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หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหัวเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หวัเร่ือง                                                                            สถาบนัท่ีเสนอ        มติท่ีประชุม : รับหวัเร่ือง 

ความเยน็--การใชรั้กษา (Cold—Therapeutic use)            มจ                    ความเยน็—การใชรั้กษา 

                        (Cold—Therapeutic use) 

Food conservation     ตรวจสอบคาํภาษาไทย                        มจ                     อาหาร—การเก็บและถนอม 

Food – Preservation    ตรวจสอบคาํภาษาไทย                                มจ                     การถนอมอาหาร 

 

             หัวเร่ืองใหม่เสนอทีป่ระชุม คร้ังท่ี 2/2557  (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที ่

                     ฐานข้อมูลหัวเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  (http://thaiccweb.car.chula.ac.th)) 

                      หวัเร่ือง                                                                                                           สถาบนัท่ีเสนอ     

1. กฎหมายพาณชิยนาว ี(Maritime law)        [มจ] 

2. กฎหมายรัษฎากร (Internal revenue law)        [มจ] 

3. กมัมันตภาพรังสี--มาตรการความปลอดภัย (Radioactivity--Safety measures)   [จฬ] 

4. การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Electric stimulation)       [จฬ] 

5. การขุดเจาะบ่อนํา้มัน (Oil well drilling)        [จฬ] 

6. การขุดเจาะบ่อนํา้มันแนวนอน (Horizontal oil well drilling)     [จฬ] 

7. การติดเช้ือบาร์โทเนลลา (Bartonella infections)       [มข] 

8. การทดแทนของพชื (Plant succession)        [จฬ] 

9. การปรับปรุงพนัธ์ุพชื (Plant breeding)        [จฬ ; 

มจ] 

10. การระงับความรู้สึกเด็ก (Pediatric anesthesia)       [จฬ] 

11. การเรียนแบบรวมช้ัน (Combination of grades)       [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/


12. การวเิคราะห์เชิงพืน้ที ่(สถิติ) (Spatial analysis (Statistics))      [จฬ] 

13. ข้อมูลสูญหาย (สถิติ) (Missing observations (Statistics))      [จฬ] 

14. ข้าว--ความต้านทานโรคและศัตรูพชื (Rice--Disease and pest resistance)             [จฬ ; มจ] 

15. เข็มกลดั (Brooches)          [มจ] 

16. ความขัดแย้ง (ปรัชญา) (Contradiction)        [จฬ] 

17. ความต้านทานโรคและศัตรูพืช  (Disease and pest resistance)      [หวัเร่ืองยอ่ย]  [จฬ] 

18. ค่าธรรมเนียมส่ิงแวดล้อม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Environmental impact charges--Law and 

legislation)                                    [จฬ] 

19. ค่านํา้ประปา (Municipal water supply--Rates)       [มจ] 

20. ค่าไฟฟ้า (Electric utilities--Rates)        [มจ] 

21. เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อน--ตะกรัน (Heat exchangers--Fouling)     [จฬ] 

22. งานแม่บ้าน (Housekeeping)         [มจ] 

23. งานเลีย้งสังสรรค์ (Parties)         [มจ] 

24. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั--พธีิรับปริญญา  (Chulalongkorn University--Commencement ceremonies)                                    

[จฬ ; ไม่มีใน LC] 

25. ชนเผ่า (Tribes)           [มจ] 

26. ช่างคอมพวิเตอร์ (Computer technicians)        [มจ] 

27. ช่างอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic technicians)      [มศว ป ; มจ] 

28. ชีววทิยาการเยอืกแข็ง (Cryobiology)        [มจ] 

29. ชีววทิยา--แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  (Biology--Mathematical models)   [จฬ] 

30. ชีววทิยา--ปรัชญา  (Biology--Philosophy)       [จฬ] 

31. ชีวติ (ชีววทิยา) (Life (Biology))         [มจ] 

32. ซัมซุงกาแลก็ซีแทบ็ (คอมพวิเตอร์) (Samsung Galaxy Tab (Computer))    [มข] 

33. ซุปเปอร์มาร์เกต็ (Supermarkets)         [มจ] 

34. เซลล์ส่งมอบแอนติเจน (Antigen presenting cells)       [จฬ] 

35. ดราฟท์ (Drafts)           [มจ] 

36. ไดอะเลเธอสิม์ (Dialetheism)         [จฬ] 

37. ตะกรัน (Fouling)          [จฬ] 

38. ตาบอด (Blindness)          [มจ] 



39. ถุงลมปอด (Pulmonary alveoli)         [มจ] 

40. เถาวลัย์ (Lianas)                 [มจ ; ไม่มีใน LC] 

41. ทางสายกลาง (พุทธศาสนา) (Middle Way (Buddhism))      [มจ] 

42. เท้า--แผลเป่ือย  (Foot--Ulcers)        [จฬ] 

43. เท้า--ฝีหนอง (Foot--Abscess)        [จฬ] 

44. โทรศัพท์เคลือ่นที่--โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Cell phones--Computer programs)   [มจ] 

45. นโยบายค่าจ้าง (Wage-price policy)        [มจ] 

46. นวนิยายรัก (Love stories ; Romance fiction)       [มจ] 

47. นวนิยายรักไทย (Love stories, Thai)        [จฬ] 

48. นักประพนัธ์ไทย (Authors, Thai)         [มจ] 

49. นํา้สลดั (Salad dressing)                    [จฬ ; มจ] 

50. นิกายทางศาสนา (Sects)          [มจ] 

51. นิว้มือ (Fingers)           [มจ] 

52. เนบิวลา (Nebulae)          [มจ] 

53. บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass containers)        [จฬ] 

54. บรรทดัฐานทางสังคม (Social norms)        [มจ] 

55. บริการตนเอง (Self-service (Economics))        [มจ] 

56. บริการถ่ายเอกสาร (Photocopying services)       [มจ] 

57. บัญชี (Accounts)          [มจ] 

58. บัญชีธนาคาร (Bank accounts)         [มจ] 

59. บาร์โทเนลลา (Bartonella)         [มข] 

60. เบ็ด (Fishhooks)          [มจ] 

61. เบรก (Brakes)           [มจ] 

62. เบส (เคมี) (Bases (Chemistry))         [มจ] 

63. เบีย้ประกนัภัย (Insurance premiums)        [มจ] 

64. แบบจําลองทางชีววทิยา (Biological models)       [มจ] 

65. แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส์ (Internet questionnaires)      [จฬ] 

66. ประติมากรรมทองเหลอืง (Brasses)        [มจ] 

67. ปรัชญาไทย (Philosophy, Thai)         [มจ] 



68. ป้ันจ่ัน--เบรก  (Cranes, derricks, etc.--Brakes)      [จฬ] 

69. ปี (Year)           [มจ] 

70. ป่ี (Pi (Musical instrument))         [มจ] 

71. ปีทีร่ะลกึ (Special years)          [มจ] 

72. โปรโตพลาสซึม (Protoplasm)         [มจ] 

73. ผนัง (Interior walls)          [มจ] 

74. ผมร่วง (Baldness)          [มจ] 

75. ผู้ประสบอุบัติเหตุ (Accident victims)        [มจ] 

76. ผู้เยาว์ (Minors)          [มจ] 

77. ผู้เสียหาย (Victims)          [มจ] 

78. ผู้ใหญ่ (Young adults)          [มจ] 

79. แผลเป่ือย (Ulcers)          [มจ] 

80. ฝีหนอง (Abscess)          [มจ] 

81. พยานแวดล้อม (Evidence, Circumstantial)       [มจ] 

82. พยู (Pyu (Burmese people))         [มจ] 

83. พฤกษศาสตร์การแพทย์ (Botany, Medical)       [มจ] 

84. พสัดี (Prison wardens)          [มจ] 

85. พธีิรับปริญญา (Commencement ceremonies)       [มจ] 

86. พชื--ความต้านทานโรคและศัตรูพชื (Plants--Disease and pest resistance)         [จฬ ; มจ] 

87. โพลเิบตาไฮดรอกซีอลัคาโนเอต (Poly-beta-hydroxyalkanoates)     [จฬ] 

88. ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลบั (Sleep apnea syndromes)      [จฬ] 

89. ภาษาจําเพาะโดเมน (Domain-specific programming languages)     [จฬ] 

90. มลาบรี  (Mlabri (Thai people))        [จฬ] 

91. มานุษยวทิยาทัศนา (Visual Anthropology)      [มศว ป ; มจ] 

92. มีซอน (Mesons)          [จฬ] 

93. เมทาโนโทรฟ (Methanotrophs)         [จฬ] 

94. เมมเบรน (ชีววทิยา) (Membranes (Biology))       [มจ] 

95. ไมโครเทคโนโลย ี(Microtechnology)        [มจ] 

96. ยางกญัชา (Hashish)          [มจ] 



97. เยาวชนหญงิผู้กระทาํความผิดอาญา (Female juvenile delinquents)     [จฬ] 

98. ระบบชีวภาพ (Biological systems)        [มจ] 

99. ระเบิดพวง (Cluster bombs)         [จฬ] 

100. ร้านขายของชํา (Grocery trade)                        [จฬ ; มจ] 

101. เรือนจํา--ข้าราชการและพนักงาน  (Prisons--Officials and employees)   [จฬ] 

102. ลปิิด (Lipids)           [มจ] 

103. ลูกจ้างช่ัวคราว (Temporary employees)        [มจ] 

104. โลหะอลัคาไลน์เอิร์ธ (Alkaline earth metals)                 [จฬ ; มจ] 

105. วสัดุกาํบังรังสี (Shielding (Radiation))                     [จฬ] 

106. วกิฤตการณ์ (Crises)          [มจ] 

107. วศิวกรรมนิวเคลียร์--มาตรการความปลอดภัย (Nuclear engineering--Safety measures)  [จฬ] 

108. สตริงโมเดล (String models)           [จฬ] 

109. สถิติโลก (World records)             [มจ] 

110. สังคมวทิยาความรู้ (Knowledge, Sociology of)            [มจ] 

111. สัตว์--คติชาวบ้าน  (Animals--Folklore)            [จฬ] 

112. สัตว์--ความผดิปกติ  (Animals--Abnormalities)           [จฬ] 

113. สัตว์ประหลาด (Monsters)             [มจ] 

114. สาธารณรัฐ (Republics)             [มจ] 

115. สารตามรอย (เคมี) (Tracers (Chemistry))          [มจ] 

116. สารตามรอยกมัมันตรังสี (Radioactive tracers)         [มจ] 

117. สินค้าแบรนด์เนม (Brand name products)          [มจ] 

118. สุริยุปราคาเต็มดวง (Total solar eclipses)        [มจ] 

119. หัวใจ--แบบจําลอง  (Heart--Models)       [จฬ] 

120. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass container industry)      [จฬ] 

121. เอกสารการค้า (Commercial documents)       [มจ] 

122. ไอนํา้ในบรรยากาศ (Water vapor, Atmospheric)       [มจ] 
               

                     ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 122 หวัเร่ือง 



      

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 

              หัวเร่ือง  สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์และตามดว้ยเร่ือง       

   เฉพาะ 

 มจ มธ 

การจาริกแสวงบุญของมุสลิม—                       

 ซาอุดีอาระเบีย—เมกกะ 

เสนอใหใ้ช ้ พิธีฮจัญ ์  มจ มจพ 

ความเยน็–การใชรั้กษา (Cold—Therapeutic 

use) 

 

เสนอแกเ้ป็น การรักษาดว้ยความเยน็ 

มจ มม 

พระมะหะหมดั/ศาสดามะหะหมดั/โมฮมัมดั/

มุฮมัมดั/นบี... 

 มจ มจพ 

Business enterprises ธุรกิจของเอกชน 

องคก์รธุรกิจ 

หน่วยงานทางธุรกิจ 

มจ มธบ 

Contemplation ตรวจสอบคาํภาษาไทย จฬ จฬ 

Cutaneous manifestations of general diseases การสาํแดงอาการทางผวิหนงั มจ มม 

Food conservation 

      (ตรวจสอบคาํภาษาไทย) 

อาหาร -- การเก็บและรักษา 

 การถนอมอาหาร 

         UF  การกกัตุนอาหาร 

                การสะสมเสบียงอาหาร 

                การอนุรักษอ์าหาร 

                อาหาร – การเก็บแลtถนอม 

มจ มก 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ สจล 

Meetings การประชุมและการพบปะ มจ มบ 

Private companies ธุรกิจของเอกชน 

บริษทัเอกชน 

มจ มธบ 

Rhythm จงัหวะ 

จงัหวะเสียง 

มจ จฬ 

Self-sacrifice                                                        ความเสียสละ มข จฬ 



Senses and sensation ความรู้สึกและประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

มจ มม 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

 หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กระบงัลมหยอ่น กะบงัลมหยอ่น 

พืช -- การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของพืช 

สัตว ์-- การปรับปรุงพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์

สัตว ์-- การเล้ียง การเล้ียงสัตว ์

สินคา้บริโภค สินคา้อุปโภคบริโภค 

อาหาร -- การเก็บและรักษา   อาหาร – การเก็บและถนอม 

 

 หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข   

     

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

กฎหมายทะเล … (Law of the sea) [KZA1002-4205 ; 341.45, 343.0966] 

 [แกค้าํภาษาองักฤษ  เลขหมู่และรายการโยง ตามรายละเอียดในฐานหวัเร่ืองออนไลน์] 

กระบงัลมหยอ่น ...  แกเ้ป็น  กะบังลมหย่อน 

การเจริญเติบโตของพชื …   

ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือพืชและกลุ่มพืช ใหใ้ชค้าํวา่ "การเจริญเติบโต" เช่น  

ขา้ว -- การเจริญเติบโต 

UF พืช -- การเจริญเติบโต 

    BT พืช  

[แกจ้ากหวัเร่ืองเดิม   พืช -- การเจริญเติบโต  เพิ่มคาํอธิบายและรายการโยง] 

การตลาด …  UF สินคา้บริโภค -- การตลาด  แกเ้ป็น  สินคา้อุปโภคบริโภค --  

การตลาด 

การบัญชี ...   UF บญัชี     [ตดัรายการโยง] 



    NT บญัชีเดินสะพดั [ตดัรายการโยง] 

การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ …     

ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือสัตวแ์ละกลุ่มสัตว ์ใหใ้ชค้าํวา่ "การปรับปรุงพนัธ์ุ" เช่น โคกระบือ -- การ

ปรับปรุงพนัธ์ุ ; ปลา -- การปรับปรุงพนัธ์ุ 

    UF สัตว ์-- การปรับปรุงพนัธ์ุ 

[แกจ้ากหวัเร่ืองเดิม  สัตว ์-- การปรับปรุงพนัธ์ุ  แกค้าํอธิบาย และเพิ่มรายการโยง] 

การปรุงอาหาร ... (Cooking)  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

การเลีย้งสัตว์ …   UF สัตว ์– การเล้ียง 

    BT สัตว ์  

[แกจ้ากหวัเร่ืองเดิม  สัตว ์-- การเล้ียง  และเพิ่มรายการโยง] 

ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ …  (Scientific ability) แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์  

[เพิ่มคาํภาษาองักฤษและคาํอธิบาย] 

โฆษณา -- สินคา้บริโภค  แกเ้ป็น โฆษณา -- สินคา้อุปโภคบริโภค 

    UF สินคา้บริโภค -- โฆษณา  แกเ้ป็น  สินคา้อุปโภคบริโภค -- โฆษณา 

ซอส (Sauces) … [TX819 ; 641.814] [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ เลขหมู่และรายการโยง] 

    BT การปรุงอาหาร 

    NT ซีอ๊ิว 

ทองเหลอืง ... (Brass)  [TS564-565 ; 669.953] 

    BT เคร่ืองทองเหลือง [ตดัออก] 

     จารึก   [ตดัออก] 

     ประติมากรรม  [ตดัออก] 

     ศิลปกรรม  [ตดัออก 

    NT เคร่ืองทองเหลือง 

  [แกค้าํภาษาองักฤษ ตดัคาํอธิบาย แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์ แกไ้ขเลขหมู่และรายการโยง] 

นักเรียนมัธยมศึกษา … (High school students) [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

    NT นกัเรียนอาชีวศึกษา 

เบ้ียประกนั ... (Premiums) [แกจ้าก เบ้ียประกนัภยั ท่ีใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย และเพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

ประกนัการว่างงาน ... (Unemployment insurance) [… ; 331.2552, …]  

    BT ประกนัภยั 



[แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ DDC และเพิ่มรายการโยง] 

ประกนัคอมพวิเตอร์ ...  (Computer insurance)  [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มรายการโยง] 

    BT ประกนัภยั   

ประกนัเคร่ืองจักรกล … (Machinery insurance)  [… ; 368.7]  

    BT ประกนัภยั   

[แกค้าํภาษาองักฤษ เพิ่มเลขหมู่ DDC และเพิ่มรายการโยง] 

 

ประกนัชีวติ ... (Life insurance)  [HG8751-9295 ; 368.32] 

    BT ประกนัภยั 

   [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ และเพิ่มรายการโยง] 

ประกนัชีวติ--กรมธรรม์ … (Life insurance policies)    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ประกนัชีวติ--การบัญชี …  (Life insurance--Accounting)   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ประกนัปศุสัตว์ ...  (Livestock insurance) [HG9968.6 ; 368.56] 

    BT ประกนัภยั 

  [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

ประกนัภัยกลุ่ม … (Group insurance)  [… , HG8830 ; …] [แกค้าํภาษาองักฤษ เพิ่มเลขหมู่ LC และ 

รายการโยง] 

    BT ประกนัภยั 

ประกนัภัยทางทะเล … (Marine insurance)  [HE961-971 ; 368.2] 

    BT ประกนัภยั 

  [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

ประกนัภัยทางอากาศ ...  (Aviation insurance) [HG9972-9972.4 ; 368.093, 368.24] 

    BT ประกนัภยั 

  [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

ประกนัภัยธุรกจิ ... (Business insurance)   [… ; 368.094] 

    BT ประกนัภยั 

   [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ DDC  และเพิ่มรายการโยง] 

ประกนัภัยนํา้ท่วม ... (Flood insurance)  [HG9983-9983.4 ; 368.1222] 

    BT ประกนัภยั 



  [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

ประกนัภัยนํา้ท่วม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ … (Flood insurance--Law and legislation)  [แกค้าํ

ภาษาองักฤษ] 

ประกนัมะเร็ง … (Cancer insurance)  [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มรายการโยง] 

    BT ประกนัภยั 

ประกนัรถยนต์ ...  (Automobile insurance) [HG9970-9970.4 ; 368.092, 368.232]     

    BT ประกนัภยั 

   [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ และเพิ่มรายการโยง] 

ประกนัรถยนต์ -- เบีย้ประกัน … (Automobile insurance premiums)  [HG9970.2] 

     [แกจ้าก ประกนัรถยนต-์-เบ้ียประกนัภยั  เพิ่มคาํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC] 

ประกนัรถยนต์ -- อตัราเบีย้ประกนั … (Automobile insurance--Rates)  [HG9970.2 ; 368.092] 

      [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ และเลขหมู่] 

ประกนัศิลปกรรม ... (Art insurance) [HG9982-9982.4 ; …]  [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ LC และเพิ่ม 

  รายการโยง] 

    BT ประกนัภยั 

ประกนัสุขภาพ ... [HG9371-9399, RA412-412.5 ; …] [แกเ้ลขหมู่ LC และเพิ่มรายการโยง] 

    BT ประกนัภยั  

ประกนัสุขภาพจิต ... (Mental health insurance)  [HG9387 ; 368.3825]  

    BT ประกนัภยั 

   [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ และเพิ่มรายการโยง] 

ประกนัสุขภาพช่องปาก ... (Dental insurance)   [แกค้าํภาษาองักฤษ และเพิ่มรายการโยง] 

    BT ประกนัภยั 

ประกนัอคัคีภัย ... (Fire insurance)  [แกค้าํภาษาองักฤษ และเพิ่มรายการโยง] 

    BT ประกนัภยั 

ประกนัอุบัติเหตุ … (Accident insurance) [HG9301-9343 ; …]  [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ LC และเพิ่ม

รายการโยง] 

    BT ประกนัภยั 

ประกนัอุบัติเหตุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ … (Accident insurance--Law and legislation) 

    BT กฎหมายประกนัภยั 



   [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มรายการโยง] 

พืช--การเจริญเติบโต  แกเ้ป็น  การเจริญเติบโตของพืช 

โภชนาการ … [… ; 613.2] [เพิ่มเลขหมู่ DDC] 

สัตว ์-- การปรับปรุงพนัธ์ุ  แกเ้ป็น  การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 

สัตว ์-- การเล้ียง   แกเ้ป็น  การเลีย้งสัตว์ 

สินคา้บริโภค …  แกเ้ป็น  สินค้าอุปโภคบริโภค 

สินค้าอุปโภคบริโภค …  UF ผลิตภณัฑอุ์ปโภค 

     ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค 

     สินคา้บริโภค 

     สินคา้อุปโภค 

       [แกจ้ากหวัเร่ืองเดิม สินคา้บริโภค และเพิ่มรายการโยง] 

อตัราเบ้ียประกนั … (Rates)      แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์   [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและคาํอธิบาย] 

อาหาร -- การเก็บและถนอม ... UF อาหาร--การเก็บและรักษา 

 


