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1. ดัลตัน 

ทฤษฎีอะตอมของ ดัลตัน 
- อะตอมเปนอนุภาคที่เลก็ทีสุ่ด 
- ไมสามารถแบงแยกตอไปอีกแลว 

∴ อะตอมเปนทรงกลม แบงแยกไมได 
 

2. แบบจําลองอะตอมของ เจ เจ ทอมสนั 
ศึกษาและทดลอง เกี่ยวกับการนาํ
ไฟฟาของกาซในหลอดรังสีแคโทด 

ทอมสัน 
ไดทดลองวัด อัตราสวน ประจุตอมวลของอิเล็กตรอน
ในรังสีคะโทด จะไดวา  

e/m =  
มวล
ประจุ  =  -1.76 x 108 coulomb/g  

       =  คาคงที ่

 
สรุปแบบจําลองอะตอมของ เจ เจ ทอมสนั 
-  อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม 
-  มีอนุภาคทีม่ีประจุบวก เรียกวา โปรตอน 
-  มีอนุภาคทีม่ีประจุลบ เรียกวา อิเล็กตรอน 
-  จํานวนโปรตอน  =  จํานวนอิเลก็ตรอน 
-  กระจายอยูทั่วไปในทรงกลม 
 
 
 
 

3.  ค.ศ. 1891 สโตนีย 
ไดศึกษาผลงานของฟาราเดย 
และเปนผูสรุปวา ไฟฟาประกอบดวยอนภุาคทาง
ไฟฟาและตัง้ชือ่อนุภาคนีว้า อิเล็กตรอน และ
อิเล็กตรอนนี ้เปนอนุภาคเลก็ในอะตอมของธาต ุ 
 

4.  ฟาราเดย 
ไดศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารละลายดวย
กระแสไฟฟาและไดต้ังกฎการแยกสารดวยไฟฟา  

(Faraday’s Law of electrolysis) 

 
 

1. มิลิแกน 
ไดทําการทดลองตอจาก เจ. เจ. ทอมสนั เพื่อหา
ประจุที่มีอยูในอิเล็กตรอนแตละตัว เรียกการทดลอง
นั้นวา  

 
oil drop experiment 

 

 
 

คาคงที ่

• ไมขึ้นอยูกับชนิดของกาซที่บรรจุในหลอด  

• ไมขึ้นอยูกับชนิดของโลหะที่ใชทําขั้วไฟฟา

ทอมสันจึงสรุปวา 
“อิเล็กตรอน เปนอนุภาคมูลฐานสากลที่มอียูใน

อะตอมของธาตุทุกชนิด” 

+ -  
 - + 

e- แตละตัวมีประจุ = -1.60 x 10-19 coulamb 

e-   แตละตัวมีมวล    =    9.1 x 10-28 กรัม 
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2. รัทเธอรฟอรด 
ทําการทดลอง ยิงอนุภาคอัลฟาเขาไปยงัแผนทองคํา
บางๆ มีความหนา 0.0004 มม. เรียกการทดลองนี้วา
การทดลองการกระเจิงรังสีอัลฟาของรทัเธอรฟอรด 

 
(Alpha Scattering Experiment) 

 
สรุปแบบจาํลองอะตอมของรัทเธอรฟอรด  
-    อะตอมมีลักษณะโปรง 
-   ประกอบดวยโปรตอนรวมกันอยูตรงกลาง  
   นิวเคลียส   ซึ่งมีขนาดเล็กแตมีมวลมาก  
   สวนอเิล็กตรอน มีมวลนอยมาก จะวิ่งอยู  
   รอบๆ นิวเคลียส 

 
 

3. มอสเลย 
ไดศึกษาเกี่ยวกับรังสีเอกซของธาตุตางๆ ทําใหทราบ
วา ธาตุแตละชนิด มีจํานวนโปรตอนเทาใด ซึ่งตอมา
นักวทิยาศาสตรจึงใชจํานวนโปรตอนของธาตุ
เรียกวา เลขอะตอม จึงเรียงธาตุตามเลขอะตอมใน
ตารางธาตุ แทนน้าํหนักอะตอม จากนอยไปมาก 
 

4. เซอร แชดวกิ ชาวอังกฤษ 
ไดทําการทดลอง ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังธาตุตางๆ 
ทดสอบผลการทดลองดวยเครื่องมือที่มีความ

ละเอียด พบวาในนิวเคลียสมีอนุภาคทีเ่ปนกลางทาง
ไฟฟาจริง เรียกชื่อวา นิวตรอน 
 
 9.  เฟรดเดอริก ซอดดี ชาวอังกฤษ 

เปนผูใหชื่ออะตอมของธาตุเดียวกนัที่เลขมวล
ตางกนัวา  ไอโซโทป    (Isotope)  

สัญลักษณธาตุที่เขียนโดยแสดงรายละเอยีดของ
จํานวนอนุภาคพื้นฐานของอะตอมเรียกวา  

สัญลกัษณนวิเคลียร 

เขียนสัญลักษณนี้ทัว่ๆ ไปคือ XAZ อานวา Z, X, 
A  

X แทนสัญลักษณอะตอมของธาต ุ
Z แทนเลขมวลอะตอม (atomic number) 
A แทนเลขมวล (Mass number)  

 
10. โรแบรต  บุนเซน 

ใชสเปกโตสโคปตรวจสอบเสนสเปกตรัมของแร
ตางๆ และระบุธาตุที่เปนองคประกอบของแรที่นาํมา
ศึกษาได  
เสนสเปกตรัมที่เกิดขึ้น อธิบายไดวา  

โดยปกติอิเล็กตรอนในอะตอม จะอยูใน
ระดับพลังงานต่ําสุดที ่สภาวะพื้น ground state เมื่อ
อะตอมไดรับพลังงานเพิม่และไปอยูในระดับพลังงาน
ที่สูงขึน้เรียกวา สถานะกระตุน excited state  

 

 นักวทิยาศาสตรไดศึกษาและทําการ
ทดลองตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูล มาอธิบาย
พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอม คือ 
การศึกษาสเปกตรัมของสารหรือธาต ุ
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ผลการทดลองเผาสารเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสีของ
เปลวไฟจะไดวา 

- สเปกตรัมของโลหะชนิดเดียวกัน จะเหมอืนกัน 
สเปกตรัมของโลหะตางชนิดกัน จะไมเหมอืนกัน 

- สีของเสนสเปกตรัมอาจเหมอืนกัน แตตําแหนง
ของเสนสเปกตรัมทั้งหมดไมตรงกัน เนือ่งจาก
สเปกตรัมเปนสมบัติเฉพาะตัวของธาต ุ

แบบจําลองอะตอมแบบใหม  
เรียกวา แบบกลุมหมอก 

อะตอมประกอบดวยโปรตอนและนวิตรอน 
รวมกันเปนนิวเคลียสอยูตรงกลางมีอิเล็กตรอน วิ่งอยู
รอบๆ โดยมีทิศทางที่ไมแนนอน โอกาสทีจ่ะพบ
อิเล็กตรอนบริเวณใกลนวิเคลียสมีมากกวา บริเวณที่
หางจากนวิเคลียส 
 ที่สถานะกระตุนนี้อะตอมจะไมเสถียรจึงมี
การปรับตัวเขาสูภาวะที่มพีลังงานต่ํา โดยอิเล็กตรอน
จะคายพลังงานสวนเกนิออกมาในรูปของพลังงาน
รังสี 
ตัวอยางสีของเปลวไฟของโลหะบางชนิด 
 
ธาต ุ สีของเปลวไฟ สีของสเปกตรัม 
3Li 

11Na 
10K 

20Ca 
38Sr 

56Ha 
20Co 

แดงเลือดนก 
เหลือง 
มวง 
แดงอิฐ 

แดงเลือดนก 
เขียวอมเหลือง 
เขียวมรกต 

แดงเขม 
เหลืองเขม 
มวงเขม 
แดงเขม 
แดงเขม 
เขียวเขม 
เขียวเขม 

 

ปจจุบัน แบบจําลองอะตอมมักจะเขยีนเปน 

 
 

11.  นิวบอร 
 ศึกษาและปรบัปรุงแบบจําลองอะตอม
ของรัทเธอรฟอรด โดยอาศยัทฤษฎีควันตมั จะไดวา 
อะตอมเปนทรงกลม ประกอบดวย โปรตอนและ
นิวตรอน รวมกนัเปนนวิเคลียสอยูตรงกลางมี
อิเล็กตรอนวิง่เปนโคจรหรือระดับพลังงานรอบๆ 
นิวเคลียส 

 
 

การศึกษาเรือ่งสเปกตรัม 
1. เซอรไอแซก นิวตัน 

ทดลองแยกแสงขาวโดยใชปริซึม 

 
2. กุสตาฟ คีรัชฮอฟฟ ชาวเยอรมัน  

ประดิษฐเครื่องมือ สเปกโตสโคปใชแยก
สเปกตรัมของแสงขาวและใชตรวจเสนสเปกตรัม
ของธาตุทีถู่กเผา 
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ตัวอยางขอสอบเรื่องโครงสรางอะตอม 
 
1. กําหนดแบบจาํลองอะตอม 3 แบบ ดังแสดงขางลาง 
 
 
 
 
 
แบบใดเปนแบบจําลองของดาลตัน แบบจําลองของรทัเธอรฟอรด และแบบจําลองของทอมสนัตามลําดับ  
 แบบจําลองของดาลตัน แบบจําลองของรัทเธอรฟอรด แบบจําลองของทอมสนั 
1 
2 
3 
4 

I 
II 
II 
III 

II 
III 
I 
I 

III 
I 

III 
II 

 ตอบ  ขอ 3. 
เหตุผล  แบบจําลองของดาลตัน เปนทรงกลมโอกาสถูก ขอ 2, 3  
 แบบจําลองของทอมสนั มีอิเล็กตรอนและโปรตอนกระจายในทรงกลม  
 ขอ 3 จึงเปนขอถูก  
2. ขอความใดถูกตองที่สุด 

1. แบบจําลองอะตอมของดัลตัน เปนทรงกลมแบงแยกไมได 
2. ธาตุ X  มีเลขมวล 3 คา แสดงวาธาตุ X มี 3 ไอโซโทป 
3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัมีเลขอะตอมเทากัน 
4. ถูกทัง้ 1, 2, 3  

เหตุผล   ตามทฤษฎีของ Dalton. 
1. อนุภาคที่เลก็ที่สุดของธาต ุขนาดเล็กที่สุดแบงแยกไมได เรียกวา อะตอม 
2. อะตอมชนิดเดียวกนั ยอมมขีนาด และมวลเทากัน ตัวอยาง 180 + 0PE  C126   C136  *14

6 C  
(กัมมันตรังส)ี ธาตุชนิดเดียวกัน ตองมีเลขอะตอมเทากัน 
ตอบ   ขอ 4. 
 
 

e e 

e e 

 + - + - +    
+ - + - + - + 

+ - + - + 
I II III 
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3. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามตอไปนี ้
1. แบบจําลองอะตอมเปนขอสันนษิฐานทีน่กัวิทยาศาสตรสรางขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากการทดลอง 
2. ในการทดลองของทอมสนัเกีย่วกับการนาํไฟฟาของกาซนั้น กาซที่บรรจุในหลอดรังสคีาโธดนัน้ตองมีความ

ดันสูง 
3. การที่สารละลายอิเล็กโตรไลทนาํไฟฟาได เพราะในสารละลายประกอบดวยอิออนบวกและอิออนลบอยู

ทั่วไป 
4. ความแตกตางระหวางแบบจาํลองของทอมสันกับรัทเชอรฟอรด ก็คือประจุไฟฟาของอนุภาคในอะตอม ขอ

ใดบางที่ไมถูกตอง 
1.  ขอ 1, 3  2.  ขอ 2, 3   3.  ขอ 2, 4   4.  ขอ 1, 4 

4. ขอความตอไปนี้ ขอใดถูกตอง  
1. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนั ยอมมีมวลเทากนั 
2. นิวตรอนเปนอนุภาคที่เปนกลางทางไฟฟา คือมีประจุเปนศูนย 
3. มวลของอะตอมสวนใหญ คือ มวลของโปรตอน 
4. ธาตุ  A146   กับ  B147   เปนไอโซโทป 

เหตุผล  ขอ 1 ผิด ธาตุมีไอโซโทป ซึ่งมมีวลตางกนั 
 ขอ 3 ผิด มวลอะตอม คือมวลของโปรตอน + มวลของนวิตรอน 
 ขอ 4 ผิด 6A  และ  7B  เปนธาตุตางชนิดกนั  

∴ ขอ 3 ถูก อะตอมประกอบดวยอนุภาคพื้นฐาน 3 ชนิด คือ โปรตอน (ประจุบวก) อิเล็กตรอน (ประจุ
ลบ) และนวิตรอน (เปนกลางทางไฟฟา)  

5. อนุภาคที่มีประจุเปนลบในหลอดรังสีคาโธด เกิดจากสวนใดของหลอดรังสีนั้น  
1. เกิดจากโลหะที่เปนอาโนด และกาซที่บรรจุในหลอดรังสคีาโธด 
2. เกิดจากโลหะที่เปนคะโธด และกาซที่บรรจุในหลอดรังสคีาโธด 
3. เกิดจากโลหะที่เปนคาโธดไดรับพลังงานเพิ่ม 
4. เกิดจากกาซทีบ่รรจุในหลอดรังสีคาโธด 

เหตุผล เมื่อผานพลังงานสูงเขาไปหลอดรังสีคะโธด ที่ข้ัวคะโธดที่ทาํดวยโลหะจะใหอิเล็กตรอนออกมาแลวไปชน
กาซที่บรรจุในหลอด ใหอิเลก็ตรอนและไอออนบวกของกาซออกมา จงึตอบขอ 2 
6. อนุภาคที่มีประจุบวกในหลอดรังสีคาโธด เมื่อหาคาประจุตอมวล (e/m) จะไมเทากนั ถาบรรจุกาซตางชนิดกัน 

แสดงวาอนุภาคนี้เกิดจากสวนใดของหลอดรังสีคาโธด 
1. เกิดจากโลหะที่เปนคาโธด 
2. เกิดจากโลหะที่เปนอาโนด 
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3. เกิดจากโลหะที่เปนคาโธดและอาโนด 
4. เกิดจากกาซทีบ่รรจุในหลอดรังสีคาโธด 

เหตุผล ตอบขอ 4  เกิดจากกาซที่บรรจใุนหลอดรังสีคาโธด เมื่อถูกอิเล็กตรอนที่ไดจากโลหะทีท่ําหนาที่ข้ัวคาโธด
ขณะพลังงานสูงมาตกกระทบ 
7. ในการทดลองเผาสารประกอบของโซเดียม เพื่อดูสเปกตรัมของโซเดียมนัน้ พลังงานจากเปลวไฟทําหนาที ่

1. ทําใหแถบสีแยกออกเปนเสนที่มีความถี่ตางๆ กันบนสเปกตรัม 
2. ทําใหอิเล็กตรอนในระดบัพลังงานสงูๆ คายพลงังาน ดังปรากฏเปนเสนบนสเปกตรัม 
3. ทําใหเกิดแถบสีมวง คราม  น้ําเงิน  เขยีว  เหลือง  แสด  แดง  เปนตน 
4. ทําใหเกิด Na+  และทําใหอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ําๆ ของโซเดยีมอะตอมมีพลงังานสงูขึ้น 

เหตุผล  ตอบขอ 4 
 เมื่อใหพลงังานหรือความรอนกับ Na อิเล็กตรอนในระดบัพลังงานตางๆ ของ Na ก็จะมีพลงังานสงูขึ้น ทํา
ใหอิเล็กตรอนที่อยูในวงในสดุ เคลื่อนที่ไปยังระดับพลงังานที่สุดขึ้น ซึง่จะไมเสถยีร จะวิ่งไปลงไปในระดับพลงังาน
เดิมตํ่า จงึตองคายพลงังานออกมาในรปูแสงหรือเปลงแสงออกมาเปนสเีหลือง 
8.  

     
 
จากรูปการทดลองการผานกระแสไฟฟาในสารละลายจะไดผลการทดลองดังนี ้
1) ที่ (ก)  มีสีเหลอืงประกอบดวยโครเมตอิออน 
2) ที่ (ข)  มีสีฟา  ประกอบดวยคอปเปอร (II) อิออน 
3) ที่ (ก)  มีสีเหลอืง  ประกอบดวยโครเมต และซัลเฟตไอออน 
4) ที่ (ข)  ไมมีสี  ประกอบดวยโพตัสเซียมอิออน 
เหตุผล  ที ่(ก)  เปนขั้วบวก ที่ (ข) เปนขั้วลบ  
 K2CrO4  = 2K+    +    −2

4CrO  
    ไมมีสี    สีเหลือง 

กระดาษกรอง 

กระจกสไลด 

โพแทสเซยีมโครเมต 
(สีเหลือง) 

กับ 
คอปเปอรซัลเฟต 

(สีฟา) 
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 CuSOn  = Cu2+   +    −2
4SO  

    สีฟา    ไมมีสี 
∴ ที่ (ก)  ข้ัวบวกจะมี  −2

4CrO   และ  −2
4SO   เกาะอยู 

ที่ (ข)  ข้ัวลบ  จะมี   K+   และ   Cu2+   เกาะอยู 
 ตอบ  ขอ 3 
มีอิออนลบ  เกาะอยู  −2

4CrO สีเหลอืง, −2
4CO  ไมมีสี 

9. ธาตุ X มี 3 ไอโซโทป ซึ่งมีมวลอะตอม และปริมาณไอโซโทปดังนี ้
ไอโซโทป มวลอะตอมของไอโซโทป ปริมาณไอโซโทป 

1 
2 
3 

19.99 
20.99 
21.99 

90.92 
0.26 
8.86 

มวลอะตอมของธาต ุX เทากัน  
1.  19.99  2.  20.18  3.  20.99  4.  21.49 
เหตุผล สูตร   มวลอะตอม = ∑%  x  มวล/100  

 มวลอะตอมเฉลี่ย = 
100

99.21x86.899.20x26.092.19x92.90 ++  

 
    = 18.175 + 0.0545 + 1.94.83 
    = 20.18 
 ตอบ  ขอ 2 

Note  พิจารณาปริมาณไอโซโทป % มากสุด มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุประมาณ มวลอะตอมไอโซโทปที่โจทย
กําหนดใหในที่นี ้ ≈  หรือ  >  19.99  เล็กนอย  ในทีน่ี้คือ  ขอ 2  
 
 
10. กําหนดมวลอะตอมและปริมาณไอโซโทปในธรรมชาติตามตาราง 
 

 1A 2A 1B 2B 
% ในธรรมชาติ 
มวลอะตอม 

99 
1.0 

1 
2.0 

98 
30.0 

2 
31.0 

มวลโมเลกุลของสารประกอบ A3B เปนเทาใด 
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1.  33.00  2.  33.05  3.  33.50  4.  35.0 
ตอบ   ขอ 2. 

เหตุผล  1.  สูตร  มวลอะตอมเฉลี่ย   =   
100
%มวลx%  

 
2.  พิจารณา % ในธรรมชาติ ประมาณได 
มวลโมเลกุลของ A3B    =    3A + B  >  33  เล็กนอย 
    3 x 1 + 3.  =  33  

มวลอะตอมของ A = 
100

2x11x99 +  = 
100
101  = 1.01 

 
∴  มวลโมเลกุล  A5B = 3 x 1.01 + 30.02  =  33.05  
11. ถาไอโซโทปหนึ่งของธาตุชนดิหนึง่มีประจุในนวิเคลียสเปน 2 เทาของ C136  และมีเลขมวลเปน 3 เทา ธาตุ

ไอโซโทป จะมอีนุภาคมูลฐานอยางละกี่อนุภาค 
 จํานวนอิเลก็ตรอน จํานวนโปรตอน จํานวนนิวตรอน 

1 
2 
3 
4 

6 
6 
6 

12 

12 
2 

12 
12 

39 
3 
27 
27 

เหตุผล  ตอบขอ 4  
เพราะ  มีประจุนิวเคลยีส  =  จํานวนโปรตอน 
∴   XAZ   3 x 13 
   2 x 6 C  
 A  เลขมวล  =  3 x 13  =  39  Z  เลขอะตอม = 2 x 6 = 12 
 มีขอเดียวคือ  ขอ 4  
12. ความยาวคลืน่ของเสนสเปกตรัม 4 เสน  
 A = 404 nm.  B = 450  nm 
 C = 455 nm.  D = 608  nm  
 เสนสเปกตรัมใดที่แสดงวาอเิล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานนอยที่สุด 
1.  A เทานั้น  2.  B และ C    3.  C เทานัน้  4.  D เทานัน้ 
 ตอบ  ขอ 4 
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เหตุผล  จากสตูร  พลงังาน  E  =  ne/X 
  E 2 
แสดงวา   E มาก (ความยาวคลืน่)  ส้ัน 
  E  นอย (ความยาวคลืน่)  มาก 
โจทย  ถามพลังงานเปลีย่นแปลง นอยที่สุด 

∴ D  =  608  nm  เปนขอถกู 
 
 
 


