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1.1 ความเปนมาของโครงงานพิเศษ

บทที่ 1
บทนํา

ชื่อบทที่ TH SarabunPSK เขม ขนาด 18
ขอความ TH SarabunPSK ปกติ ขนาด 16

เนื่องจากในปจจุบันมนุษยไดมีการใชปโตรเลียมในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการในการดํารงชีวิต เชน เปนเชื้อเพลิงที่ใชในยานพาหนะ เชื้อเพลิงที่ใชในดานอุตสาหกรรม ซึ่ง
ความตองการของมนุษยนี้สงผลใหมีความตองการในการใชเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น แตในปจจุบัน
เชื้อเพลิงที่ไดจากปโตรเลียม เชน น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ มีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากปโตรเลียม
เกิดจากการที่ซากพืชซากสัตวเกิดการทับถมกันเปนเวลาลานๆป ปโตรเลียมจึงจัดไดวาเปนทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัด และมีผลกระทบตอระบบนิเวศนของโลกเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และในประเทศ
ไทยมีการแนวโนมในการใชเชื้อเพลิงมากขึ้น ตามจํานวนประชากรและปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้นอยาง
เห็นไดชัดในปจจุบัน ทั้งเครื่องยนตเบนซินและเครื่องยนตดีเซลโดยประเทศไทยนี้มีการใชน้ํามันดีเซล
ในภาคการขนสง รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงไดมีการคนควาวิจัยในการที่จะหาพลังงาน
ทางเลือกใหม เพื่อชวยลดปญหาการใชปโตรเลียมที่กําลังจะหมดไปและแกปญหามลภาวะทางอากาศ
จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันไดมีการคิดคนและดัดแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลใหกลายเปนของเหลวที่
เรียกวา น้ํามันชีวภาพ (ไบโอออยล) ที่เหมาะสมกับการใชในเครื่องยนตดีเซล

ชื่อบทที่ TH SarabunPSK เขม ขนาด 18
หัวขอ TH SarabunPSK เขม ขนาด 16
ขอความ TH SarabunPSK ปกติ ขนาด 16
จัดรูปแบบขอความแบบ Thai Distributed
เฉพาะหนาแรกของแตละบทไมตองมีเลขหนา
เลขหนา TH SarabunPSK ปกติ บน ขนาด 16 บน

เลขหนา TH SarabunPSK ปกติ
บน ขนาด 16 บน

1.2 ทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของ

-2-

1.0 นิ้ว

1.2.1 น้ํามันชีวภาพ (ไบโอออยล)
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจะผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่เรียกวา Fast Pyrolysis เปนการผลิต
เชื้ อเพลิ งโดยทํ า การเผากากของเสีย โดยใช ความรอนสูงในระยะเวลาอัน รวดเร็ว และไมมีการใช
ออกซิเจน หรือเรียกวา “Thermolysis” เปนการทําใหเกิดเชื้อเพลิงชีวมวลเกิดความรอนอยางรวดเร็ว
และเกิดการแยกตัวออกเปนถาน กาซ ไอ และสารแขวนลอยในอากาศ เมื่ออุณหภูมิลดลง กาซที่
ระเหยงายจะกลั่นตัวออกมาเปนเชื้อเพลิง Bio-oil สวนกาซที่ระเหยยากจะไมสามารถทําการกลั่นตัว
เปนของเหลวได (non-condensable gas) และมีคาความรอนปานกลาง

การใสรูปภาพ

ชื่อรูอยูใตภาพ (TH SarabunPSK ปกติ ขนาด 16 อยูกึ่งกลาง)

รูปที่ 2-5 เครื่อง GC-MS และ GC-FID (Agilent Technologies 5975C, JICA)

การใสตาราง

ขอขอความอยูบนภาพ (TH SarabunPSK ปกติ ขนาด 16 อยูกึ่งกลาง)
ตารางที่ 2-3 แสดงสภาวะการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
โมเดลคอมพาวด
Guaiacol
Guaiacol+Quinoline
ตัวทําละลาย
Tetralin+Hexadecane Tetralin+Hexadecane
สารมาตรฐาน
Dodecyl Cyclohexane Dodecyl Cyclohexane
ความดัน (bar)
H2 40
H2 40
o
อุณหภูมิ ( C)
300
300
รอบการหมุนใบพัด (rpm)
300
300
เวลา (hr)
2
2

ประวัติผูทําโครงงานพิเศษ
ชื่อ
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก

:
:
:
:

โทรศัพท
การศึกษา

:
:

นายนนทเดช แกวเมือง
20 มีนาคม พ.ศ.2535
นนทบุรี
บานเลขที่ 192/5 ม.1 หมูบานช.รุงเรือง 6 ถนนบาง
กรวย-ไทรนอย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
087-529-9256
ปริญญาตรี

:
:

สถานที่ศึกษา
เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา
โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี
2549
โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี
2552

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใหเขียนประวัติของนักศึกษา โดยมีความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ ประกอบดวย
1) ชื่อ-นามสกุล
2) วัน เดือน ปเกิด
3) ประวัติการศึกษา
4) ทุนการศึกษา (ถามี)
5) ประวัติการทํางาน (ถามี)
6) ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ (ถามี)

การอางที่มาของตารางและภาพ

มี 2 แบบ*
1. การเขียนชื่อผูแตง ตามดวยวงเล็บปที่พิมพ (เอกสารอางอิงตองเรียงตามตัวอักษรผูแตง)
เชน
ตารางที่ 1 ......................................................................ที่มา: Bose และคณะ (1984)

2. เขียนลําดับที่ปรากฎในเลม อยูในเอกสารอางอิงทายเลม (เอกสารอางอิงตองเรียง
ตามลําดับที่ปรากฎในเลม)
ตารางที่ 1 ......................................................................[5]

การอางที่มาของภาพ

ภาพที่ 1 ........................................................
ที่มา: Johnson และ Smith (1980)
หรือ

ภาพที่ 1 ........................................................ [7]
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จริงที่หมูบานเล็ก. (พิภพ ธงไชย, บรรณาธิการ).หนา 51-59. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก.
Harrington, J. F. (1972). Seed Storage and Longevity. In Seed Biology (ed. T. T.
Kozlowski)
Vol. II. Pp. 145-245. New York: Academic Press.
2.2 การอางอิงทั้งเลมใหเขียนดังนี้
ผูเขียน. (ป). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
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สุรพล อุปดิสสกุล. (2521). สถิติ: การวางแผนการทดลองเบื้องตน.กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Bewley, J.D., and Black, M. (1982). Physiology and Biochemistry of Seeds in
Relation to Germinatior. Vol. II. New York: Springer-Verlag.

3 รายงานการวิจัย/รายงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ (Proceeding)
ผูเขียน. (ป). ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานการวิจัย หรือสัมมนา หรือจัดการประชุมทางวิชาการ เลมที่.
ชื่อบรรณาธิการ. (ถามี) สถานที่. วันสัมมนา. หนาของเรื่อง.
เชน
วรวิชญ รุงรัตน, ปรีชา วดีศิริศักดิ์, นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุสนธิ,์ และเย็นใจ วสุวัต. (2527).
ศึ ก ษาปริ ม าณเชื้ อไรโซเปย มที่ เ หมาะสมในการคลุก เมล็ ด พั น ธุ ถั่ ว ลิส งพั น ธุ ไ ทยนาน.
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน. 12-21 เมษายน 2537. หนา 172-179.
Hill, M. J., Archer, K.A. and Hutchinson, K.J. (1989). Towards developing a model of
per sistence and production for white clover. Proceedings of the XIII
International Grassland Congress Nice, France, 4-11 October 1989. pp. 10431044.
4 วิทยานิพนธ
ผูเขียน. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อปริญญา. ชื่อมหาวิทยาลัย.

เชน
สมศักดิ์ รักษวงศ. (2528). การศึกษาการใชยาชนิดตาง ๆ ในการปองกันโรคราสนิมของ
ถั่วเหลือง. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
Phillips, O.C., Jr. (1962). The Indfluence of Ovidd on Lucan’s Bellum Civil. Ph.D.
Dissertation, University of Chicago.
5 การอางอิงจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส
อนุญาตใหอางอิงขอมูลจาก website ของสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ บริษัท หรือ
หนวยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงเทานั้น ไมอนุญาตใหใชขอมูลจาก Website สวนบุคคลที่สรางขึ้น หรือ
ขอมูลจากการเสนอความคิดเห็น web board
5.1 มีชื่อผูจัดทําหรือผูผลิต
การอางอิงในบทความ
ตัวอยาง
เนนผูแตง
ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2542) ระบุวา สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย
หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบที่มีคุณสมบัติเปนพิษหรือเปนอันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทําให
ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

เนนเนื้อหา
สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบที่มีคุณสมบัติ
เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทําใหทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
(กรมควบคุมมลพิษ, 2542)
การเขียนเอกสารอางอิง
ตัวอยาง
กรมควบคุมมลพิษ. (2542). สารเคมีอันตราย (ออนไลน). สืบคนจาก : http:/www.
Thaiclinic.com/medbible/bonetumor.html [21 พฤศจิกายน 2543]
มนตรี สิริไพบูลยกิจ. (2542). เนื้องอกกระดูก (ออนไลน). สืบคนจาก http://www.Thaiclinic.com/
medbible/bonetumor.thml [21 พฤศจิกายน 2543]
Department of the Environment and Heritage. (1999). Guide to Department and
Agency Libraries (Online). Available http://www.erin.gov.au/library/ guide.html
[17 November 2000]
หมายเหตุ : ผูจัดทําอาจเปนชื่อคน ซื่อสถาบัน หนวยงานรัฐ/เอกชน
5.2 ไมมีผูเขียนบทความ
การอางอิงในบทความ
ตัวอยาง
นมแมเปนอาหารที่สมบูรณที่สุดของทารก นมแมใหสารอาหารครบถวนตามความตองการ
ของทารกแรกเกิดจนอายุ 6 เดือน สิ่งที่จะชวยปองกันทารกแรกเกิดจากเชื้อโรคและโรคติดเชื้อที่มีอยู
ทั่วไป มีอยูในหัวน้ํานมที่แมผลิตออกมาเมือคลอดลูกได 2-3 วันแรก หัวน้ํานมนี้คือภูมิคุมกันแรกของ
ทารกจากแบคทีเรียและเชื้อไวรัส (อาหารและสุขภาพ, 2542)
การเขียนเอกสารอางอิง
ตัวอยาง
อาหารและสุขภาพ (ออนไลน). (2542). สืบคนจาก : http://www.khonthai.com/Vitithai/food.thml
[21 พฤศจิกายน 2543]
ทาเรือน้ําลึกสงขลา (ออนไลน). (2542). สืบคนจาก : http://www.motc.go.th/stats5.html
[21 พฤศจิกายน 2543]
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