
 



 ก เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน  : 

 
คํานํา 

 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีป�จจุบัน จําเป�นต�องมีสื่อการเรียนการสอนท่ีต�อง
พัฒนาให�เหมาะสม เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู�ได�เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เป�นสื่อท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีสามารถ
ศึกษาหาความรู�ได�เต็มท่ี ตามหลักการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4เล3มนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช�ประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี 4 หน3วยการเรียนรู�ท่ี 1 
เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ เล3มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
ภายในเล3มประกอบไปด�วย ใบความรู� กิจกรรม และแบบฝ=กหัดท่ีเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนของนักเรียน    
เพ่ือฝ=กให�นักเรียนได�ค�นพบความรู�ด�วยตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองได�ตามศักยภาพ 
 หวังเป�นอย3างยิ่งว3าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล3มนี้ จะเป�นประโยชน4ต3อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาเคมี การศึกษาค�นคว�าหาความรู�ของนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจเป�นอย3างดี  
 ผู�จัดทําขอขอบพระคุณคณะครูในกลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร4 ท่ีช3วยให�คําแนะนํา คําปรึกษา  
ทําให�เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล3มนี้เสร็จสมบูรณ4 ตลอดจนผู�เชี่ยวชาญ และบุคคลท่ีมีส3วน
เก่ียวข�องทุกท3านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
        นงนุช  อะโนวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน  : 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง                   หน�า 
คําชี้แจง            1 
คําแนะนําในการใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนสําหรับครู     2 
คําแนะนําในการใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน      3 
ข้ันตอนการเรียนโดยใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอน      4 
มาตรฐานการเรียนรู� สาระสําคัญ ผลการเรียนรู� และจุดประสงค4การเรียนรู�    5 
แบบทดสอบก3อนเรียน          6 
ใบความรู�ท่ี 1.1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตัน      9 
  แบบฝ=กหัดท่ี 1.1         11 
ใบความรู�ท่ี 1.2 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของทอมสัน     12 
 - การค�นพบโปรตอน        14 
 - การทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกน      15 
 แบบฝ=กหัดท่ี 1.2         17 
แบบทดสอบหลังเรียน         19 
แบบบันทึกคะแนน         22 
บรรณานุกรม          23 
ภาคผนวก          24 
  เฉลยแบบทดสอบก3อนเรียน       25 
  เฉลยแบบฝ=กหัดท่ี 1.1        26 
 เฉลยแบบฝ=กหัดท่ี 1.2        27 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน       29 
 
 



 1 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
คําช้ีแจง 

 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี 4  
หน3วยการเรียนรู� ท่ี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ประกอบด�วยกิจกรรมท่ีให�นักเรียนได�ฝ=กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร4 การคิดวิเคราะห4 สังเคราะห4 การสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู� เชื่อมโยงความรู�  
การแสวงหาความรู� และสร�างองค4ความรู�ได�ด�วยตนเอง และเพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ให�สูงข้ึน โดยใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป�นสื่อกลางในการเรียนรู�  ซ่ึงมีท้ังหมด 8 เล3ม 
ประกอบด�วย 
  เล3มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
   เล3มท่ี 2 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร4ฟอร4ด 
  เล3มท่ี 3 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของโบร4และแบบจําลองอะตอมแบบกลุ3มหมอก 
  เล3มท่ี 4 เรื่อง การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 
  เล3มท่ี 5 เรื่อง วิวัฒนาการของการสร�างตารางธาตุ 
  เล3มท่ี 6 เรื่อง ขนาดอะตอม รัศมีไอออน และพลังงานไอออไนเซชัน 
  เล3มท่ี 7 เรื่อง อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด 
  เล3มท่ี 8 เรื่อง เลขออกซิเดชัน 
 เพ่ือให�การใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนี้เกิดประโยชน4สูงสุด ครูและนักเรียนควรศึกษา
คําแนะนําในการใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนแต3ละเล3มให�เข�าใจ 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล3มนี้เป�นเล3มท่ี 1 ใช�เวลาศึกษา 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
คําแนะนําในการใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนสําหรับครู 

 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล3มนี้เป�นเล3มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและ
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน ใช�ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา          
ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี 4 หน3วยการเรียนรู�ท่ี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ เป�นการเพ่ิมเติมหรือเสริม
เนื้อหาความรู�นอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน เพ่ือเป�นการพัฒนานักเรียนให�มีศักยภาพในการเรียนรู�
มากยิ่งข้ึน 
 2. ครูต�องทําความเข�าใจกับเนื้อหาและเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล3มนี้ให�ละเอียด      
ก3อนนําไปใช�พัฒนานักเรียน 
 3. อธิบายหรือแนะนําการใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนให�นักเรียนเข�าใจ ก3อนนําไปใช� 
 4. กิจกรรมแต3ละกิจกรรมท่ีอยู3ในเอกสารเล3มนี้ ใช�ประกอบการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว�ใน
แผนการจัดการเรียนรู� 
 5. ครูต�องแจ�งผลการตรวจผลงานหรือการประเมินผลงานให�นักเรียนรับทราบทุกกิจกรรม 
 6. ครูสังเกตความสนใจและความต้ังใจของนักเรียนในการทํางาน คอยให�คําแนะนําหรือคําปรึกษา
เม่ือนักเรียนมีป�ญหาหรือข�อสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
คําแนะนําในการใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 

 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล3มนี้เป�นเล3มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและ
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน ใช�ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา          
ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี 4 หน3วยการเรียนรู�ท่ี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค4การเรียนรู�และสาระสําคัญก3อนเรียนทุกครั้ง และก3อนท่ีนักเรียนทํา
กิจกรรมต3าง ๆ ให�นักเรียนทําแบบทดสอบก3อนเรียน 
 2. ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนให�ละเอียด  
 3. เม่ือเข�าใจเนื้อหาแล�ว ให�ทํากิจกรรมท่ีกําหนด เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล�วให�ส3งผลงาน  
ของนักเรียนให�ครูผู�สอนตรวจ 
 4. เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมทุกกิจกรรมแล�ว ให�ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 5. เม่ือนักเรียนมีป�ญหาหรือข�อสงสัย ให�นักเรียนสอบถามหรือปรึกษากับครูผู�สอน 
 6. นักเรียนต�องต้ังใจเรียนและปฏิบัติตามคําแนะนําของครูผู�สอนอย3างเคร3งครัด 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
ข้ันตอนการเรียนโดยใช�เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 
 

1. อ�านคําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 
 
 
 
 

2. ทําแบบทดสอบก�อนเรียน 
 
 
 
 

3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
           - ศึกษาเนื้อหาและใบความรู� 
          - ทํากิจกรรมท่ีกําหนด          
           

 
 
 

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

5. ศึกษาเอกสารเล�มถัดไป 
 
 
 
 
 

ผ�านเกณฑ7 

ไม�ผ�านเกณฑ7 

 
 

ประเมินผล 



 5 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

ไปทาํแบบทดสอบก3อนเรียน        
เพื่อทดสอบความรู�เร่ืองนี้กันครับ 

เพื่อนๆ 

 
 
 
 มาตรฐาน ว 3.1  เข�าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ4ระหว3างสมบัติของสารกับโครงสร�างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว3างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู�และจิตวิทยาศาสตร4 สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู� และนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชน4 
 
 
  แบบจําลองอะตอมของดอลตัน อะตอมเป�นอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กมาก (ทรงกลม) ไม3สามารถ
แบ3งแยกได� อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน อะตอมของธาตุต3างชนิดกันรวมกันเป�น
สารประกอบด�วยอัตราส3วนเลขลงตัวน�อย ๆ 
  แบบจําลองอะตอมของทอมสัน อะตอมเป�นรูปทรงกลมประกอบด�วยเนื้ออะตอมซ่ึงมีประจุบวก
และมีอิเล็กตรอนซ่ึงมีประจุลบกระจายอยู3ท่ัวไป อะตอมในสภาพท่ีเป�นกลางทางไฟฟOามีจํานวนประจุบวก
เท3ากับประจุลบ 
 
 
 1.  เปรียบเทียบและอธิบายแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร4ฟอร4ด โบร4 และ    
แบบกลุ3มหมอกได� 
 
 
  1.  อธิบายลักษณะแบบจําลองอะตอมของดอลตันได� 
  2.  อธิบายหลักการทํางานของหลอดรังสีแคโทดได� 
 3.  อธิบายวิธีการศึกษาท่ีทําให�ค�นพบอิเล็กตรอนและโปรตอนได� 
 4.  อธิบายลักษณะของแบบจําลองอะตอมของทอมสันได� 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู� 

สาระสําคัญ 

ผลการเรียนรู� 

จุดประสงค7การเรียนรู� 



 6 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
แบบทดสอบก�อนเรียน 

เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 
 วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221    ช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี 4 
 เวลา 10 นาที       คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
************************************************************************************************ 
  คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว แล�วทําเครื่องหมายกากบาท (x)  
     ลงในกระดาษคําตอบ 
************************************************************************************************ 
 1.  อะตอมเป�นอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงไม3สามารถทําให�เล็กลงได�อีกแล�วเป�นความคิดของใคร 
  ก.  จอห4น  ดอลตัน  
  ข.  ดิโมคริตุส 
  ค.  ทอมสัน 
  ง.   รัทเทอร4ฟอร4ด  
 2.  เครื่องมือท่ีเชื่อว3าสามารถถ3ายภาพของอะตอมได�คือข�อใด  
  ก.  กล�องถ3ายรูป 
  ข.  กล�องจุลทรรศน4 
  ค.  กล�องจุลทรรศน4อิเล็กทรอนิก 
  ง.  กล�องจุลทรรศน4สนามไอออน 
 3.  ภาพถ3ายจากปลายเข็มของธาตุใดท่ีเชื่อว3าเป�นภาพของอะตอม 
  ก.  Ra 
  ข.  Re 
  ค.  Rh  
  ง.  Ru 
 4.  หลักฐานจากการทดลองท่ีสนับสนุนว3าอะตอมทําลายสูญหายไปไม3ได�คือข�อใด 
  ก.  การค�นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน 
  ข.  การค�นพบธาตุกัมมันตรังสี 
  ค.  การค�นพบไอโซโทป 
  ง.  การค�นพบรังสีแคโทด 
 
 
 



 7 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
 5.  นักวิทยาศาสตร4ท่ีเสนอทฤษฎีอะตอมเป�นคนแรกคือใคร 
  ก.  จอห4น  ดอลตัน  
  ข.  ดิโมคริตุส 
  ค.  ทอมสัน 
  ง.   รัทเทอร4ฟอร4ด 
 6.  จากการทดลองของทอมสัน อนุภาคลบจากหลอดรังสีแคโทดเกิดจาก  
  ก.  โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแคโทด 
  ข.  โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแอโทด  
   ค.  โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแคโทดและแอโนด 
  ง.  โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแคโทดและกXาซท่ีบรรจุในหลอดรังสีแคโทด 
  7.  การทดลองของทอมสันทําให�ทราบถึงข�อใด 
  ก.  ประจุของอิเล็กตรอน 
  ข.  มวลของอิเล็กตรอน 
  ค.  ชนิดของประจุในอะตอม 
  ง.  แบบจําลองอะตอมท่ีถูกต�อง 
 8.  มวลอิเล็กตรอนท่ีคํานวณได�เท3ากับ 9.11 x 10-28 กรัม ได�มาจากการทดลองของใคร 
  ก.  ทอมสัน 
  ข.  มิลลิแกน 
  ค.  รัทเทอร4ฟอร4ด

 
 

  ง.  ทอมสันและมิลลิแกนร3วมกัน 
  9.  อนุภาคบวกท่ีเกิดข้ึนในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากข�อใด 
  ก.  ข้ัวแอโนด 
  ข.  ข้ัวแคโทด 
  ค.  ข้ัวแอโนดและกXาซท่ีบรรจุในหลอด 
  ง.  อากาศท่ีบรรจุในหลอดเพียงอย3างเดียว 
  10.  การเปลี่ยนแปลงชนิดของข้ัวไฟฟOาท่ีเป�นข้ัวแคโทดในหลอดรังสีแคโทด จะมีผลอย3างไร 
  ก.  ประจุต3อมวลของรังสีแคโทดต3างจากเดิม 
  ข.  ประจุต3อมวลของรังสีบวกต3างจากเดิม 
  ค.  จุดสว3างบนฉากเรืองแสงเคลื่อนท่ีจากตําแหน3งเดิม 
  ง.  ไม3มีการเปลี่ยนแปลงของรังสีแคโทด 
  
 

เพ่ือน ๆ ลองทําดูนะครับ  
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กระดาษคําตอบ แบบทดสอบก�อนเรียน 

เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน  
  
 ชื่อ.................................................................................ชั้น.......................เลขท่ี.................. 
************************************************************************************************ 
  คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว แล�วทําเครื่องหมายกากบาท (x)  
        ลงในช3องว3างในแต3ละข�อต3อไปนี้ 
************************************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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  คนในสมัยก3อนคริสตกาลได�เริ่มคิดกันว3า สสารสามารถแบ3งแยกให�เล็กลงไปได�เรื่อย ๆ จนถึงส3วนท่ี
เล็กท่ีสุด ซ่ึงไม3สามารถแบ3งแยกต3อไปได�อีก นักปราชญ4ชาวกรีกชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) เรียกส3วนท่ี
เล็กท่ีสุดซ่ึงไม3สามารถแบ3งแยกต3อไปได�อีกว3า อะตอม ซ่ึงมาจากภาษากรีกว3า atoms แปลว�า แบ�งแยกอีก
ไม�ได� ความเชื่อนี้เป�นเพียงสิ่งนึกคิดไม3มีพ้ืนฐานมาจากการทดลอง 
 เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมาก ไม3สามารถมองเห็นได�ด�วยตาเปล3า แม�จะใช�กล�องจุลทรรศน4 
อิเล็กทรอนิกก็ยังไม3สามารถมองเห็นอะตอมได� ป�จจุบันมีการพัฒนากล�องจุลทรรศน4สนามไอออนท่ีมี
กําลังขยายประมาณ 750,000 เท3า จึงสามารถถ3ายภาพปลายเข็มของธาตุรีเนียม (Rhenium, Re) ซ่ึงเชื่อว3า
เป�นภาพอะตอมดังรูป 1.1 
  
 
 
 

รูป 1.1 ภาพถ3ายปลายเข็มของธาตุรีเนียม 
ท่ีมา http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/2/4/atom/dalton.htm 

 
 ในป9 ค.ศ.1803 จอห7น  ดอลตัน (John Dalton) นักวิทยาศาสตร4ชาวอังกฤษ ได�เสนอแนวคิด
เก่ียวกับอะตอม มีข�อความสําคัญสรุปได�ดังนี้ 
 1. สสารประกอบไปด�วยอนุภาคขนาดเล็ก เรียกว3า อะตอม แบ3งแยกไม3ได�  
 2. อะตอมจะสร�างข้ึนใหม3หรือทําลายให�สูญหายไปไม3ได� 
 3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีมวลเท3ากัน มีสมบัติเหมือนกัน แต3จะแตกต3างจากอะตอมของ
ธาตุอ่ืน 
 4. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุต้ังแต3 2 ชนิดข้ึนไป และมีอัตราส3วนการ
รวมตัวเป�นตัวเลขง3าย ๆ 
 5. อะตอมของธาตุ 2 ชนิดอาจรวมตัวกันด�วยอัตราส3วนต3าง ๆ กัน เกิดเป�นสารประกอบได�หลาย
ชนิด 
 
 
 

ใบความรู�ท่ี 1.1 
เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
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ถ�าเพ่ือน ๆ พร�อมแล�ว  
ไปทําแบบฝ=กหัดกันค3ะ 

 
 
 
 
 
 

รูป 1.2 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
ท่ีมา http://writer.dek-d.com/sarracenia/story/viewlongc.php?id=623081 

 
 ในสมัยต3อมาได�มีการทดลองทําให�ทราบข�อมูลเก่ียวกับอะตอมเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการค�นพบใหม3บาง
ประการท่ีไม3สอดคล�องกับแนวคิดของดอลตัน ดังนี้ 
 1. พบว3า อะตอมประกอบด�วยอนุภาคเล็ก ๆ ซ่ึงอยู3ภายในอะตอม ได�แก3 อิเล็กตรอน โปรตอน 
นิวตรอน 
 2. พบว3า อะตอมสร�างข้ึนใหม3ได�จากปฏิกิริยานิวเคลียร4 
 3. พบว3า อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีมวลต3างกันได� ซ่ึงเรียกแต3ละอะตอมว3า ไอโซโทป 
 4. พบว3า ปรากฏการณ4ท่ีเกิดข้ึนในหลอดรังสีแคโทด ใช�แนวความคิดของดอลตันไม3ได� 
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แบบฝSกหัดท่ี 1.1 

 
  คําช้ีแจง     ให�นักเรียนตอบคําถามต3อไปนี้ (10 คะแนน) 
 
  1)  ดิโมคริตุส ได�ให�ความหมายของอะตอมว3าอย3างไร (1 คะแนน) 
            
 2)  อะตอมมาจากภาษากรีกว3า atomos แปลว3า (1 คะแนน) 
            
  3)  เครื่องมือท่ีเชื่อว3าสามารถถ3ายภาพของอะตอมได�คือ (1 คะแนน) 
            
  4)  ภาพถ3ายจากปลายเข็มของธาตุใดท่ีเชื่อว3าเป�นภาพของอะตอม (1 คะแนน) 
            
  5)  หลักฐานจากการทดลองท่ีสนับสนุนว3าอะตอมไม3ใช3อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสสารคือ (1 คะแนน) 
            
  6)  การทดลองเก่ียวกับอะตอมทําให�มีการค�นพบใหม3ท่ีไม3สอดคล�องกับแนวคิดของดอลตันคือ 
      (4 คะแนน) 
            
            
            
            
            
 7)  แบบจําลองอะตอมของดอลตันมีลักษณะใด (1 คะแนน) 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 

หนู ทํ า ไ ด�
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 แนวความคิดการสร�างแบบจําลองอะตอมของทอมสันนั้นมาจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร4
ชาวอังกฤษชื่อ วิลเลียม ครูกส7 ศึกษาการนําไฟฟOาของกXาซในหลอดปล3อยประจุของครูกส4 หรือหลอดรังสี
แคโทดท่ีครูกส4สร�างข้ึน ดังรูป 1.3 
 
 
 
 
 

รูป 1.3 หลอดรังสีแคโทด 
ท่ีมา http://www.promma.ac.th/main/chemistry/jutamas/lesson/thomson.htm 

 หลอดรังสีแคโทด เป�นอุปกรณ4ท่ีใช�ในการทดลองเก่ียวกับการนําไฟฟOาของกXาซ ประกอบด�วย
หลอดแก�วบรรจุกXาซท่ีมีความดันตํ่า มีข้ัวไฟฟOาสองข้ัวเป�นแผ3นโลหะซ่ึงจะต3อเข�ากับข้ัวบวกหรือแอโนด 
และข้ัวลบหรือแคโทด ของเครื่องกําเนิดไฟฟOากระแสตรงท่ีมีความต3างศักย4สูง 10,000 โวลต4 เม่ือปล3อยให�
กระแสไฟฟOาไหลผ3านหลอดพบว3า มีลําแสงเคลื่อนท่ีจากแคโทดพุ3งไปยังแอโนด หรือกล3าวอีกอย3างว3า          
มีลําแสงเคลื่อนท่ีจากข้ัวลบพุ3งตรงไปยังข้ัวบวก ทําให�สรุปได�ว3าลําแสงต�องมีสภาพไฟฟOาลบโดยธรรมชาติ   
ซ่ึงต3อมานักฟpสิกส4ชาวเยอรมันชื่อ ออยเกน โกลด7ชไตน7 เรียกลําแสงนี้ว3า รังสีแคโทด 
 ในป9 พ.ศ.2440 (ค.ศ.1897) เซอร7โจเซฟ จอห7น ทอมสัน ให�ความสนใจในการทดลองของครูกส4
มาก และได�ทําการทดลองเพ่ิมเติมอีก ทอมสันบรรจุกXาซลงในหลอดทดลองท่ีมีข้ัวต3อกับเครื่องกําเนิดไฟฟOา
กระแสตรงท่ีมีความต3างศักย4สูง ตรงกลางของแอโนดเป�นรู และมีฉากเรืองแสงอยู3ท่ีปลายหลอดด�านหนึ่ง 
เม่ือทําให�หลอดเกือบเป�นสุญญากาศโดยเครื่องสูบอากาศ ทอมสันพบว3ามีจุดสว3างเกิดข้ึนบนฉากเรืองแสง 
ทอมสันจึงต้ังสมมติฐานว3า มีรังสีชนิดหนึ่งพุ�งเปWนเส�นตรงมาจากแคโทดผ�านรูของแอโนดไปกระทบกับ
ฉากเรืองแสง ดังรูป 1.4 
 
 
 
 

รูป 1.4 หลอดรังสีแคโทดท่ีดัดแปลงแล�ว 
ท่ีมา http://www.promma.ac.th/main/chemistry/jutamas/lesson/thomson.htm 

 

ใบความรู�ท่ี 1.2 
เรื่อง แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 



 13 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 ทอมสันได�ทําการทดลองต3อไปโดยใช�ท้ังเทคนิคสนามแม3เหล็กและสนามไฟฟOาเข�าไปเก่ียวข�อง     
การทดลองแสดงให�เห็นดังรูป 1.5 
 
 
    (ก)            (ข) 
 
 
         
        รูป 1.5 (ก)  แสดงการเบ่ียงเบนของอนุภาคลบในสนามแม3เหล็ก 
        รูป 1.5 (ข)  แสดงการเบ่ียงเบนของอนุภาคลบในสนามไฟฟOา 

ท่ีมา http://110.164.64.200/ftp/st29945/index7.html 
 ทอมสันอยากทราบว3าอนุภาคลบนี้เกิดจากส3วนของโลหะท่ีทําแคโทดหรือเกิดจากกXาซท่ีบรรจุอยู3
ภายในหลอดรังสีแคโทด โดยทอมสันลองเปลี่ยนกXาซชนิดต3างๆ มาบรรจุภายใหลอดรังสีแคโทดและใช�โลหะ
ท่ีทําแคโทดเดิม ปรากฏผลการทดลองได�เหมือนเดิม และเม่ือทอมสันเปลี่ยนโลหะชนิดต3าง ๆ มาทําเป�น
แคโทดแล�วใช�กXาซชนิดเดียวกัน ปรากฏว3าผลการทดลองก็ได�เหมือนเดิมอีก แสดงให�เห็นว3าไม3ว3าจะใช�กXาซ
ชนิดใดหรือโลหะชนิดใดก็ตามมาเป�นแคโทด จะให�อนุภาคลบเหมือนกัน  
 ทอมสันได�ทดลองต3อไปอีกว3าอนุภาคลบเหล3านี้เป�นอนุภาคชนิดเดียวกันหรือไม3 โดยการทดลองหา
ค3าประจุต3อมวลของอนุภาคลบ โดยเอาสนามไฟฟOาภายนอกและสนามแม3เหล็กมาต้ังฉากกัน แล�วนําไปล3อ
ลําอนุภาคลบในหลอดรังสีแคโทด พบว3าอนุภาคลบไม3เบ่ียงเบนไปจากแนวเดิม ตรงจุดนี้ทอมสันสามารถ
คํานวณหาอัตราส3วนประจุต3อมวลของอนุภาคลบ (e/m) เป�น 1.76 x 108 คูลอมบ4ต3อกรัม  
  จากการทดลองของทอมสัน ทําให�ทราบชัดเจนว3า รังสีจากแคโทดประกอบด�วยอนุภาคท่ีมีประจุ
ไฟฟZาลบ ป�จจุบันเรียกอนุภาคนี้ว3า อิเล็กตรอน 
    
    สรุป  ผลการทดลองของครูกส4และทอมสันเก่ียวกับรังสีแคโทด มีดังนี้ 
  1)  รังสีแคโทดเกิดจากแคโทดในหลอดสุญญากาศ เม่ือให�กระแสไฟฟOาผ3าน 
  2)  รังสีเคลื่อนท่ีเป�นแนวเส�นตรง 
  3)  ไม3สามารถมองเห็นรังสีได� เม่ือรังสีไปกระทบกับแก�วหรือสารบางชนิด  
        เช3น ซิงก4ซัลไฟด4 จะเกิดการเรืองแสง 
  4)  รังสีแคโทดเป�นอนุภาคประจุลบ แม3เหล็กและสนามไฟฟOาจะทําให�ลําแสงเบน 
  5)  สมบัติของรังสีท่ีไม3ได�แปรเปลี่ยนไปกับวัสดุท่ีเลือกใช�เป�นอิเล็กโทรด  
        เช3น เหล็ก แพลทินัม เป�นต�น   
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การค�นพบโปรตอน 
 
 ในป9 พ.ศ.2429 (ค.ศ.1886) นักวิทยาศาสตร4ชาวเยอรมันชื่อ ออยเกน โกลด7ชไตน7 ได�ศึกษาการนํา
ไฟฟOาของกXาซ โดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด ดังรูป 1.6 
 
 
 
 
  
 

รูป 1.6 หลอดรังสีแคโทดกับอนุภาคบวก 
ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/node/17287?page=0,2 

 
  หลอดรังสีแคโทดนี้ได�ดัดแปลงโดยเลื่อนแคโทดและแอโนดมาไว�เกือบตรงกลาง แล�วเพ่ิมฉาก    
เรืองแสงท่ีปลายอีกด�านหนึ่งของหลอด และเจาะรูตรงกลางแคโทดและแอโนด เม่ือผ3านกระแสไฟฟOาศักย4สูง
เข�าไปจะปรากฏว3ามีจุดสว3างเกิดข้ึนบนฉากเรืองแสงท้ังสอง ตรงตําแหน3งท่ีเจาะรูไว� แสดงว3ามีรังสีพุ3งไป
ทางด�านแคโทดและผ3านรูท่ีเจาะไว�ตรงกลางไปกระทบฉากเรืองแสง รังสีชนิดนี้จะเกิดข้ึนพร�อม ๆ กับรังสี
แคโทด และเรียกรังสีท่ีพบใหม3นี้ว3า รังสีบวก หรือรังสีแอโนด หรือรังสีแคแนล 
 
 สมบัติบางประการของรังสีบวก มีดังนี้ 
 1. รังสีบวกประกอบด�วยอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟOาบวก 
 2. อัตราส3วนของประจุต3อมวล (e/m) ของอนุภาครังสีบวกมีค3าน�อยกว3าอัตราส3วน 
      ของประจุต3อมวล (e/m) ของอนุภาคอิเล็กตรอน 
 3. จากการทดลองหลาย ๆ ครั้ง โดยเปลี่ยนชนิดของกXาซพบว3าอนุภาคท่ีมีประจุบวก 
              เหล3านี้มีอัตราส3วนของประจุต3อมวลไม3คงท่ี แสดงว3าอนุภาคบวกข้ึนอยู3กับชนิดของกXาซ  
 4. ในกรณีท่ีใช�กXาซไฮโดรเจนจะได�อนุภาคบวกท่ีมีประจุเท3ากับประจุของอิเล็กตรอน  
              อนุภาคบวกท่ีเกิดข้ึนจากก[าซไฮโดรเจนเรียกว�าโปรตอน 
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 ข�อมูลท่ีได�จากการทดลองท้ังหมดท่ีได�กล3าวถึงแล�วนั้น ทําให�ทอมสันได�แนวคิดแบบจําลองอะตอม
มากข้ึน จึงเสนอแบบจําลองอะตอมว3า อะตอมมีลักษณะเปWนหมอกทรงกลมของประจุบวกมีจํานวน
อิเล็กตรอนเท�ากับจํานวนประจุบวกฝ]งอยู� จึงทําให�อะตอมเปWนกลางทางไฟฟZา  ดังรูป 1.7 
 
 
 
 

รูป 1.7 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
ท่ีมา http://www.promma.ac.th/main/chemistry/jutamas/lesson/thomson.htm 

 
การทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกน 
 ในป9 พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) นักฟpสิกส4ชาวอเมริกัน ชื่อ รอเบิร7ต แอนดรูส7 มิลลิแกน สามารถหา
มวลของอิเล็กตรอนได�อย3างถูกต�องจากการทดลองท่ีเรียกกันว3า การทดลองหยดน้ํามันมิลลิแกน โดยใช�
เครื่องมือดังรูป 1.8 
 
 
 
 
 
 
     รูป 1.8  เครื่องมือทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกน 

ท่ีมา http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry1/atomic_structure/electron.htm 
 จากรูปพ3นน้ํามันเป�นละอองเม็ดเล็ก ๆ จากเครื่องพ3นหยดน้ํามันให�ตกลงมาระหว3างแผ3นโลหะ 2 
แผ3น ท่ีผ3านไฟฟOาศักย4สูงให�เกิดประจุบนแผ3นโลหะ ตัวหยดน้ํามันต�องทําให�มีประจุไฟฟOาเสียก3อนโดยใช�      
รังสีเอ็กซ4ไปดึงอิเล็กตรอนหลุดจากอากาศเข�าไปติดท่ีตัวหยดน้ํามันให�มีประจุเป�นลบ สังเกตหยดน้ํามัน    
เม่ือยังไม3มีสนามแม3เหล็กไฟฟOาระหว3างแผ3นประจุท้ังสอง หยดนํามันก็จะตกลงมาด�วยแรงโน�มถ3วงของโลก 
ครั้งเม่ือผ3านกระแสไฟฟOาศักย4สูงไปท่ีแผ3นโลหะท่ีมีประจุท้ังสองจะเกิดสนามไฟฟOาข้ึน และจัดให�แผ3นบน     
มีประจุบวก พบว3าหยดน้ํามันจะตกลงมาช�ากว3าไม3มีสนามไฟฟOา และหยดน้ํามันสามารถหยุดนิ่งได�ด�วยการ
ปรับค3าศักย4ไฟฟOา ในภาวะท่ีหยดน้ํามันหยุดนิ่งนี้แสดงว3าแรงไฟฟOาบนหยดน้ํามันท่ีมีประจุเท3ากับแรงโน�ม
ถ3วงของโลก จากผลการทดลองของมิลลิแกนได�นํามาคํานวณหาประจุอิเล็กตรอนได�ค3า 1.602 x 10-19       
คูลอมบ4เสมอไม3ว3าจะใช�หยดน้ํามันชนิดก็ตาม 
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อtอ... ทําแบบนี้นี่เอง เข�าใจแล�ว 
ไปลองทําแบบฝ=กหัดกันดีกว3า 

 
 จากการทดลองของมิลลิแกน e  =  1.602 x 10-19    คูลอมบ4 

 จากการทดลองของทอมสัน m
e  =  1.759 x 108     คูลอมบ4/กรัม 

 หามวลของอิเล็กตรอนได�  m   =   
กรัม/คูลอมบ410759.1

คูลอมบ410602.1
8

19

×

×
−

 

      = 9.11 x 10-28    กรัม 
 
  แสดงว�าอิเล็กตรอน 1 ตัว หนักเท�ากับ   9.11 x 10-28    กรัม 
 
   ตัวอย�าง อิเล็กตรอนจํานวน 12.04 x 1020  อิเล็กตรอน จะมีมวลเท3าไร 
 

    วิธีทํา อิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน มีมวลเท3ากับ   9.11 x 10-28    กรัม 
  อิเล็กตรอนจํานวน  12.04 x 1020   อิเล็กตรอน   
   จะมีมวลเท3ากับ  12.04 x 1020  x  9.11 x 10-28     
    = 1.097 x 10-6  กรัม 

  ∴ อิเล็กตรอนจํานวน 12.04 x 1020  อิเล็กตรอน จะมีมวล 1.097 x 10-6 กรัม 
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แบบฝSกหัดท่ี 1.2 

 
         คําช้ีแจง     ให�นักเรียนตอบคําถามต3อไปนี้ (10 คะแนน) 
 
  1)  แนวคิดการสร�างแบบจําลองอะตอมของทอมสันมาจากข�อมูลการทดลองของใคร (1 คะแนน) 
            

 2)  ในการทดลองลําแสงท่ีพุ3งจากข้ัวแคโทดไปยังข้ัวแอโนด เรียกว3ารังสีอะไร (1 คะแนน) 

            

  3)  จากการทดลองท่ีมีจุดสว3างเกิดข้ึนบนฉากเรืองแสง ทอมสันต้ังสมมติฐานว3าอย3างไร (1 คะแนน) 

            

              

             

 4)  อัตราส3วนประจุต3อมวลของอนุภาคลบ (e/m) ท่ีทอมสันสามารถคํานวณได�คือเท3าไร  
  (1 คะแนน) 
            

  5)  รังสีจากแคโทดประกอบด�วยอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟOาลบ ป�จจุบันเรียกอนุภาคนี้ว3าอย3างไร 
  (1 คะแนน) 

            

  6)  อิเล็กตรอนถูกค�นพบได�อย3างไร (1 คะแนน) 

            

            

             

 7)  แบบจําลองอะตอมของทอมสันแตกต3างจากแบบจําลองอะตอมของดอลตันอย3างไร   

  (1 คะแนน)  
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ไ ม3 ย า ก เ ล ย ใ ช3 ไ ห ม ค3 ะ
เพื่อนๆ 

 

 8)  ทอมสันได�เสนอแบบจําลองอะตอมว3าอย3างไร (1 คะแนน) 

            

            

            

  9)  จงเขียนรูปภาพแสดงแบบจําลองอะตอมของทอมสัน (1 คะแนน) 

            

            

            

  10)  อิเล็กตรอนจํานวน 9.54 x 1035 อิเล็กตรอน จะมีมวลเท3าไร (1 คะแนน) 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 
 วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221    ช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี 4 
 เวลา 10 นาที       คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
************************************************************************************************ 
  คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว แล�วทําเครื่องหมายกากบาท (x)  
     ลงในกระดาษคําตอบ 
************************************************************************************************ 
 1.  อะตอมเป�นอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงไม3สามารถทําให�เล็กลงได�อีกแล�วเป�นความคิดของใคร 
  ก.    รัทเทอร4ฟอร4ด  
  ข.   ทอมสัน 
   ค.   จอห4น  ดอลตัน  
  ง.   ดิโมคริตุส 
 2.  ภาพถ3ายจากปลายเข็มของธาตุใดท่ีเชื่อว3าเป�นภาพของอะตอม 
  ก.   Ra 
  ข.   Re 
  ค.   Rh  
  ง.   Ru 
 3.  หลักฐานจากการทดลองท่ีสนับสนุนว3าอะตอมทําลายสูญหายไปไม3ได�คือข�อใด 
  ก.   การค�นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน 
  ข.   การค�นพบธาตุกัมมันตรังสี 
  ค.   การค�นพบไอโซโทป 
  ง.   การค�นพบรังสีแคโทด 
  4.  เครื่องมือท่ีเชื่อว3าสามารถถ3ายภาพของอะตอมได�คือข�อใด  
  ก.   กล�องถ3ายรูป 
  ข.   กล�องจุลทรรศน4 
  ค.   กล�องจุลทรรศน4อิเล็กทรอนิก 
  ง.   กล�องจุลทรรศน4สนามไอออน 
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 5.  จากการทดลองของทอมสัน อนุภาคลบจากหลอดรังสีแคโทดเกิดจาก  
  ก.   โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแคโทด 
  ข.   โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแอโทด  
   ค.   โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแคโทดและแอโนด 
  ง.   โลหะท่ีใช�ทําข้ัวแคโทดและกXาซท่ีบรรจุในหลอดรังสีแคโทด 
  6.  นักวิทยาศาสตร4ท่ีเสนอทฤษฎีอะตอมเป�นคนแรกคือใคร 
  ก.   จอห4น  ดอลตัน  
  ข.   ดิโมคริตุส 
  ค.   ทอมสัน 
  ง.    รัทเทอร4ฟอร4ด   
 7.  มวลอิเล็กตรอนท่ีคํานวณได�เท3ากับ 9.11 x 10-28 กรัม ได�มาจากการทดลองของใคร 
  ก.   ทอมสัน 
  ข.   มิลลิแกน 
  ค.   รัทเทอร4ฟอร4ด

 
 

  ง.   ทอมสันและมิลลิแกนร3วมกัน 
  8.  การทดลองของทอมสันทําให�ทราบถึงข�อใด 
  ก.   ประจุของอิเล็กตรอน 
  ข.   มวลของอิเล็กตรอน 
  ค.   ชนิดของประจุในอะตอม 
  ง.   แบบจําลองอะตอมท่ีถูกต�อง 
9  9.  การเปลี่ยนแปลงชนิดของข้ัวไฟฟOาท่ีเป�นข้ัวแคโทดในหลอดรังสีแคโทด จะมีผลอย3างไร 
  ก.   ประจุต3อมวลของรังสีแคโทดต3างจากเดิม 
  ข.   ประจุต3อมวลของรังสีบวกต3างจากเดิม 
  ค.   จุดสว3างบนฉากเรืองแสงเคลื่อนท่ีจากตําแหน3งเดิม 
  ง.   ไม3มีการเปลี่ยนแปลงของรังสีแคโทด 
. 10. อนุภาคบวกท่ีเกิดข้ึนในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากข�อใด 
  ก.   ข้ัวแอโนด 
  ข.   ข้ัวแคโทด 
  ค.   ข้ัวแอโนดและกXาซท่ีบรรจุในหลอด 
  ง.   อากาศท่ีบรรจุในหลอดเพียงอย3างเดียว 
    
 

เป�นยังไงบ�างเพ่ือน ๆ  
ไม3ยากเลยใช3ไหมครับ 



 21 เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน   : 

 
กระดาษคําตอบ แบบทดสอบหลังเรียน 

เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน  
  
 ชื่อ.................................................................................ชั้น.......................เลขท่ี.................. 
************************************************************************************************ 
  คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว แล�วทําเครื่องหมายกากบาท (x)  
        ลงในช3องว3างในแต3ละข�อต3อไปนี้ 
************************************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ทําเสร็จแล�ว เราไป
ตรวจคําตอบกันครับ 
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แบบบันทึกคะแนน 
เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 

 
ชื่อ      ชั้น  เลขท่ี   

 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

แบบทดสอบก3อนเรียน 10  
แบบฝ=กหัดท่ี 1.1 10  
แบบฝ=กหัดท่ี 1.2 10  

รวม 30  
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
แบบทดสอบหลังเรียน 10  

 
 สรุปผลการเรียนรู� (แบบทดสอบหลังเรียน) 
  คะแนนเต็ม    คะแนน 
  คะแนนท่ีได�    คะแนน 
  คะแนนท่ีได�คิดเป�นร�อยละ   ของคะแนนเต็ม 
 

 สรุป   �  ผ3าน   �  ไม3ผ3าน 
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ภาคผนวก 
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สู� ๆ นะครับ 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก�อนเรียน 
เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อ คําตอบ 
1 ข 
2 ง 
3 ข 
4 ก 
5 ก 
6 ง 
7 ค 
8 ข 
9 ง 
10 ง 
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เฉลยแบบฝSกหัดท่ี 1.1 

 
  คําช้ีแจง     ให�นักเรียนตอบคําถามต3อไปนี้ (10 คะแนน) 
 
  1)  ดิโมคริตุส ได�ให�ความหมายของอะตอมว3าอย3างไร (1 คะแนน) 
 ตอบ สสารสามารถแบ3งแยกให�เล็กลงไปได�เรื่อย ๆ จนถึงส3วนท่ีเล็กท่ีสุด ซ่ึงไม3สามารถ 
  แบ3งแยก ต3อไปได�อีก  
 2)  อะตอมมาจากภาษากรีกว3า atomos แปลว3า (1 คะแนน) 
 ตอบ  แบ3งแยกอีกไม3ได� 
 3)  เครื่องมือท่ีเชื่อว3าสามารถถ3ายภาพของอะตอมได�คือ (1 คะแนน) 
 ตอบ  กล�องจุลทรรศน4สนามไอออนท่ีมีกําลังขยายประมาณ 750,000 เท3า 
  4)  ภาพถ3ายจากปลายเข็มของธาตุใดท่ีเชื่อว3าเป�นภาพของอะตอม (1 คะแนน) 
 ตอบ  ธาตุรีเนียม (Rhenium, Re) 
  5)  หลักฐานจากการทดลองท่ีสนับสนุนว3าอะตอมไม3ใช3อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสสารคือ (1 คะแนน) 
 ตอบ  การค�นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน 
  6)  การทดลองเก่ียวกับอะตอมทําให�มีการค�นพบใหม3ท่ีไม3สอดคล�องกับแนวคิดของดอลตันคือ 
  (4 คะแนน) 
  ตอบ 1. พบว3า อะตอมประกอบด�วยอนุภาคเล็ก ๆ ซ่ึงอยู3ภายในอะตอม ได�แก3 อิเล็กตรอน  
  โปรตรอน นิวตรอน 
   2. พบว3า อะตอมสร�างข้ึนใหม3ได�จากปฏิกิริยานิวเคลียร4 
   3. พบว3า อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีมวลต3างกันได� ซ่ึงเรียกแต3ละอะตอมว3า ไอโซโทป 
   4. พบว3า ปรากฏการณ4ท่ีเกิดข้ึนในหลอดรังสีแคโทด ใช�แนวความคิดของดอลตันไม3ได�
 7)  แบบจําลองอะตอมของดอลตันมีลักษณะใด (1 คะแนน)  
  ตอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

WOW ! 
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เฉลยแบบฝSกหัดท่ี 1.2 

 
         คําช้ีแจง     ให�นักเรียนตอบคําถามต3อไปนี้ (10 คะแนน) 
 
  1)  แนวคิดการสร�างแบบจําลองอะตอมของทอมสันมาจากข�อมูลการทดลองของใคร (1 คะแนน) 
 ตอบ วิลเลียม ครูกส4 นักวิทยาศาสตร4ชาวอังกฤษ 

 2)  ในการทดลองลําแสงท่ีพุ3งจากข้ัวแคโทดไปยังข้ัวแอโนด เรียกว3ารังสีอะไร (1 คะแนน) 

 ตอบ รังสีแคโทด 

 3)  จากการทดลองท่ีมีจุดสว3างเกิดข้ึนบนฉากเรืองแสง ทอมสันต้ังสมมติฐานว3าอย3างไร (1 คะแนน) 

  ตอบ  มีรังสีชนิดหนึ่งพุ3งเป�นเส�นตรงมาจากแคโทดผ3านรูของแอโนดไปกระทบกับฉากเรืองแสง 

 4)  อัตราส3วนประจุต3อมวลของอนุภาคลบ (e/m) ท่ีทอมสันสามารถคํานวณได�คือเท3าไร(1 คะแนน) 

 ตอบ 1.76 x 108 คูลอมบ4ต3อกรัม 

  5)  รังสีจากแคโทดประกอบด�วยอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟOาลบ ป�จจุบันเรียกอนุภาคนี้ว3าอย3างไร 

  (1 คะแนน) 

 ตอบ อิเล็กตรอน 

  6)  อิเล็กตรอนถูกค�นพบได�อย3างไร (1 คะแนน) 

 ตอบ อิเล็กตรอนถูกค�นพบจากการศึกษาหลอดปล3อยประจุของครูกส4หรือหลอดรังสีแคโทด 

 7)  แบบจําลองอะตอมของทอมสันแตกต3างจากแบบจําลองอะตอมของดอลตันอย3างไร (1 คะแนน)  

 ตอบ แบบจําลองอะตอมของทอมสัน อะตอมมีลักษณะเป�นทรงกลมมีอิเล็กตรอนและโปรตอน 

 จํานวนเท3ากันกระจายอยู3ท่ัวไปในทรงกลมนั้น 

  แบบจําลองอะตอมของดอลตัน ไม3ได�กล3าวถึงอนุภาคท่ีเป�นองค4ประกอบภายในอะตอม 

 เพียงแต3เสนอว3าอะตอมเป�นอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดและมีลักษณะเป�นทรงกลมเท3านั้น 

 8)  ทอมสันได�เสนอแบบจําลองอะตอมว3าอย3างไร (1 คะแนน) 

  ตอบ อะตอมมีลักษณะเป�นหมอกทรงกลมของประจุบวกมีจํานวนอิเล็กตรอนเท3ากับ 

  จํานวนประจุบวกฝ�งอยู3 จึงทําให�อะตอมเป�นกลางทางไฟฟOา   
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 9)  จงเขียนรูปภาพแสดงแบบจําลองอะตอมของทอมสัน  (1 คะแนน) 

 ตอบ 

 

 

 

 

 10)  อิเล็กตรอนจํานวน 9.54 x 1035 อิเล็กตรอน จะมีมวลเท3าไร (1 คะแนน) 

     ตอบ อิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน มีมวลเท3ากับ   9.11 x 10-28    กรัม 
  อิเล็กตรอนจํานวน  9.54 x 1035   อิเล็กตรอน   
   จะมีมวลเท3ากับ  9.54 x 1035  x  9.11 x 10-28     
    = 8.69 x 108  กรัม 

  ∴ อิเล็กตรอนจํานวน 9.54 x 1035  อิเล็กตรอน จะมีมวล 8.69 x 108 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝ=กหัดชุดนี้เธอทําได�ไหม 
ได�ครับ ถูกหมดเลย  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เล�มท่ี 1 เรื่อง แบบจําลองอะตอมของดอลตันและแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อ คําตอบ 
1 ง 
2 ข 
3 ก 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ข 
8 ค 
9 ง 
10 ง 


