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     ค าน า 
         บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ ผู้สอนจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมประกอบการสอนวิชา เคมี 1 
( ว 31221 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนส าเร็จรูปจ านวน 7 เล่ม ดังนี้ 

เล่มท่ี 1  แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
เล่มท่ี 2 แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดและอนุภาคมูลฐานของอะตอม 
เล่มท่ี 3 แบบจ าลองอะตอมของโบร์และแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
เล่มท่ี 4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
เล่มท่ี 5 ตารางธาตุและวิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 
เล่มท่ี 6 พลังงานไอออไนเซชัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี  สัมพรรคภาพและจุดเดือด 
          จุดหลอมเหลว 
เล่มท่ี 7 เลขออกซิเดชัน 
บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้เป็นเล่มท่ี 1 ซึ่งผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลตลอดจน 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และมาน าเสนอในรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป เพื่อเป็นคู่มือ
ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ท าให้
นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

            ขอขอบคุณผู้ทรงวุฒิทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่ง ท าให้บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

            ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  แก่ครู     
นักเรียนและผู้สนใจ 
 

 
 
 

นางสาวกัลยา   ยิ้มละไม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
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1. ควรใช้บทเรียนส าเร็จรูปควบคู่กับแผนการจัดการเรียนการสอน 
2. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้น 

 ตอนทุกกรอบ ตามล าดับจนครบ 
3. ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปและท าแบบฝึกปฏิบัติบทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งจะเป็นกรอบ

ค าถามไปตามล าดับ 
5. ทดสอบความรู้หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
6. ใช้บทเรียนส าเร็จรูปนี้ เป็นแบบเรียนให้ได้เรียนรู้ หรือเรียนซ่อมเสริมความรู้ให้กับตนเอง 
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ค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียน  
 

 

 

1. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมของบทเรียนส าเร็จรูปตามล าดับจากเล่มท่ี 1 จนถึง
เล่มท่ี 7 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตามความเข้าใจ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียน 
3. ศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้เข้าใจ 
4. ศึกษาและท าความเข้าใจบทเรียน แล้วท าแบบฝึกปฏิบัติบทเรียนส าเร็จรูป เรียงล าดับเนื้อ 

หาตามกรอบบทเรียนส าเร็จรูป 
5. การท าแบบฝึกปฏิบัติบทเรียนส าเร็จรูปแต่ละกรอบ เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบทันที

โดยดูจากเฉลยท าจนครบทุกกรอบ ( แต่นักเรียนไม่ต้องดูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ) 
6. ถ้านักเรียนได้คะแนนการท าแบบฝึกปฏิบัติบทเรียนส าเร็จรูปผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดให ้

นักเรียนศึกษาบทเรียนต่อไปได้ กรณีท่ีนักเรียนได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้นักเรียนกลับไป
ศึกษาบทเรียนใหม่อีกคร้ัง 

7. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมท้ังตรวจ
ค าตอบของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยดูจากเฉลย 
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ผลการเรียนรู ้

  

       

 

 

 

อธิบายความหมายของแบบจ าลองอะตอมพร้อม ทั้งบอกสาเหตุที่ท าให้แบบจ าลอง
อะตอมมีการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน  
รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบกลุ่มหมอก  
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เร่ือง   แบบจ าลองอะออขอองออลอันและทอขสัน   10  อ้อ 10 คะแนน) 
       ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าออบที่ถูกที่สุอเพียงอัวเลือกเอียวอองแอล่ะอ้อในกระอาษค าออบ 
 

1.  แบบจ าลองอะตอมมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ก. เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เขียนขึ้นมา  โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 

ข. เป็นข้อมูลท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาจากการค้นคว้าทดลอง 

ค. เป็นภาพท่ีเขียนขึ้นมาโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ง. เป็นมโนภาพท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจ าลองอะตอมขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ

ทดลอง 

2.  แบบจ าลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เพราะเหตุใด 

ก. ได ้/เพราะเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างอะตอม 

ข. ไม่ได้ /เพราะข้อมูลเดิมอธิบายไว้ชัดเจนแล้ว 

ค. ไมได้ /เพราะรูปร่างอะตอมไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

ง. ได้ /ถ้ามีข้อมูลใหม่มาขัดแย้งกับข้อมูลเดิมและสามารถอธิบายได้ 

3.  อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม  เป็นการน าเสนอโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์   

 ท่านใด 

ก. ดอลตัน                           ค.  รัทเทอร์ฟอร์ด 

ข. ทอมสัน                           ง.  โบร์ 

4.  จากข้อที่ 3 นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นเสนอทฤษฎีอะตอมไว้ว่าอย่างไร 

ก. อะตอมประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ 

ข. อะตอมของธาตุต่างชนิดกนัจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 

ค. โมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน  อาจมีสมบัติต่างกัน 

ง. อะตอมสามารถท าให้สูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ 
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5.  จากปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นดังนี้ 

                            +                            

          คาร์บอน                     ออกซิเจน                             คาร์บอนไดออกไซด์ 

          จะใช้ทฤษฎีอะตอมของดอลตันอธิบายได้อย่างไร 

            ก.  สารประกอบด้วยหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดเรียกว่า  อะตอม 

            ข.  สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุชนิดเดียวกัน 

            ค.  ผลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังปฏิกิริยาย่อมเท่ากัน 

            ง.  อัตราส่วนของธาตุที่น ามารวมกันจะมีสมบัติเป็นแก๊สเสมอ 

      6.  ทฤษฎี อะตอมของดอลตันข้อใดท่ีใช้อธิบายกฎสัดส่วนคงท่ีได้ 

            ก.  สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กที่สุดเรียกว่าอะตอม 

            ข.  สารประกอบเกิดจากการรวมตัวกันทางเคมี  ระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน

ด้วยอัตราส่วนของจ านวนอะตอมเป็นเลขลงตัวน้อย ๆ 

            ค.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีสมบัติแตกต่างกันได้ 

            ง.  โมเลกุลของสารประกอบต่างชนิดกัน  ย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 

      7.  การน าไฟฟ้าของแก๊สในหลอดรังสีแคโทด  จะน าไฟฟ้าได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะใด 

             ก.  เพิ่มความดันของแก๊สให้มากขึ้นและเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า 

             ข.  เพิ่มความดันของแก๊สให้มากขึ้น  ลดความต่างศักย์ไฟฟ้า 

          ค.  ลดความดันของแก๊สให้ต่ าลง  เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า 

             ง.  ลดความดันของแก๊สให้ต่ าลง  ลดความต่างศักย์ไฟฟ้า 
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      8.  เซอร์ โจเวฟ จอร์น ทอมสัน ได้ท าการทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดเพิ่มเติมอย่างไร     

          จึงเห็นจุดสว่างบนฉากเรืองแสง 

            ก.  เพ่ิมเครื่องสูบเอาอากาศออก 

            ข.  เพิ่มเครื่องสูบดูดอากาศเข้าไป 

            ค.  เพิ่มขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไป 

            ง.  เพิ่มรังสีเอ็กซ์เข้าไป 

      9.  นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่สามารถหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้โดยการท าการทดลองหยด

น้ ามันซึ่งมีประจุภายใต้ความโน้มถ่วงของโลก  

            ก.  จอห์น  ดอลตัน   

            ข.  วิลเลียม  ครูกส์   

            ค.  เออาร์มิลลิแกน 

            ง.  เซอร์ โจเวฟ จอร์น ทอมสัน 

       10.  ข้อใดไม่ถกูต้อง 

            ก.  ขั้วบวก  คือ แอโนด 

            ข.  ประจุลบ  เรียกว่า  โปรตอน 

            ค.  ขั้วลบ คือ  แคโทด 

            ง.  หลอดแก้วท่ีทอมสันใช้ทดลองว่า  คือ หลอดรังสีแคโทด 
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     เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 1. ง 

 2. ง 

 3. ก 

 4. ก 

 5. ค 

 6. อ 

 7. ค 

 8. ก 

 9. ค 

 10. อ 
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 แบบจ าลองอะออขอองออลอันและแบบจ าลองอะออขอองทอขสนั

    แบบจ าลองอะออขอองออลอัน 
    ควาขเป็นขา 

อะออข มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซึ่งแปลว่า "แบ่งแยกอีกไขไ่อ ้" แนวคิดนี้ได้มาจาก
นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) 
       แบบจ าลองอะออข  ขีควาขหขาย คือการศึกษาเรื่องราวของอะตอมเป็นการคิด
คาดคะเนหรือสันนิษฐานโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง   มาเป็นแนวทางเพื่ออธิบาย
เรื่องราวของอะตอมท่ีเป็นประโยชน์   จึงท าให้มีผู้คิดตั้งแบบจ าลองอะตอมขึ้นต่างๆกันไป
ถึงแม้ว่าแบบจ าลองแบบเก่าๆจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามแต่แบบจ าลองเก่าๆยังสามารถใช้
เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาทดลองและเพื่อการเสนอแบบจ าลองของอะตอมใหม่ๆได้เป็น
อย่างดีมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีผู้ศึกษาเพิ่มขึ้นได้เสนอเป็นตามล าดับดังนี้ 

1. แบบจ าลองอะตอมของดอลตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีเสนอแบบจ าลองเป็น 
คนแรกในปี  1803 

2.   แบบจ าลองอะตอมของทอมสันเสนอปี 1897 
3.   แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดไกเกอร์และมาร์สเคน เสนอปี 1911 
4.   แบบจ าลองอะตอมของโบว์ เสนอปี 1914 
5.   แบบจ าลองของกลุ่มหมอกใช้เป็นปัจจุบัน 

             แบบจ าลองอะตอม เป็นมโนภาพท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จาก   
การทดลองหลายครั้ง ถ้าผลการทดลองเปลี่ยนไปจะท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะตอมเปลี่ยนไปด้วย 

           

 

 

    

กรอบน า 
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1. สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกเรียกว่า อะออข 
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนทุกประการ และย่อมต้องมีสมบัติแตกต่าง

จากอะตอมของธาตุอื่น 
3. อะตอมท าให้สูญหายหรือท าให้เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ 
4. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิดกันด้วยอัตราส่วน

ของจ านวนอะตอมเป็นเลขลงตัวน้อย ๆ 
5. โมเลกุลของสารประกอบชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการและมีสมบัติต่าง

จากสารประกอบอื่น 
 
 

 
ดังนั้นแบบจ าลองอะตอมตามทฤษีของของดอลตัน จึงสรุปได้ดังนี้คือ  

         อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลม  มีขนาดเล็กมาก  และไม่สามารถแบ่งแยก 
ได้อีก  ดังรูป 

 

 

                      รูปที่ 1 แสองแบบจ าลองอะออขอองออลอัน 

 

 

จอห์น  ดอลตัน  นักวิทยาศาสตร์
ชาวอังกฤษ  ได้เสนอทฤษฎี
อะตอมไว้ในปี  พ.ศ.  2346     

 มีสาระส าคัญดังนี้ 

กรอบที่ 1 

ค าถาขกรอบที่ 1            
นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจ าลอง

อะตอมโดยใช้ข้อมูลจากสิ่งใด 
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                  อ่อขานักวิทยาศาสอร์ พบว่า ทฤษฎีอะออขอองออลอัน ขีอ้อบกพร่องอังนี้ 
1. จากการศึกษาทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์  พบว่า อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 

3 อนุภาค คือ โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน  ดังนั้นทฤษฎีอะตอมของ  
ดอลตันข้อที่ 1 จึงใช้ไม่ได้เพราะอะตอมสามารถแบ่งแยกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ได้ 

2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน อาจมีสมบัติต่างกันได้ เช่น ไฮโดรเจนมี 3  
ไอโซโทป  คือ  1 1H  2

1H  3
1H  เป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่มวลต่างกัน ดังนั้น

ทฤษฎีอะตอมของดอลตันข้อที่ 2 จึงเป็นไปไม่ได้ 
3. อะตอมท าให้เกิดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนเป็นอะตอมของธาตุอื่นได้หรือสามารถ

สังเคราะห์อะตอมของธาตุใหม่ได้ โดยอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังนั้นทฤษฎี
อะตอมของดอลตันข้อท่ี 3 จึงเป็นไปไม่ได้เพราะอะตอมสามารถท าให้เกิดใหม่
หรือสูญหายได้ 

4. สารประกอบอาจเกิดจากการท่ีโมเลกุลต่างชนิดกัน เข้าท าปฏิกิริยากันแล้วได้
สารประกอบใหม่ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากการรวมตัวของธาตุชนิดเดียวกัน  
ทฤษฎีอะตอมของดอลตันข้อท่ี 4 จึงยังไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 

กรอบที่ 2 
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ค าถาขกรอบที่ 3 
นักวิทยาศาสตร์ท่ีประดิษฐ์หลอดรังสี

แคโทดมีชื่อว่าอะไร 

 

 

 

            

                                          แบบจ าลองอะออขอองทอขสัน 

         ก่อนท่ีจะอธิบายถึงแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   นักเรียนควรจะทราบ
เกี่ยวกับการน าไฟฟ้าของแก๊สและความดันในหลอดรังสีแคโทด การน าไฟฟ้าของแก๊ส 
พบว่าท่ีความดันปกติ 1 บรรยากาศ  อากาศและแก๊สต่าง ๆ จะไม่น าไฟฟ้า  แต่ถ้าลด
ความดันของแก๊สให้ต่ าลงและเพิ่มความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้ามากขึ้นแก๊สจะน า
ไฟฟ้าได้ดีนักวิทยาศาสตร์ชื่อ วิลเลียม ครูกส์ ประดิษฐ์ขึ้นมา ประกอบด้วยหลอดแก้ว
บรรจุแก๊สท่ีมีความดันต่ า มีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วเป็นแผ่นโลหะซึ่งจะต่อเข้ากับขั้วบวก
(แอโนด) และขั้วลบ (แคโทด) ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีความต่างศักย์สูง   
10,000 – 20,000  โวลต์ 

  

 

 

 

       รูปที่  2  แสองหลออรังสีแคโทอ 

 
ต่อมา เซอร์ โจเวฟ จอร์น ทอมสัน (SirJosephnJonhThomson)ได้ท าการทดลองเกี่ยว 
กับหลอดรังสีแคโทดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

 
 

 

กรอบที่ 3 
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การทอลองอองทอขสัน  
       เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน ได้ทดลองเพ่ิมเติม โดยดัดแปลงหลอด                
รังสีแคโทดใหม่ (ดังรูป) 
      

 

 

 

 

 

 ผลการทอลอง
      พบว่ามีจุดเรืองแสงหรือมีจุดสว่างบนฉากเรืองแสงจากผลการทดลอง 
ทอมสันได้ตั้งสมมติฐานว่า จะต้องมีรังสีชนิดหนึ่งซึ่งมีประจุไฟฟ้าพุ่งเป็น
เส้นตรงมาจากขั้วแคโทด มายังฉาก ซึ่งรังสีนี้อาจจะเกิดจากก๊าซที่บรรจุใน
หลอดแก้ว หรืออาจจะเกิดจากโลหะที่ท าเป็นขั้วแคโทด   

 

 

 

กรอบที่ 4 
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          เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาคท่ีมีประจุและตอ้งการจะ
ทราบว่าเป็นประจุไฟฟ้าบวกหรือลบทอมสันจึงได้ทดลองต่อไปโดยใช้สนามไฟฟ้าเข้าช่วย 
โดยยึดหลักที่ว่า อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าจะต้องเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า “ถ้าอนุภาคนั้นมี
ประจุไฟฟ้าบวกจะเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และถ้ามีประจุลบจะเบนเข้าหา
ขั้วบวก”  โดยเพิ่มขั้วไฟฟา้ในหลอดรังสีแคโทด ดังรูป 

 

 

 

 

 
ผลการทอลองอองทอขสนั  
     จากการทดลองพบว่า จุดสว่างบนฉากเรืองแสง เบนไปจากต าแหน่งเดิมโดยเบนเข้าหา
ขั้วบวกของสนามไฟฟ้า 
     ทอมสันสรุปว่า รังสีนั้นมีประจุไฟฟ้าและมีประจุไฟฟ้าเป็นลบเนื่องจากรังสีนี้เคล่ือนท่ี
ออกจากขั้วแคโทดซึ่งเป็นขั้วลบ จึงเรียกรังสีชนิดนี้ว่า รังสีแคโทด และเรียกหลอดแก้วท่ีใช้
ทดลองว่าหลอดรังสีแคโทด 

  

 

กรอบที่ 5 
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รูปที่  4  แสองหลออรังสแีคโทอที่เพิ่ขอั้วไฟฟ้า 
 ที่ขา :  http://www.kr.ac.th/tech/detchm48/atommodel020.html 

http://www.kr.ac.th/tech/detchm48/atommodel020.html
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 ทอขสันยังขีควาขสงสัยออ่ไปว่าเกิอจากอะไร
         การทดลองพิสูจน์สมมติฐานของทอมสัน  
 

สมมติฐานท่ีว่า อะตอมประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบแต่ไม่
ทราบว่าอนุภาคลบเหล่านี้เกิดจากก๊าซในหลอดรังสีแคโทดหรือเกิดจากขั้วไฟฟ้า   
ทอมสันได้ศึกษาสมบัติของรังสีแคโทดต่อไป โดยหาอัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวล
ของรังสีนั้น ในตอนแรกทอมสันได้ทดลองเปลี่ยนก๊าซชนิดต่างๆ ในหลอดรังสีแคโทด 
ผลการทดลองปรากฏผลเหมือนเดิม และเมื่อทดลองเปลี่ยนชนิดของขั้วไฟฟ้าท่ีใช้ท า
แคโทด ผลการทดลองปรากฏผลเหมือนเดิม และได้ค่าประจุต่อมวล(e/m)=1.7x108

คูลอมบ์/กรัมเสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของสาร หรือเปลี่ยนชนิดของโลหะท่ีท าเป็น 
ขั้วแคโทด 

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ 6 

ค าถาขกรอบที่ 6 
ค่าประจุต่อมวลมีค่าเท่าใด 
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       สรุปการทอลองอองทอขสัน  

 

           ทอมสันท าการทดลองเกี่ยวกับการน าไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคโทด พบว่า ไม่
ว่าจะใช้ก๊าซใดบรรจุในหลอดหรือใช้โลหะใดเป็นแคโทด จะได้รังสีท่ีประกอบด้วยอนุภาคท่ีมี
ประจุลบพุ่งมาท่ีฉากเรืองแสงเหมือนเดิม เมื่อค านวณหาอัตราส่วนของประจุต่อมวล (e/m) 
ของอนุภาค จะได้ค่าคงท่ีทุกครั้งเท่ากับ 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรัม สรุปว่า อะตอมทุกชนิด
มีอนุภาคท่ีมีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า อิเล็กตรอน 
            ในค.ศ.1909 เออาร์มิลลิแกนสามารถหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้โดยการท าการ
ทดลองหยดน้ ามันซึ่งมีประจุภายใต้ความโน้มถ่วงของโลก  
 
           ความต่างศักย์ท่ีเพิ่มขึ้นจะท าให้หยดน้ ามันท่ีมีประจุเคลื่อนท่ีช้าลงเพราะถูกดึงดูดไว้
ด้วยขั้วบวก และถ้าเพิ่มความต่างศักย์มากพอจนถึงค่าหนึ่ง จะท าให้หยดน้ ามันหยุดนิ่งได้ 
แสดงว่าแรงจากสนามไฟฟ้าและแรงเนื่องจากความโน้มถ่วงเท่ากันพอดี ถ้าเราทราบค่าความ
ต่างศักย์และน้ าหนักของหยดน้ ามัน เราก็สามารถหาค่าประจุบนหยดน้ ามันได้ ซึ่งพบว่ามักมี
ค่าเป็นเลขจ านวนเต็มคูณกับค่าประจุท่ีเล็กท่ีสุดเสมอ (เป็นจ านวนเท่าของ 1.60x10-19        
คูลอมบ์) เมื่อก าหนดค่าประจุของอิเล็กตรอนดังกล่าวและจากค่าอัตราส่วน(e/m)ของทอม
สัน เราก็สามารถทราบได้ว่าน้ าหนักของอิเล็กตรอนคือ 9.11x10-31 ซึ่งปรากฎว่าเบากว่า
อะตอมท่ีเบาท่ีสุด คือ ไฮโดรเจนราว 1/2000 เท่า  
            จากผลการทดลองเหล่านี้แสดงว่าอิเล็กตรอนในอะตอมเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดและ
ยังสนับสนุนว่าอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคซึ่งแบ่งย่อยต่อไปไม่ได้อีกด้วย 

 

 

กรอบที่ 7 
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                             การค้นพบโปรออน  
          เนื่องจากอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า และการท่ีพบว่าอะตอม
ของธาตุทุกชนิดประกอบด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ    
ท าให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของอะตอมจะ 
ต้องมีประจุบวกด้วย ออยแกน โกลด์สไตน์ (Eugen Goldstein)
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทด โดย
ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด ดังรูป 

 

 

 

 

ผลการทอลองอองโกสไอน์  
             เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า ปรากฏว่ามีจุดสว่างเกิดขึ้นท้ังฉากเรืองแสง ก. และฉาก
เรืองแสง ข.  
             โกลสไตน์ได้อธิบายว่า จุดเรืองแสงท่ีเกิดขึ้นบนฉากเรืองแสง ก. จะต้องเกิดจากท่ี
ประกอบด้วยอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าบวก เคลื่อนท่ีผ่านรูตรงกลางของแคโทด ไปยังฉากเรือง
แสง แต่ยังไม่ทราบว่ารังสีท่ีมีประจุไฟฟ้าบวกนี้เกิดจากอะตอมของก๊าซ หรือเกิดจากอะตอม
ของขั้วไฟฟ้า และมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ 

 
           

กรอบที่ 8 
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         โกลสไตน์ได้ทดลองเปลี่ยนชนิด
ของก๊าซในหลอดแก้วปรากฏว่าอนุภาค
ท่ีมีประจุไฟฟ้าบวกเหล่านี้มีอัตราส่วน
ประจุต่อมวลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิด
ของก๊าซท่ีใช้และเมื่อทดลองเปลี่ยน
โลหะท่ีใช้ท าเป็นขั้วไฟฟ้าหลายๆชนิด
แต่ให้ก๊าซในหลอดแก้วชนิดเดียวกัน 
ปรากฏว่า ผลการทดลองได้อัตราส่วน
ประจุต่อมวลเท่ากันแสดงว่าอนุภาค
บวกในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากก๊าซ
ไม่ได้เกิดจากขั้วไฟฟ้า  
 
 

 

 

                                      

            แบบจ าลองนี้อธิบายสมบัติต่างๆของธาตุรวมท้ังทฤษฎีพันธะเคมีด้วย ซึ่งก็ใช้ได้
บ้างในบางกรณี จนในปี ค.ศ. 1911 แบบจ าลองนี้ก็ยกเลิกไป เมื่อ อี อาร์ รัทเธอร์ฟอร์ด 
ศึกษาการกระเจิง (scattering) ของรังสีแอลฟาในแผ่นโลหะบางๆแล้วพบว่าแบบจ าลอง
อะตอมของทอมสันใช้อธิบายผลการทดลองไม่ได้ 

 

 

           จากผลการทดลองท้ังของทอมสัน
และโกลด์สไตน์ ท าให้ทอมสันได้ข้อมูลเกี่ยว 
กับอะตอมมากขึ้น จึงได้เสนอแบบจ าลอง
อะตอม ดังนี้          

อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม 
ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนท่ีมีประจุไฟฟ้า
เป็นบวกและอนุภาคอิเล็กตรอนท่ีมีประจุไฟ 
ฟ้าเป็นลบ กระจัดกระจายอย่างสม่ าเสมอใน
อะตอมอะตอมท่ีมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
จะมีจ านวนประจุบวกเท่ากับจ านวนประจุลบ
แบบจ าลองอะตอมตามทฤษฎีอะตอมของ
ทอมสันมีลักษณะดังรปู    
 

กรอบที่ 9 
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แบบจ าลองอะออขอาขทฤษฎีอองอองออลอัน   

       อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม มีขนาดเล็ก
มาก และไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก   

                                                                           แบบจ าลองอะออขอองออลอัน 

 

 

                                                   แบบจ าลองอะออขอองทอขสัน 
        อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วย
อนุภาคโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและอนุภาค
อิเล็กตรอนท่ีมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ กระจัดกระจายอย่าง
สม่ าเสมอในอะตอมอะตอมท่ีมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า 
จะมีจ านวนประจุบวกเท่ากับจ านวนประจุลบ 
 

                        

  

กรอบสรุป 
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เร่ือง  แบบจ าลองอะออขอองออลอันและทอขสัน  10 อ้อ 10 คะแนน)  
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าออบที่ถูกที่สุอเพียงอัวเลือกเอียวอองแอ่ละอ้อในกระอาษค าออบ 

 

1. แบบจ าลองอะตอมมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ก.  เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เขียนขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง 

ข. เป็นข้อมูลท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาจากการค้นคว้าทดลอง 

ค. เป็นภาพท่ีเขียนขึ้นมาโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ง. เป็นมโนภาพท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจ าลองอะตอมขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก

การทดลอง 

2. แบบจ าลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 

ก. ได้เพราะเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างอะตอม 

ข. ไม่ได้เพราะข้อมูลเดิมอธิบายไว้ชัดเจนแล้ว 

ค. ไมได้  เพราะรูปร่างอะตอมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ง. ได้ ถ้ามีข้อมูลใหม่มาขัดแย้งกับข้อมูลเดิมและสามารถอธิบายได้ 

3. อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม  เป็นการน าเสนอโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์

ท่านใด 

ก.  ดอลตัน                   ค.  รัทเทอร์ฟอร์ด 

ข.  ทอมสัน                   ง.  โบร์     

4. จากข้อที่ 3 นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นเสนอทฤษฎีอะตอมไว้ว่าอย่างไร 

ก. อะตอมประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ 

ข. อะตอมของธาตุต่างชนิดกนัจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 

ค. โมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน  อาจมีสมบัติต่างกัน 

ง. อะตอมสามารถท าให้สูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ 
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      5.จากปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นดังนี ้

       +                            

          คาร์บอน                     ออกซิเจน                             คาร์บอนไดออกไซด์ 

          จะใช้ทฤษฎีอะตอมของดอลตันอธิบายได้อย่างไร 

           ก.  สารประกอบด้วยหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดเรียกว่า อะตอม 

           ข.  สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุชนิดเดียวกัน 

           ค.  ผลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังปฏิกิริยาย่อมเท่ากัน 

           ง.  อัตราส่วนของธาตุที่น ามารวมกันจะมีสมบัติเป็นแก๊สเสมอ 

    6.  ทฤษฎี อะตอมของดอลตันข้อใดที่ใช้อธิบายกฎสัดส่วนคงท่ีได ้

           ก.  สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดเรียกว่าอะตอม 

           ข.  สารประกอบเกิดจากการรวมตัวกันทางเคมี  ระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน       

                ด้วยอัตราส่วนของจ านวนอะตอมเป็นเลขลงตัวน้อย ๆ 

           ค.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีสมบัติแตกต่างกันได ้

           ง.  โมเลกุลของสารประกอบต่างชนิดกัน ย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 

    7.  การน าไฟฟ้าของแก๊สในหลอดรังสีแคโทด จะน าไฟฟ้าได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะใด 

           ก.  เพิ่มความดันของแก๊สให้มากขึ้นและเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า 

           ข.  เพิ่มความดันของแก๊สให้มากขึ้น  ลดความต่างศักย์ไฟฟ้า 

           ค.  ลดความดันของแก๊สให้ต่ าลง  เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า 

           ง.  ลดความดันของแก๊สให้ต่ าลง  ลดความต่างศักย์ไฟฟ้า 
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 8.  เซอร์ โจเวฟ จอร์น ทอมสัน ได้ท าการทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดเพิ่มเติมอย่างไร    

         จึงเห็นจุดสว่างบนฉากเรืองแสง     

              ก.  เพ่ิมเครื่องสูบเอาอากาศออก 

              ข.  เพิ่มเครื่องสูบดูดอากาศเข้าไป 

              ค.  เพิ่มขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไป 

              ง.  เพิ่มรังสีเอ็กซ์เข้าไป 

    9.  นักวิทยาศาสตร์ท่านใดท่ีสามารถหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้โดยการท าการทดลอง    

         หยดน้ ามันซึ่งมีประจุภายใต้ความโน้มถ่วงของโลก  

              ก.  จอห์น  ดอลตัน   

              ข.  วิลเลียม  ครูกส์   

              ค. เออาร์มิลลิแกน 

              ง.  เซอร์ โจเวฟ จอร์น ทอมสัน 

     10.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

              ก.  ขั้วบวก  คือ แอโนด 

              ข.  ประจุลบ  เรียกว่า  โปรตอน 

              ค.  ขั้วลบ คือ  แคโทด 

              ง.  หลอดแก้วท่ีทอมสันใช้ทดลองว่า คือ หลอดรังสีแคโทด 
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เฉลยแบบทอสอบหลังเรียน 

 1. ง 

 2. ง 

 3. ก 

 4. ก 

 5. ค 

 6. อ 

 7. ค 

 8. ก 

 9. ค 

 10. อ 

 

                          

     

ง่ายใช่ไหขล่ะ เอ็กๆ 
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