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เร่ือง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 

เล่มท่ี 1 เร่ือง แบบจ าลองอะตอม 

 

เอกสารประกอบการเรียนวชิา ว30186 เคมีพื้นฐาน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูธีรรัตน์  ไตรเดช 
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ค ำน ำ 

เอกสำรประกอบกำรเรียนชุดนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้เสริมบทเรียน และ
ศึกษำดว้ยตนเอง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ วิชำ ว30186 เคมพีื้นฐำน (ส ำหรับ
นักเรียนที่ไม่เน้นวิทยำสำสตร์ )   ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 ประกอบด้วยเอกสำรประกอบกำร
เรียนจ ำนวน 10 เล่ม ดัง นี้  

เล่มที่ 1 เรื่องแบบจ ำลองอะตอม 

เล่มที่ 2 เรื่องอนุภำคมูลฐำน ของอะตอม 

 เล่มที่ 3 เรื่องเลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทปและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

 เล่มที่ 4 เรื่องกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธำต ุ 

 เล่มที่ 5 เรื่องตำรำงธำตุและและสมบัติของธำตุตำมตำรำงธำตุ 

 เล่มที่ 6 เรื่อง พันธะเคมี และพันธะไอออนิก 

 เล่มที่ 7 เรื่องพันธะโคเวเลนซ์และพันธะโลหะ 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่ง วำ่เอกสำรประกอบกำรเรียนชุดนี้ จะช่วยสง่เสริมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องโครงสร้ำงอะตอมและตำรำงธำตุเป็นอย่ำงดี ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษำด้วยตนเอง 

ในโอกำสนี้ผู้จัดท ำขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรนำยสุชีพ บุญวงษ์ และผู้เช่ียวชำญและ
คณะครูโรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ทุกท่ำนที่ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก ำลังใจในกำร
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนในครั้งนี้ 
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เรื่อง หน้า 

ชี้แจงส ำหรับนักเรียน  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

แบบทดสอบก่อนเรียน  

แบบจ ำลองอะตอม  

แบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน  

แบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน  

แบบจ ำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด  

แบบจ ำอะตอมของโบร์  

แบบจ ำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก  

กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้เอกสำรประกอบกำรเรียน  

ค ำถำมท้ำยบทเรียน  

แบบทดสอบหลังเรียน  

บรรณำนุกรม  

แนวกำรตอบค ำถำมท้ำยบทเรียน  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน 
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เอกสำรประกอบกำรเรียนเล่ม นี้สร้ำงขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนพัฒนำด้ำนวิชำกำร ส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ศึกษำดว้ยตนเอง ฝึกทักษะรักกำรอ่ำนซึ่งนักเรียนจะได้รับ ประโยชน์จำกเอกสำร
ประกอบกำรเรียน ตำมจุดประสงค์ที่ตั้ง ไว้ด้วยกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำต่อ ไปนี้ 
 1. ศึกษำจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 2. ใหน้ักเรียนท ำแบบทดสอบกอ่นเรียนและตรวจค ำตอบจำกเฉลยแล้วจึงศึกษำ
บทเรียนต่อ ไปจนจบ ท ำกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้   ท ำค ำถำมท้ำยบทเรียนแล้วตรวจค ำตอบ
จำกแนวกำรตอบค ำถำม 

3. นักเรียนต้องอ่ำนเนื้อเรื่องไปตำมล ำดับ โดยไม่เว้นหน้ำ ห้ำมเปิดข้ำมเพรำะ จะท ำ
ใหก้ำรเรียนในบทเรียนไม่ต่อเนื่องกัน 
 4. ถ้ำมีค ำส่ังหรือค ำถำมอย่ำงไรต้องปฏิบัติตำมนั้น 
 5. กำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ท ำกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ตอบค ำถำม
ท้ำยบทเรียนใช้กระดำษค ำตอบที่จัดเตรียมไว้ และอย่ำขีดเขียนส่ิงต่ำงๆ ลงในเอกสำรเล่มนี้ 

6. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจค ำตอบจำกเฉลย และน ำคะแนน มำ
เปรียบเทียบกับกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

7. นักเรียนประเมินตนเอง พิจำรณำกำรบรรลุจุดประสงค์กำรเรียนรู้ คะแนนหลังเรียน
ควรสูง กว่ำคะแนนก่อนเรียนและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ( ร้อยละ 80 )  

8. อย่ำเปิดดูเฉลยก่อนที่จะใช้ควำมสำมำรถตอบค ำถำมดว้ยตัวเอง เพรำะถ้ำท ำเช่นนั้น 
จะไม่ช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้ข้ึน 

9. นักเรียนที่ได้คะแนนทดสอบหลังเรียนต่ ำกว่ำ เกณฑ์กำรประเมิน นักเรียนต้อง 
ศึกษำทบทวนเอกสำรประกอบกำรเรียนและปฏิบัติตำมขั้นตอน ตำมค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน
อีกครั้งหนึ่ง   ถ้ำสงสัยหรือ ไม่เข้ำใจสิ่งใดให้สอบถำมผู้สอน 
 10. ส่งคืนเอกสำรประกอบกำรเรียนนี้ตำมก ำหนดเวลำ 
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 1. อธิบำยควำมหมำยของแบบจ ำลองอะตอมได้ 
 2. อธิบำยทฤษฎีอะตอมของดอลตันได ้ 
 3. อธิบำยกำรทดลองและทฤษฎีอะตอมของทอมสันได้ 
  4. อธิบำยกำรทดลองและทฤษฎีอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดได ้
 5. อธิบำยกำรทดลองและทฤษฎีอะตอมของโบร์ได ้
 6. อธิบำยทฤษฎีอะตอมแบบกลุ่มหมอกได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จดุประสงค์การเรียนรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค ำถำมในกระดำษค ำตอบที่ครูแจกให้ 
  ให้นักเรียนกำกบำทค ำตอบในช่องที่เห็นว่ำถูกต้องเพียงช่องเดียว 
 
1. ข้อใดไม่ใช่แบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน 
 ก.  อะตอมมีขนำดเล็กแบ่งแยกไม่ได้ 
 ข.  อะตอมของธำตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน 
 ค.  ธำตุท ำปฏิกิริยำด้วยอัตรำส่วนเลขลงตัวน้อย ๆ 
 ง.  อะตอมของธำตุต่ำงชนิดมีมวลนิวตรอนเท่ำกันได้ 
2. แบบจ ำลองอะตอมของดอลตันเป็นอย่ำงไร 
 ก. ทรงกลมตัน    ข. ทรงกลงกลวง 
 ค. ทรงกลมมีช่องตรงกลำง  ง.  ทรงกลมผิวขรุขระ 
3. ทฤษฎีอะตอมดอลตันข้อใดถูกต้องตำมหลักทฤษฎี 
 ก.  สำรประกอบขึ้นด้วยอนุภำคที่สร้ำงขึ้น หรือท ำลำยไม่ได้ 
 ข. สำรประกอบด้วยอนุภำคขนำดเล็กที่แบ่งแยกไม่ได้ 
 ค.  สำรประกอบด้วยอนุภำคขนำดเล็กที่แบ่งแยกได้ 
 ง.  สำรประกอบขึ้นด้วยอนุภำคขนำดเล็กที่ยังไม่มีช่ือเรียก 
  
 
 
 
4. แบบจ ำลองอะตอมของ Dalton ได้มำได้อย่ำงไร 
 ก. กำรทดลอง  
 ข.  กำรเสนอควำมคิด 
 ค. กำรใช้หลักตรรกศำสตร์  
 ง. กำรท ำแบบสอบถำมนักวิทยำศำสตร์อื่น ๆ 
5.  ทอมสันใช้วิธีใดที่จะท ำให้ทรำบประจุของรังสีแคโทด 
 ก.  ใส่สนำมไฟฟ้ำ          
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 ข.  ใช้สนำมแม่เหล็ก 
 ค.  ลดควำมต่ำงศักย์ 
 ง.  เพ่ิมควำมดัน ก๊ำซ 
6. โกลโสตน์ ท ำอะไรที่เป็นกำรทดลองขั้นต่อจำกทอมสัน 
 ก.  เจำะรูที่ แคโทด 
 ข.  เจำะรูที่ แอโนด 
 ค.  เจำะรูที่ แคโทดและ แอโนด 
 ง. หำค่ำประจุของ e ด้วยวิธ ีoil drop experiment (เม็ดน้ ำมัน) 
7. กำรทดลองของทอมสันเกี่ยวกับรังสีแคโทด เพ่ือหำอัตรำส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน 
   ข้อใดที่ไม่ใช่ผลสรุปจำกกำรทดลองนี้ 
 ก. ขั้วไฟฟ้ำลบที่เป็นโลหะทุกชนิดสำมำรถให้อิเล็กตรอนได้ทั้งนั้น 
 ข. อะตอมซึ่งเข้ำใจกันแต่เดิมว่ำแบ่งแยกไม่ได้นั้นที่จริงแบ่งย่อยลงไปอีกได้ 
 ค. อิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบส ำคัญอันหนึ่งของอะตอม 
 ง. อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส มีอิเล็กตรอนวนอยู่รอบ 
 
 
 
 
8. กำรค้นพบอิเล็กตรอนของทอมสัน ท ำลำยแนวควำมคิดเดิมด้ำนไหนไป 
 ก. อะตอมเป็นหน่วยย่อยของสำรที่ไม่สำมำรถแบ่งต่อไปอีกได้ 
 ข. สำรต่ำงๆ ในโลกประกอบด้วยธำตุเหล็กทั้ง 4 คือ ดิน น้ ำ ลม ไฟ 
 ค. อะตอมของธำตุทุกชนิดเหมือนกัน สำรแตกต่ำงกันเพรำะกำรจัดเรียงตัวต่ำงกัน 
 ง. กำรเรียงตัวกันของอะตอมท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงอะตอมที่เรียกว่ำวอยด์ (Void) 
9. รังสีแคโทดมีประจุไฟฟ้ำเป็น 
 ก. ไม่มีประจ ุ   ข. บวก    
 ค. กลำง    ง. ลบ 
10. รังสีแคโทดเกิดจำกส่วนใด 
 ก.  ขั้วแคโทด 
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 ข.  แก๊สที่บรรจุภำยใน 
 ค.  ขั้วแคโทด  ขั้วแอโนดและแก๊ส 
 ง.  ขั้วแคโทด  และแก๊สที่บรรจุภำยใน 
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รูป 1 จอห์น ดอลตัน  
ที่มำ `: http://www.sapaviva.com 

รูป 2 แบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน
ที่มำ : http://www.scimath.org 

 

  
 
ความเป็นมาของแบบจ าลองอะตอม 
 อะตอม มำจำกภำษำกรีกว่ำ "atomos" ซึ่งแปลว่ำ "แบ่งแยกอีกไม่ได้" แนวคิดนี้ได้มำ
จำกนักปรำชญ์ชำวกรีกชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) 
ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน 
 ชำวอังกฤษเสนอทฤษฎีอะตอมของดอลตัน  
 - อะตอมเป็นอนุภำคที่เล็กที่สุด แบ่งแยกอีกไม่ได้ 
 - อะตอมของธำตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน 
 - อะตอมต้องเกิดจำกสำรประกอบเกิดจำกอะตอมของธำตุ 
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมำรวมตัวกันทำงเคมี 
 ดังนั้น เพ่ือใช้อธิบำยเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงของสำรก่อนและหลังท ำปฏิกิริยำ 
รวมทั้งอัตรำส่วนโดยมวลของธำตุที่รวมกันเป็นสำรประกอบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1. ธำตุประกอบด้วยอนุภำคเล็กๆหลำยอนุภำคเรียกอนุภำค

เหล่ำนี้ว่ำ “อะตอม” ซึ่งแบ่งแยกและท ำให้สูญหำยไม่ได้ 
 2. อะตอมของธำตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน แต่จะมีสมบัติ 
แตกต่ำงจำกอะตอมของธำตุอื่น  

 3. สำรประกอบเกิดจำกอะตอมของธำตุมำกกว่ำ

หนึ่งชนิด  ท ำปฏิกิริยำเคมีกันในอัตรำส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆ 
ลักษณะแบบจ ำลองอะตอมของดอลตันเป็นทรงกลมตันมีขนำดเล็กที่สุดซึ้งแบ่งแยกอีกไม่ได้ 
 นักวิทยำศำสตร์ค้นพบข้อมูลบำงประกำรที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีอะตอมของ ดอลตัน 
เช่น พบว่ำอะตอมของธำตุชนิดเดียวกันอำจมีมวลแตกต่ำงกันได้   

 
 
 
 

แบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน 

เรื่องแบบจ าลองอะตอมของดอล



 
             
 

       เอกสารประกอบการเรียนเคมีพืน้ฐาน  ว30186 
       (ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวทิยาศาสตร์)                                             เล่มที่ 1แบบจ าลองอะตอม 

ครูธีรรัตน์  ไตรเดช 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ รูป 6 หลอดรังสีแคโทดที่มีขั้วไฟฟ้ำ 
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http://www.vcharkarn.com 

 
 รางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาฟิสิกส์ ในปีค.ศ. 1906  

  United Kingdom 
  University of Cambridge 
  Cambridge, United Kingdom 
  มีชีวิตอยู่ระหวา่งปี 1856 – 1940 

 
 
 
 
 

  จำกกำรพบว่ำมีข้อมูลบำงประกำรไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมของดอลตัน 
นักวิทยำศำสตร์จึงได้ศึกษำเพิ่มเติมและสร้ำงแบบจ ำลองอะตอมขึ้นใหม่ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลท่ีให้รำยละเอียด

ภำยในอะตอม รวมทั้งมีนักวิทยำศำสตร์อีกหลำยคนท่ีสนใจศึกษำกำรน ำ
ไฟฟ้ำของแก๊ส โดยท ำกำรทดลองผ่ำนไฟฟ้ำกระแสตรงเข้ำไปในหลอดแก้ว
บรรจุแก๊สควำมดันต่ ำ พบว่ำเมื่อเพิ่มควำมต่ำงศักย์ระหว่ำงขั้วไฟฟ้ำให้สูงขึ้น
จะมีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนหลอด ขณะเดียวกันก็จะเกิดรังสีพุ่งออกจำกแคโทด
ไปยังแอโนด รังสีนี้เรียกว่ำ รังสีแคโทด และเรียกหลอดแก้วชนิดนี้ว่ำ หลอด
รังสีแคโทด 
  ในป ีพ.ศ. 2540 เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน นักวิทยำศำสตร์ชำว
อังกฤษ ท ำกำรทดลองบรรจุแก๊สชนิดหนึ่งไว้ในหลอดแก้วท่ีต่อไว้กับเครื่อง

สูบอำกำศเพื่อลดควำมดันภำยในหลอด ท่ีแอโนดเจำะรูตรงกลำงและต่อ
ไว้กับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงศักย์สูง ท่ีปลำยหลอดมีฉำกเรืองแสง
วำงขวำงอยู่ ดังรูป  5  พบว่ำเมื่อลดควำมดันในหลอดแก้วให้ต่ ำลงมำกๆ 
จนเกือบเป็นสูญญำกำศ จะมีจุดสว่ำงเกิดขึ้นตรงบริเวณศูนย์กลำงของ
ฉำกเรืองแสง 
 

  
 

 ทอมสันท ำกำรทดลองต่อโดยเพิ่มขั้วไฟฟ้ำอีก  2  ขั้วใน
แนวดิ่ง  ดังรูป  3  ปรำกฏว่ำต ำแหน่งของจุดสว่ำงบนฉำก
เรืองแสงเบนเข้ำหำขั้วบวกของสนำมไฟฟ้ำ จึงสรุปว่ำรังสีจำก
แคโทดประกอบด้วยอนุภำคท่ีมีประจุไฟฟ้ำลบ 
เมื่อค ำนวณหำอัตรำส่วนของประจุต่อมวล (e/m) ของ

รูป 4  หลอดรังสีแคโทด 
ที่มำ: ttp://www.vcharkarn.com 
 

รูป 5 หลอดรังสีแคโทดที่ดัดแปลงแล้ว 
ที่มำ: http://www.vcharkarn.com 

รูป 3   J.J. Thomson 
ที่มำ : https://the-history-of-the-
atom.wikispaces.com/J.J.+Thomso
n 
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รูป 7 หลอดรังสีแคโทดกับอนุภำคบวก 
ที่มำ: http://www.vcharkarn.com 
 

รูป 9  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com 

อนุภำคพบว่ำได้ค่ำเท่ำกับ  1.76x10^8 คูลอมบ์ต่อกรัมทุกครั้ง จำกผลกำรทดลองและกำรค ำนวณช่วยให้
ทอมสันสรุปได้ว่ำอะตอมทุกชนิดมีอนุภำคท่ีมีประจุลบเป็นองค์ประกอบ และเรียกอนุภำคนี้ว่ำ 
อิเล็กตรอน 
 

 ออยเกน โกลด์ชไตน์  นักวิทยำศำสตร์ชำวเยอรมันได้
ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดโดยเจำะรูตรงกลำงขั้วแอโนดและ
แคโทด และเล่ือนขั้วท้ังสองมำไว้เกือบตรงกลำงหลอดรวมทั้ง
เพื่อฉำกเรืองแสงท่ีปลำยท้ังสองด้ำนของหลอดดังรูป 4 เมื่อผ่ำน
กระแสไฟฟ้ำเข้ำไปในหลอด ปรำกฎว่ำมีจุดสว่ำงเกิดข้ึนบนฉำก
เรืองแสงท้ังสองด้ำน อธิบำยได้ว่ำรังสีท่ีไปกระทบกับฉำกเรือง
แสงบริเวณด้ำนหลังแคโทดต้องเป็นอนุภำคท่ีมีประจุบวก และ 
พบว่ำอนุภำคท่ีมีประจุบวกเหล่ำนี้มีอัตรำส่วนของประจุต่อมวล
ไม่คงท่ี นอกจำกนี้ยังพบว่ำอนุภำคบวกท่ีมีประจุเท่ำกับประจุ
ของอิเล็กตรอน นักวิทยำศำสตร์เรียกอนุภำคบวกนี้ว่ำ โปรตอน 
 จำกผลกำรทดลองดังกล่ำวท ำให้ทอมสันได้ข้อมูล

เกี่ยวกับอะตอมมำกขึ้น จึงเสนอแบบจ ำลองของอะตอมว่ำ อะตอมเป็นรูปทรงกลม
ประกอบด้วยเนื้ออะตอมซึ่งมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจำยอยู่
ท่ัวไป อะตอมในสภำพท่ีเป็นกลำงทำงไฟฟ้ำจะมีจ ำนวนประจุบวกเท่ำกับจ ำนวน
ประจุลบ    ดังรูป 8 
 

 
 

 
 ลอร์ดเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ และฮันส์ ไกเกอร์ 
นักวิทยำศำสตร์ชำวเยอรมันได้ศึกษำและ
พิสูจน์แบบจ ำลองอะตอมของทอมสันเมื่อปี 
พ.ศ.2454  โดยกำรยิงอนุภำคแอลฟำไปยัง
แผ่นทองค ำบำงๆ และใช้ฉำกเรืองแสงที่
เคลือบด้วยซิงค์ซัลไฟด์โค้งเป็นวงล้อมรอบ
แผ่นทองค ำเพ่ือตรวจจับอนุภำคแอลฟำ จำก
ผลกำรทดลองพบว่ำส่วนใหญ่จะเกิดกำรเรือง

รูป 8  แบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน 
ที่มำ: http://www.vcharkarn.com 

แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
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รูป 10 ลักษณะแบบจ ำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ที่มำ: www.digitalschool.club 
 

แสงบนฉำกที่อยู่บริเวณด้ำนหลังของแผ่นทองค ำ มีบำงครั้งเกิดกำรเรืองแสงบริเวณด้ำนหลัง 
และมีกำรเรืองแสงบริเวณด้ำนหน้ำของแผ่นทองค ำด้วยแต่น้อยครั้งมำก ดังรูป 9 
 จำกผลกำรทดลองนี้ รัทเทอร์ฟอร์ดจึงอธิบำยลักษณะภำยในอะตอมว่ำ กำรที่อนุภำค
แอลฟำวิ่งผ่ำนแผ่นทองค ำไปได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงว่ำภำยในอะตอมต้องมีที่ว่ำงอยู่เป็นบริเวณ
กว้ำง กำรที่อนุภำคแอลฟำบำงอนุภำคเบี่ยงเบนหรือสะท้อนกลับมำบริเวณด้ำนหน้ำของฉำก
เรืองแสง แสดงว่ำบริเวณตรงกลำงของอะตอมน่ำจะมีอนุภำคที่มีประจุบวกและมีมวลสูง
มำกกว่ำอนุภำคแอลฟำ รัทเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจ ำลองอะตอมใหม่ว่ำ อะตอม
ประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนำดเล็กมำกอยู่ตรงกลำงและมีประจุไฟฟ้ำเป็นบวก โดยมี
อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆ อะตอมจะประกอบดว้ยนิวเคลียสที่มีโปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกัน
อยู่อย่ำงหนำแน่นอยู่ตรงกลำงนิวเคลียสมีขนำดเล็กมำก มีมวลมำก และมีประจุบวก  ส่วน
อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบและมีมวลน้อยมำก   จะว่ิงรอบนิวเคลียสเป็นวงกว้ำง  
  กำรค้นพบนิวตรอน   เนื่องจำกมวลของอะตอมส่วนใหญ่อยู่ที่นิวเคลียสซึ่งเป็นมวล
ของโปรตอนแต่โปรตอนมีมวลประมำณครึ่งหนึ่งของนิวเคลียสเท่ำนั้น   แสดงว่ำต้องมีอนุภำค
ซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้ำแต่มีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนอยู่ในอะตอมด้วย  เจมส์   แชวิก   
นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ  จึงศึกษำทดลองเพ่ิมเติมจนพบนิวตรอนซึ่งเป็นกลำงทำงไฟฟ้ำ   
อะตอมของธำตุทุกชนิดในโลกจะมีนิวตรอนเสมอ    ยกเว้นอะตอมของไฮโดรเจนในรูปของ
ไอโซโทป  
  สรุปแบบจ ำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอน
รวมกันอยู่ตรงกลำง นิวเคลียสมีขนำดเล็ก แต่มีมวลมำกและมีประจุเป็นบวก ส่วนอิเล็กตรอน
ซึ่งมีประจุเป็นลบ และมีมวลน้อยมำก จะว่ิงอยู่รอบนิวเคลียสเป็นบริเวณกว้ำง 
  จำกทฤษฎีอะตอมของ รัทเทอร์ฟอร์ด แบบจ ำลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 7  
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 นักวิทยำศำสตร์ได้พยำยำมศึกษำลักษณะของกำรจัด

อิเล็กตรอนรอบๆ อะตอม โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับ

แบบจ าลองอะตอมของ นีลส์ โบร์ 

รูป 11 นีลส์ โบร์(Niels Bohr)  
ที่มำ: www.il.mahidol.ac.th 

Niels Bohr หรือช่ือเต็มว่ำ Niels Hendrik David Bohr มีชีวิตอยู่
ในช่วง พ.ศ. 2428-2505 เป็นนักฟิสิกส์ท่ีมีช่ือเสียงและอยู่ในยุค
เดียวกับ “อัลเบิร์ต ไอสไตน์”  โดยนีลส์ บอร์ เป็นนักฟิสิกส์ชำว
เดนมำร์ก เกิดท่ีกรุงโคเปนเฮเกน หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยโคเปนเฮเกนแล้วจึงได้ไปท ำงำนท่ีเมืองเคมบริดส์และ
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ต่อมำได้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำบันฟิสิกส์ทฤษฎีท่ีโคเปนเฮเกนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2463 จนถึงแก่
กรรม นีลส์ บอร์ ได้ขยำยต่อยอดทฤษฎีโครงสร้ำงอะตอมให้
ก้ำวหน้ำไปเป็นอันมำก จำกกำรให้กำรอธิบำยสเปกตรัมของ
ไฮโดรเจน โดยวิธีสร้ำงแบบจ ำลองไฮโดรเจนและทฤษฎีควอนตัม 
(พ.ศ. 2456) 
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สเปกตรัมของอะตอม ซึ่งท ำให้ทรำบว่ำภำยในอะตอมมีกำรจัดระดับพลังงำนเป็นชั้นๆ ในแต่
ละช้ันจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ส่วนที่สองเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับพลังงำนไอโอไนเซชัน เพื่อดู
ว่ำในแต่ละระดับพลังงำนจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ได้กี่ตัว 
 สเปกตรมั หมำยถึง อนุกรมของแถบสีหรือเส้นที่ได้จำกกำรผ่ำนพลังงำนรังสีเข้ำไปในส
เปกโตรสโคป ซึ่งท ำให้พลังงำนรังสีแยกออกเป็นแถบหรือเป็นเส้น ที่มีควำมยำวคล่ืนต่ำงๆ
เรียงล ำดับกันไป 
   
 
 นีลส์โบร์   ได้เสนอแบบจ ำลองอะตอมขึ้นมำ สรุปได้ดังนี้ 
  1 . อิเล็กตรอนจะเคล่ือนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆ ตำมระดับพลังงำน  และแต่ละช้ัน
จะมีพลังงำนเป็นค่ำเฉพำะตัว 
  2. อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมำกที่สุดจะเรียกว่ำระดับพลังงำนต่ ำสุดยิ่งอยู่ห่ำงจำก
นิวเคลียสมำกขึ้น   ระดับพลังงำนจะยิ่งสูงขึ้น           
  3. อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมำกที่สุดจะเรียกระดับพลังงำน  n =  1   ระดับ
พลังงำนถัดไปเรียกระดับพลังงำน  n =2, n = 3,... ตำมล ำดับ   หรือเรียกเป็นชั้น   K , L , M 
, N  ,O ,  P , Q .... 
  จำกทฤษฎีอะตอมของ นีลส์โบร์ แบบจ ำลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 12  ลักษณะแบบจ ำลองอะตอมของนีลส์โบร์ 
ที่มำ: https://chemistry.tutorvista.com 
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 แบบจ ำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเป็นแบบจ ำลองที่นักวิทยำศำสตร์คิดว่ำเป็นไป
ได้มำกที่สุดทั้งนี้ได้จำกกำรประมวลผลกำรทดลองและข้อมูลต่ำงๆ   อะตอมภำยหลังจำก
ที่นีลส์โบร์  ได้เสนอแบบจ ำลองอะตอมขึ้นมำ อำจสรุปได้ดังนี้ 
  1. อิเล็กตรอนไม่สำมำรถวิ่งรอบนิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอน  บำงครั้งเข้ำใกล้บำงครั้ง
ออกห่ำง จึงไม่สำมำรถบอกต ำแหน่งที่แน่นอนได้   แต่ถ้ำบอกได้แต่เพียงที่พบอิเล็กตรอน
ต ำแหน่งต่ำงๆภำยในอะตอมและอิเล็กตรอนที่เคล่ือนที่เร็วมำกจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยู่
ทั่วไป ในอะตอมลักษณะนี้เรียกว่ำ " กลุ่มหมอก" 
  2. กลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนต่ำงๆจะมีรูปทรงต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
จ ำนวนอิเล็กตรอน และระดับพลังงำนอิเล็กตรอน 
  3. กลุ่มหมอกที่มีอิเล็กตรอนระดับพลังงำนต่ ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอนที่มี
ระดับพลังงำนสูงจะอยู่ไกลนิวเคลียส 
  4. อิเล็กตรอนแต่ละตัวไม่ได้อยู่ในระดับพลังงำนใดพลังงำนหนึ่งคงที่ 
  5. อะตอมมีอิเล็กตรอนหลำยๆระดับพลังงำน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 

รูป 13 ลักษณะแบบจ ำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
ที่มำ : www.sutori.com 
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เรื่อง แบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน และแบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน 
ชื่อ...............................นำมสกุล ....................................ชั้น ม.4 /...........เลขที.่.................  

 
ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพวิทยำศำสตร์ตำมหัวข้อที่ก ำหนด       
 เวลำ 30 นำที คะแนน 40 คะแนน โดยพิจำรณำจำกควำมถูก ต้อง ควำมคมชัด          
 สีสันสวยงำม สะอำด  
จุดประสงค์ เพ่ืออธิบำยกำรท ำงำนในหลอดรังสีแคโทด 
กิจกรรมท่ี 1 นักเรียนเขียนแผนภำพแสดงกำรทดลองที่แสดงผลกำรทดลองต่อ ไปนี้ 
1. พบรัง สีแคโทดพุ่ง จำกขั้วลบของหลอดรัง สีแคโทดไปยัง ฉำกเรืองแสง  
2. พบว่ำ รังสีแคโทดมีประจุลบ  
3. พบอนุภำคบวกและอนุภำคลบในหลอดรังสีแคโทด  
4. วำดแบบจ ำลองอะอมของนักวิทยำศำสตร์ในยุคต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่องแบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน และแบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน 

ค าถามท้ายบทเรียน 

กิจกรรมเสริม การเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน 
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 เวลำ 20 นำที         คะแนน 10 คะแนน  
ชื่อ .................................นำมสกุล................................ชั้น ม.4 /.............เลขที.่ ..................  
 
ค ำชี้แจง จงตอบค ำถำมตอ่ ไปนี้ให้ได้ใจควำมสมบูรณ์  
1. แบบจ ำลองอะตอมคืออะไร 
 
 
 
 
 
2. แบบจ ำลองอะตอมตำมแบบทอมสันเปน็อย่ำงไร 
 
 
 
  
3. รัทเทอร์ฟอร์ดอธิบำยผลของกำรเบี่ยงเบนเป็นมุมโตๆ ของอนุภำคแอลฟำที่ยิงเข้ำไปในแผ่น
ทองค ำเปลวว่ำอย่ำงไร 
 
 
 
 
 
4. จงเปรียบเทียบแบบจ ำลองอะตอมในแง่ของควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำง รัทเธอร์ฟอร์ดและโบร์  
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5. โบร์ ใช้วิธีกำรศึกษำกำรจัดอิเลคตรอนอย่ำงไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค ำถำมในกระดำษค ำตอบที่ครูแจกให้ 
  ให้นักเรียนกำกบำทค ำตอบในช่องที่เห็นว่ำถูกต้องเพียงช่องเดียว 
 
1. ข้อใดไม่ใช่แบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน 
 ก.  อะตอมมีขนำดเล็กแบ่งแยกไม่ได้ 
 ข.  อะตอมของธำตุต่ำงชนิดมีมวลนิวตรอนเท่ำกันได้ 
 ค.  อะตอมของธำตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน 
 ง.  ธำตุท ำปฏิกิริยำด้วยอัตรำส่วนเลขลงตัวน้อย ๆ 
2. แบบจ ำลองอะตอมของดอลตันเป็นอย่ำงไร 
 ก. ทรงกลมตัน    ข. ทรงกลงกลวง 
 ค. ทรงกลมมีช่องตรงกลำง  ง.  ทรงกลมผิวขรุขระ 
3. ทฤษฎีอะตอมดอลตันข้อใดถูกต้องตำมหลักทฤษฎี 
 ก.  สำรประกอบขึ้นด้วยอนุภำคที่สร้ำงขึ้น หรือท ำลำยไม่ได้ 
 ข.  สำรประกอบด้วยอนุภำคขนำดเล็กที่แบ่งแยกได้ 
 ค.  สำรประกอบขึ้นด้วยอนุภำคขนำดเล็กที่ยังไม่มีช่ือเรียก 
 ง. สำรประกอบด้วยอนุภำคขนำดเล็กที่แบ่งแยกไม่ได้ 
4. แบบจ ำลองอะตอมของ Dalton ได้มำได้อย่ำงไร 
 ก. กำรทดลอง  

แบบทดสอบหลังเรียน 
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 ข. กำรใช้หลักตรรกศำสตร์  
 ค. กำรท ำแบบสอบถำมนักวิทยำศำสตร์อื่น ๆ 
 ง.  กำรเสนอควำมคิด 
 
 
5.  ทอมสันใช้วิธีใดที่จะท ำให้ทรำบประจุของรังสีแคโทด 
 ก.  เพ่ิมควำมดัน ก๊ำซ 
 ข.  ใช้สนำมแม่เหล็ก 
 ค.  ลดควำมต่ำงศักย์ 
 ง.  ใส่สนำมไฟฟ้ำ          
6. โกลโสตน์ ท ำอะไรที่เป็นกำรทดลองขั้นต่อจำกทอมสัน 
 ก.  เจำะรูที่ แคโทด 
 ข.  เจำะรูที่ แอโนด 
 ค.  เจำะรูที่ แคโทดและ แอโนด 
 ง. หำค่ำประจุของ e ด้วยวิธ ีoil drop experiment (เม็ดน้ ำมัน) 
7. กำรทดลองของทอมสันเกี่ยวกับรังสีแคโทด เพ่ือหำอัตรำส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน 
   ข้อใดที่ไม่ใช่ผลสรุปจำกกำรทดลองนี้ 
 ก. ขั้วไฟฟ้ำลบที่เป็นโลหะทุกชนิดสำมำรถให้อิเล็กตรอนได้ทั้งนั้น 
 ข. อะตอมซึ่งเข้ำใจกันแต่เดิมว่ำแบ่งแยกไม่ได้นั้นที่จริงแบ่งย่อยลงไปอีกได้ 
 ค. อิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบส ำคัญอันหนึ่งของอะตอม 
 ง. อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส มีอิเล็กตรอนวนอยู่รอบ 
8. กำรค้นพบอิเล็กตรอนของทอมสัน ท ำลำยแนวควำมคิดเดิมด้ำนไหนไป 
 ก. อะตอมเป็นหน่วยย่อยของสำรที่ไม่สำมำรถแบ่งต่อไปอีกได้ 
 ข. สำรต่ำงๆ ในโลกประกอบด้วยธำตุเหล็กทั้ง 4 คือ ดิน น้ ำ ลม ไฟ 
 ค. อะตอมของธำตุทุกชนิดเหมือนกัน สำรแตกต่ำงกันเพรำะกำรจัดเรียงตัวต่ำงกัน 
 ง. กำรเรียงตัวกันของอะตอมท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงอะตอมที่เรียกว่ำวอยด์ (Void) 
9. รังสีแคโทดมีประจุไฟฟ้ำเป็น 
 ก. ลบ    ข. บวก    



 
             
 

       เอกสารประกอบการเรียนเคมีพืน้ฐาน  ว30186 
       (ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวทิยาศาสตร์)                                             เล่มที่ 1แบบจ าลองอะตอม 

ครูธีรรัตน์  ไตรเดช 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ 

 ค. กลำง    ง. ไม่มีประจ ุ
 
10. รังสีแคโทดเกิดจำกส่วนใด 
 ก.  ขั้วแคโทด 
 ข.  แก๊สที่บรรจุภำยใน 
 ค.  ขั้วแคโทด  และแก๊สที่บรรจุภำยใน 
 ง.  ขั้วแคโทด  ขั้วแอโนดและแก๊ส 
 

 
 

เรื่องแบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน และแบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน 
 เวลำ 20 นำที         คะแนน 10 คะแนน  
ชื่อ .................................นำมสกุล................................ชั้น ม.4 /.............เลขที.่ ..................  
 
ค ำชี้แจง จงตอบค ำถำมตอ่ ไปนี้ให้ได้ใจควำมสมบูรณ์  
1. แบบจ ำลองอะตอมคืออะไร 
 แบบจ ำลองอะตอม คือลักษณะกำรอยู่ร่วมกันของอนุภำคที่ประกอบกันเปน็อะตอม
เนื่องจำกไม่มีผู้เห็นอะตอมจริงๆ จึงมีกำรสร้ำงแบบจ ำลองแบบต่ำง ๆ ขึ้น เพื่อสมมติลักษณะ
กำรอยู่ร่วมกันของอนุภำคในอะตอม แล้วอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ถ้ำอธิบำย
ได้อย่ำงถูกต้องก็เป็นที่ยอมรับกัน 
2. แบบจ ำลองอะตอมตำมแบบทอมสันเปน็อย่ำงไร 
 ทอมสันพบอิเลคตรอน ซึ่งมีประจุไฟฟ้ำลบ แต่ทรำบว่ำอ ำนำจทำงไฟฟ้ำของอะตอม
เป็นกลำงจึงสร้ำงแบบจ ำลองอะตอมเป็นทรงกลมมีอิเลคตรอนอยู่ในเนื้อประจุไฟฟ้ำบวกคล้ำย
เม็ดแตงโมเป็นลบกระจำยอยู่ในเนื้อแตงโมซึง่เป็นบวก 
3. รัทเทอร์ฟอร์ดอธิบำยผลของกำรเบี่ยงเบนเป็นมุมโตๆ ของอนุภำคแอลฟำที่ยิงเข้ำไปในแผ่น
ทองค ำเปลวว่ำอย่ำงไร 
 อนุภำคแอลฟำมีประจุไฟฟ้ำบวกสองหน่วย กำรเบี่ยงเบนหรือกระดอนกลับของ
อนุภำคแอลฟำจะต้องถูกผลักจำกประจุไฟฟ้ำบวกที่รวมกันอยู่อย่ำงหนำแน่น รัทเทอร์ฟอร์ด

แนวการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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จึงอธิบำยว่ำประจุไฟฟ้ำบวกของอะตอมจะไม่กระจำยกันอยู่ แต่จะต้องรวมกันอยู่อย่ำง
หนำแน่นใจกลำงอะตอมเรียกว่ำนิวเคลียส 
 
 
 
4. จงเปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมในแง่ของความเหมือนและความแตกต่าง 
ระหวา่ง รัทเธอร์ฟอร์ดและโบร์ 
 แบบจ าลองของรัทเธอร์ฟอร์ด คือ นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน 

อเิลก็ตรอนเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมรอบนิวเคลียส  
 แบบจ าลองของโบร์คือ นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน อเิลก็ตรอน 

เคล่ือนท่ีเป็นวงโคจรรอบนิวเคลียสเป็นวงกลมหลายวง 
5. โบร์ ใช้วิธีกำรศึกษำกำรจัดอิเลคตรอนอย่ำงไร 
 โบร์ศึกษำลักษณะของกำรจัดอิเล็กตรอนรอบๆ อะตอม โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนแรกเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับสเปกตรัมของอะตอม ซึ่งท ำให้ทรำบว่ำภำยในอะตอมมี
กำรจัดระดับพลังงำนเป็นชั้นๆ ในแต่ละช้ันจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ส่วนที่สองเป็นกำรศึกษำ
เกี่ยวกับพลังงำนไอโอไนเซชัน เพ่ือดูว่ำในแต่ละระดับพลังงำนจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ได้กี่ตัว 
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ข้อท่ี เฉลย ข้อท่ี เฉลย 
1 ง 6 ค 
2 ก 7 ง 
3 ข 8 ก 
4 ข 9 ง 
5 ก 10 ง 

ข้อท่ี เฉลย ข้อท่ี เฉลย 
1 ข 6 ค 
2 ก 7 ง 
3 ง 8 ก 
4 ง 9 ก 
5 ง 10 ค 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
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