อน” ไม่ว่าจะเป็น “โนบิตะ-คุง” 

เติม คุง ลงท้ายส าหรับการเรียกเด็กผู้ชาย, 

“ชิซูกะ-จัง” เติม จัง ลงท้ายส าหรับการเรียก

เด็กผู้หญิง หรือการเรียก “โกดะ ทาเคชิ” ว่า 

“ไจแอนท”์ ตามลักษณะรูปร่างของตัวละครที่

สูงใหญ่กว่าเด็กท่ัวไป 

เมื่อการเรียกเพื่อนด้วย “ชื่อเล่น” ก าลังจะ

หายไปจากสังคมโรงเรียนญ่ีปุ่น 

อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการเรียกเพื่อน

ร่วมชั้นด้วย “ชื่อเล่น” ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ก าลังจะหายไปจากสังคมโรงเรียนญี่ปุ่นใน

ปัจจุบัน มีการออก “กฎห้ามต้ังชื่อเล่นใน

โรงเรียนประถม” เมื่อปี ค.ศ. 2013 เพื่อเป็น

การป้องกันการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน 

นักเรียนจะต้องเรียกเพื่อนร่วมชั้นด้วย 

“นามสกุล” และเติม “ซัง” ลงท้ายชื่อ เพื่อ

ความสุภาพ เป็นการให้เกียรติอีกฝ่าย และ

ป้องกัน “การต้ังชื่อเล่นไม่พึงประสงค์” ที่อาจ

น าไปสู่การกลั่นแกล้ง 

“ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิง ทุกคน

จะต้องเรียกชื่อเพื่อนโดยเติม ซัง ลงท้ายชื่อ

เมื่อพูดคุยกับคุณครู และเด็ก ๆ จะเรียกกัน

และกันด้วย นามสกุล เสมอ” หญิงชาวญี่ปุ่น

วัย 48 ปี ผู้ปกครองของเด็กหญิงสองพี่น้อง

วัยประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 1 จากเขตยา

โอะในโอซาก้ากล่าวให้สัมภาษณ์ เธอเล่าต่อ 

อีกว่ า  แม้ จ ะ รู้ สึ กอ้ า งว้ า งกั บการ ไม่ มี

วัฒนธรรมเรียกชื่อเล่นที่อาจท าให้เด็ก ๆ 

สนิทสนมกันง่ายขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ “ช่วย

ไม่ได้” หากคิดถึงในแง่ความเสี่ยงที่เด็กอาจ

ถูกเรียกด้วยชื่อเล่นที่ตัวเขาเองไม่ชอบใจ

เท่าไหร่นัก คุณครูอาวุโสจากโรงเรียนประถม

แห่งหนึ่งในจังหวัดเฮียวโงะเล่าว่า ในสังคม

โรงเรียนเมื่อราว 15 ปีก่อน มีการออกค าสั่ง

ให้ทุกคนเรียกเพื่อนร่วมชั้นด้วยนามสกุลและ

เติม “ซัง” ลงท้าย ซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อ

ป้องกันการกลั่นแกล้งแบบในปัจจุบัน แต่เพื่อ

เป็นการสร้างความเท่าเทียบให้กับเด็ก ๆ ทุก

คนในสมัยนั้นอย่าง ไรก็ตาม ช่วง เดือน

ตุลาคมปี 2020 “กฎห้ามเรียกชื่อเล่นใน

โรงเรียนประถม” กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูก

พู ด ถึ ง ใ น โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล มี เ ดี ย  สื่ อ ผู้ ท า

แบบสอบถามบนอินเทอร์เน็ตอย่าง “Japan 

Trend Research” ได้ท าการส ารวจผู้ ใช้

อินเทอร์เน็ตชายและหญิงจ านวน 1,400 คน

เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน ในหัวข้อ

เกี่ยวกับการออกกฎห้ามเรียกชื่อเล่นใน

โรงเรียนประถม โดยผลส ารวจของผู้ที่ “เห็น

ด้วย” มีจ านวน 18.5%, “ไม่ เห็นด้วย” 

27.4% และผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่าครึ่ง

หรือ 54.1% ตอบว่า “ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง”มี

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69% ตอบว่า 

“เคยมีชื่อ เล่นสมัยเรียนประถม ” และใน

จ า น ว น นั้ น มี  3 6 . 7%  ที่ ต อ บ ว่ า  “มี

ประสบการณ์ไม่ดีกับชื่อเล่น” อยู่ด้วย โดย

พวกเขาให้เหตุผลว่า “เพราะเป็นชื่อเล่นที่ดู

หมิ่นดูแคลนลักษณะเด่นในร่างกาย”, “จะเป็น

ชื่อ เล่นที่ดีหรือไม่ดีนั้น มีแค่ผู้ที่ถูกเรียก

เท่านั้นที่จะเข้าใจ” แต่ในทางกลับกันก็มีผู้ที่

มองในมุมต่างว่า “การเรียกชื่อเล่นท าให้รู้สึก

สนิทสนทกันมากขึ้น และช่วยลดระยะห่าง

ทางใจกับเพื่อน ๆ ได้”อย่างไรก็ตาม แม้จะมี

การออกกฎห้ามเรียกชื่อเล่นในโรงเรียน

ประถม แ ต่สถิ ติการกลั่ น แกล้ งภาย ใน

โรงเรียนก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดไว้ จากผล

ส ารวจโดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่ น 

(MEXT)  

เกี่ยวกับ “สถิติการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในปี 

2019” พบว่า มีสถิติการกลั่นแกล้งจ านวน

มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 612,496 คดี 

ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีสถิติบันทึกไว้

เพียง 68,563 คดีเท่านั้น โดยสาเหตุที่มีคดี

กลั่นแกล้งพุ่งสูงเช่นนี้ เกิดจาก “การพูด

นินทาว่าร้ายบนอินเทอร์เน็ต” จากสมาร์ท

โฟนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันการ

เรียกชื่อเล่นจะไม่ส่งผลร้าย หากใช้พื้นฐาน

ของการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตาม 

คุณฮาตาโนะ ทากาฟุมิ (อายุ 50 ปี) อาจารย์

พิเศษคณะสาธารณสุขศาสตร์และความ

เป็นอยู่ที่ดี จากมหาวิทยาลัย Kansai Uni-

versity เ ล่ า ว่ า  สมั ย ที่ เ ค ย ไปท า ง านที่

สหรัฐอเมริกาช่วงอายุ 20-30 ปี เขามีชื่อเล่น

ว่า “Tick Tack” จากลักษณะนิสัยที่เป็นคน

คิดบวกแล ะ ชอบ เผชิญหน้ า แก้ ปัญหา

เช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่จะเดินหน้าเสมอ ซึ่ง

เขาก็ชื่นชอบชื่อเล่นนี้ด้วยเช่นกัน หลังจาก

กลับมาญ่ีปุ่ น  คุณฮาตาโนะ ได้ ร่ วมจั ด

โ ป ร แกรมอบรมกั บ  Japan Adventure 

Leadership Training ซึ่ ง เป็นองค์กรจัด

อบรมภาวะผู้น าและการสื่อสารในญี่ปุ่น เขา

ได้น าเทคนิคการเรียกชื่อเล่นมาใช้ในการอบ

รบ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

ระหว่างผู้ที่เพิ่งเคยพบกันเป็นครั้งแรก และ

คุณฮาตาโนะก็ได้รับชื่อเล่นใหม่จากการเสนอ

ของผู้ร่วมอบรมว่า “ทาโกยากิ” เพราะเขา

เกิดที่โอซาก้าและมีลักษณะใบหน้ากลม จาก

กิจกรรมต้ังชื่อเล่นนี้ก็กลายเป็นแรงจูงใจที่

เชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างคุณฮาตาโนะและ

ผู้ร่วมอบรมได้เป็นอย่างดี โดยคุณฮาตาโนะ

อธิบายเพิ่มเติมว่า “การละทิ้งต าแหน่งฐานะ

ทางสังคม จะท าให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้

ง่ายยิ่งขึ้น”แม้ ในการจัดอบรมจะยังคงมี

กิจกรรมต้ังชื่อเล่นอยู่ก็ตาม แต่ในปัจจุบัน

กลับมีข้อสังเกตที่แตกต่างจากสมัยก่อนคือ 

“มีเด็กรุ่นใหม่ที่อยากให้เรียกเขาด้วยชื่อ

ธรรมดา ๆ เพิ่มมากขึ้น” คุณฮาตาโนะกล่าว 

พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยหากถูกเรียกด้วย

ชื่อที่คนรอบข้างส่วนใหญ่ใช้เรียกกัน 
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SMART MONEY 



MCLS Asia Co., Ltd. 

11 

SMART MONEY 



MCLS Asia Co., Ltd. 

12 

ประกนัสังคม 
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ประกนัสังคม 



MCLS Asia Co., Ltd. 

17 

  L I K E  ส า ร ะ  



MCLS Asia Co., Ltd. 

18 

  L I K E  ส า ร ะ  



MCLS Asia Co., Ltd. 

19 

  L I K E  ส า ร ะ  



MCLS Asia Co., Ltd. 

20 

 
  

   

  for 



MCLS Asia Co., Ltd. 

21 

 
  

มียาอ่ืนซึ่ ง มีคุณสมบัติ  และการใช้

คล้ายยาบ้า ยาอี และยาเคหรือไม่ ถ้ามี

คือยาอะไรบ้าง?  

มียาและสารหลายตัวที่มีคุณสมบัติ ใน

การกระตุ้นระบบประสาท คล้ายกับ

ยาบ้าและยาอี ตัวอย่าง เช่น ยา Love 

(MDA) ซึ่งได้ชื่อมาจากผลของยา ที่ท า

ให้ผู้ ใช้มีความขวยเขิน และความอับ

อายลดลง รู้สึกอยากพูดคุยปฏิสันถาน

กั บค น อ่ื น  เ ช่ น  อี เ ฟ รดี น  โ ค เ ค น 

คาเฟอีน ส่วนยาและสารที่ท าให้เกิด

ภาวะประสาทหลอน ซึ่งคล้ายยาเค 

ได้แก่ PCP, LSD สารในเห็ดขี้ควาย 

กัญชา  

ยาเสพติดที่เริ่มเป็นปัญหาของสังคมอีก

ตัว คือ โคเคน ซึ่งสะกัดแยกมาจากใบ

ของต้นโคคา มีฤทธิ์และผลต่อร่างกาย

และจิตใจคล้ายยาบ้ามาก แต่ก็มีข้อ

แตกต่างอยู่บ้างบางประการ                     

 

ประการแรก โคเคนมีผลอยู่ได้สั้น เพียงประ

มาน 30 นาที หลังจากใช้ยา ขณะที่ยาบ้า 

มีผลอยู่ได้นานถึง 4-6 ชั่วโมง ซึ่งคุณสมบัติ

นี้ ท าให้ในต่างประเทศ นิยมใช้โคเคน ใน

หมู่นักกีฬาอาชีพ และดารา เนื่องจาก

สามารถเลือกใช้ผลยาตามเวลาที่ต้องการได้  

ประการที่ สอง  โค เคนเกิ ดการชินยา 

(Tolerance) ได้ช้า ซึ่งท าให้ไม่จ าเป็นต้อง

เพ่ิมปริมาณยาที่เสพมากขึ้นทุกครั้ง ขณะที่

ยาบ้า เกิดการชินยาได้เร็ว ท าให้ต้องเพ่ิม

ปริมาณยามากขึ้นเรื่อยๆ เ พ่ือให้ได้ผล

กระตุ้นระบบประสาท และจิตอารมณ์

เหมือนเดิม ในบางครั้งต้องใช้ยามากกว่า

และประการสุดท้าย โคเคนมีราคาแพง

มากกว่ายาบ้า 

ครั้งแรก 5-10 เท่า ซึ่งท าให้เสี่ยงต่อพิษ

ของยามากขึ้น        

ประการที่สาม โคเคนนั้นมีทางเลือกใน

การเสพมากกว่ายาบ้า สามารถเสพโดย

การสูด หรือการนัตถุ์ยาได้  

  for 
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By Production Control 

 

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรประจ ำปี 2563 

 การตรวจติดตามฯ ในวนัที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 Plant Office 

คณะผูต้รวจประเมนิฯ ไดสุ้่มตรวจสอบการด าเนินการจากการปฏบิตังิานจรงิจากบนัทกึ การสมัภาษณ์

และจากรายงานการจดัการพลงังานประจ าปี พบว่า หน่วยงานต่างๆไดจ้ดัท าการจดัการพลงังานโดย

อา้งองิตามกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม และไดน้ าไปปฏบิตัใินกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร  

ในการด าเนินการส่วนใหญ่ สอดคล้องและครบถ้วน แต่มีบางรายการพบความไม่สอดคล้อง กรณีไม่

ครบถ้วนจ านวน 1 รายการและมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 3 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขัน้ตอนที1่ การแต่งตัง้คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน (สอดคลอ้ง/ครบถว้น)  

ขัน้ตอนที2่ การประเมณิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งตน้ (สอดคลอ้ง/ครบถว้น) 

ขอ้เสนอแนะ 1 เน่ืองจากบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งขององคก์ร ในปี 2562 แต่การประเมนิสภาพ

การจดัการพลงังานเบือ้งตน้ ยงัใชข้อ้มลูปี 2560 ซึง่จ านวนหน่วยงานมกีารเพิม่เตมิจาก 12 เป็น 13 สว่น

งาน (พนกังานชุดเดมิ) จงึควรท า EMM ใหส้อดคลอ้งกบั โครงสรา้ง องคก์รใหม ่ 

ขัน้ตอนที3่ การก าหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน (สอดคลอ้ง/ครบถว้น)  

ขัน้ตอนที4่ การประเมณิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน (สอดคลอ้ง/ครบถว้น)  

ขอ้เสนอแนะ 2  Update ขอ้มลูตารางที ่4.14 CP-971B คา่พกิดัใหเ้ป็นปัจจุบนั  
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ขัน้ตอนที ่5 ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน (สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

ขอ้เสนอแนะ 3 มาตรการลดพลงังานที ่1 ควรให ้ค านิยามของ การรัว่ Big leak & small leak โดยใช้

มาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม และมเีอกสารอา้งองิ  

ขัน้ตอนที6่ การด าเนินการ การตรวจสอบและวเิคราะห ์การปฏบิตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน

(สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

ขัน้ตอนที7่ การตรวจตดิตามและประเมณิการจดัการพลงังาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

ขัน้ตอนที8่ การทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน  

พบความไมส่อดคลอ้ง 1. มกีารเผยแพร ่management review แต่ พนกังานไมท่ราบรายละเอยีด ในเน้ือหา  
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By Production Control 

การประกวดพืน้ท่ี 5ส ดีเด่น ประจ าปี 2564 

ในปีนีไ้ดม้กีารปรับเปลีย่นการใหค้ะแนน และจ านวนงนิรางวลั มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ยกเลกิการใชแ้ตม้ตอ่ส าหรบัการใหค้ะแนน การใหค้ะแนนโดยทกุพ ืน้ท ีจ่ะไดค้ะแนนจาก คะแนน
เฉลีย่ของคณะกรรมการในทกุครัง้ของการตรวจ 

 

 จัดใหม้กีารเยีย่มชมพืน้ที ่5ส โดยใหแ้ตล่ะพืน้ทีส่ง่ตัวแทนมาศกึษาดงูาน 5ส พืน้ทีท่ีไ่ดค้ะแนนสงูในปีที่
ผา่นมา เพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรงุพืน้ที ่5ส ของตนเอง ซึง่จะจัดขึน้ประมาณเดอืนมถินุายน 

  

 

 

รางวลัการประกวดฯ 

ชนะเลศิ    980 บ. /คน        รางวลัอนัดับที ่7     240 บ. /คน         
รางวัลรองชนะเลศิ   770 บ. /คน  รางวัลอนัดับที ่8     190 บ. /คน          

รางวัลอนัดับที ่3     610 บ. /คน  รางวัลอนัดับที ่9     150 บ. /คน          

รางวัลอนัดับที ่4   480 บ. /คน  รางวัลอนัดับที ่10     120 บ. /คน          

รางวัลอนัดับที ่5     380 บ. /คน  รางวัลชมเชย (อนัดับที ่1 - 4)  100 บ. /คน 

รางวัลอนัดับที ่6     300 บ. /คน  รางวัลพเิศษ    100 บ. / คน   

    

   **รางวัลพเิศษ ส าหรับพืน้ทีท่ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุในแตล่ะรอบ**  

ครัง้ท่ี เดือน ทีมผู้ตรวจ 

1 มีนาคม ผู้บริหาร 

2 กรกฎาคม คณะกรรมการกลาง 

3 ตลุาคม ผูบ้รหิาร 
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Month 5S Theme Activities 

Jan-21 Machine, Equipment 
Renew machine by tightening, lubricating, rust removal. 
Make sure your equipment is ready for use / no broken. 

Feb-21 VOC, End cap 
Renew all VOC (Office & Plant) for visual control.  
Make label and indicator for convenience looking and using. 
Survey and install back all end cap. 

Mar-21 Working area (Big cleaning Day) Clean up working desk and working area. 

Apr-21 Painting 
Repainting indoor & outdoor (e.g. tank, wall, roadside). 
Repainting pale or colorless equipment. 

May-21 Grass Removal, Garbage picking 
Remove grass or weed in your responsible area. 
Pick up small garbage hiding in your working area. 

Jun-21 Lighting and electric cable. 
Change damage lighting bulb yourself. 
Rearrange electric cable to be neat. 

Jul-21 Working area (Big cleaning Day) Clean up working desk and working area. 

Aug-21 Gutter, Drainage 
Clean up gutter and sewer in your responsible area. 
Confirm all pump/agitator mechanical seal has no leakage. 

Sep-21 VOC, End cap 
Renew all VOC (Office & Plant) for visual control.  
Make label and indicator for convenience looking and using. 
Survey and install back all end cap. 

Oct-21 Grass Removal, Garbage picking 
Remove grass or weed in your responsible area. 
Pick up small garbage hiding in your working area. 

Nov-21 Working area (Big cleaning Day) Clean up working desk and working area. 

Dec-21 Document 
Rearrange file and cabinet.  
Dispose obsolete or unused documents. 

By Production Control 

5S Theme for Monthly Self Improvement in 2021 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... 

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 จ านวน 70 รางวัล   (รางวัลละ 100 บาท) ส่งค าตอบท่ีคุณสุกัลยา (PC)  

พลังงาน 

จำกสรุปผลกำรตรวจติดตำม และประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรประจ ำปี 2563 (Energy Focus) 

จงกำเครื่องหมำย  ในข้อที่ถูก และเครื่องหมำย X ในข้อที่ผิด 

 

 

ความปลอดภัย 

จงกำเครื่องหมำย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมำย X ในข้อที่ผิด 

ค ำตอบ ค ำถำม 

 1) ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ - เมษำยนของทุกปี มีสถิติกำรเกิดไฟป่ำสูง เนื่องจำกเป็นช่วงที่มีปริมำณจุด

ควำมร้อนจ ำนวนมำกในพื้นที่ประเทศไทยจึงเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำ 

 2)  ผลกระทบจำกไฟป่ำในเรื่อง สภำพแวดล้อม คือ ท ำลำยควำมสมดุลของระบบนิเวศทำงธรรมชำติ  

 3) โคเคน ซึ่งสกัดแยกมำจำกใบของต้นโคคำ มีฤทธิ์และผลต่อร่ำงกำยและจิตใจคล้ำยยำบ้ำมำก แต่ก็มีข้อ

แตกต่ำงอยู่บ้ำงบำงประกำร  

 4) โคเคนมีผลอยู่ได้สั้น เพียงประมำน 30 นำที หลังจำกใช้ยำ ขณะที่ยำบ้ำ มีผลอยู่ได้นำนถึง 4-6 ชั่วโมง  

ค ำตอบ ค ำถำม 

 ผลกำรตรวจติดตำมขั้นตอนที่ 1-8 พบควำมสอดคล้อง/ครบถ้วน ทุกขั้นตอน  

 ผลกำรตรวจติดตำม พบควำมไม่สอดคล้องใน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 ข้อเสนอแนะที่ 1 อยู่ในขั้นตอนที ่2 เร่ือง กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน 

 ข้อเสนอแนะที่ 2 อยู่ในขั้นตอนที ่4 เร่ือง กำรประเมิณศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 ข้อเสนอแนะที่ 3 อยู่ในขั้นตอนที ่5 เร่ือง ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนกำร 

ฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 ขั้นตอนที่8 กำรทบทวน วิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจดักำรพลังงำน 

พบควำมไม่สอดคล้อง 1. มีกำรเผยแพร่ management review แต่ พนักงำนไม่ทรำบรำยละเอียด ในเนื้อหำ  


