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นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย ์  โรงเรียนปทุมวิไล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 

 

ค าช้ีแจงการใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้     

ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 
ชุดที่ 2 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ชุดที่ 3 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 
ชุดที่ 4 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของกลุ่มหมอก 
ชุดที่ 5 เรื่อง วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 
ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 
ประกอบด้วย 

  ค าชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรม 
  ค าชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู 
  ค าชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
  ล าดับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม   
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/สาระส าคัญ 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  สื่อการเรียนรู้      
  แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 
  ใบความรู้/ใบกิจกรรม 
  เฉลย  
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นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย ์  โรงเรียนปทุมวิไล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 

 

ค าช้ีแจงส าหรับครู 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

1. ครูศึกษาค าชี้แจงและเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและ
ตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ละเอียดครบถ้วนทุกเนื้อหา 

2. ครูศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการจัดกิจกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนประกอบแผนจัดการเรียนรู้ 

3. ครูศึกษาส่วนประกอบของใบกิจกรรม และกิจกรรมระหว่างเรียน เรื่อง อะตอมและตาราง
ธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และน าไปใช้ประโยชน์ 

4. ครูจัดเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ครบตามจ านวนนักเรียน 

5.  ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 

 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยนักเรียนจะได้
ประโยชน์จากบทเรียนตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
อะตอมและตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 
3. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาจากใบความรู้ทุกครั้งก่อนลงมือท าใบกิจกรรม 
4. ท าใบกิจกรรมที่ 1 – 2 อย่างตั้งใจและรอบคอบ เน้นความซื่อสัตย์ 
5. ตรวจค าตอบจากเฉลย 
6. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
7. ตรวจค าตอบของแบบทดสอบหลังเรียน 
8. เมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่อง บันทึกผลที่ได้ลงในแบบกรอกคะแนนเพ่ือทราบ 

ผลการเรียนและการพัฒนา 
9. เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ มีค่านิยมที่ดีงาม ใช้ความรู้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม           
ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 



   4 
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 ล าดับขั้นตอนการใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

       
 

อ่านค าชี้แจง 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาใบความรู้/ปฏิบัติกจิกรรมระหว่างเรียน 

ท าใบกิจกรรม 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ศึกษาชุดกิจกรรม ชุดถัดไป 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการเรียนรู้ 1. เปรียบเทียบและอธิบายแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด  

   โบร ์และแบบกลุ่มหมอกได้ 
 
สาระส าคัญ 

แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 
- แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
- แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 

1. ด้านความรู้ (Knowledge : K) 
1.1 อธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมของดอลตันได้ 
1.2 อธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมของทอมสันได้ 
1.3 บอกสาเหตุที่ท าให้แบบจ าลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
1.4 บอกความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของดอลตันกับแบบจ าลองอะตอม                  

ของทอมสันได้ 
2. ด้านทักษะกระบวนการ (Process : P) 
      2.1 จ าแนกประเภทของแบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสันได้ 
      2.2 กระบวนการท างานกลุ่ม 
3.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

3.1 มีวินัย 
3.2 ใฝ่เรียนรู้ 
3.3 มุ่งม่ันในการท างาน 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1 ความสามารถในการคิด 
4.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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สื่อการเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองของอะตอมของดอลตัน 

3. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองของอะตอมของดอลตัน 
4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง แบบจ าลองของอะตอมของทอมสัน 
5. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง แบบจ าลองของอะตอมของทอมสัน 
6. แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 

 

 

 

 

1.  แบบจ าลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
ก.  ได้ เพราะเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างอะตอม 
ข.  ไม่ได้ เพราะข้อมูลเดิมอธิบายไว้ชัดเจนแล้ว 
ค.  ไม่ได้ เพราะรูปร่างอะตอมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ง.  ได้ ถ้ามีข้อมูลใหม่มาขัดแย้งกับข้อมูลเดิมและสามารถอธิบายได้ 

2.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.  มวลของอะตอม คือ มวลของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียส 
ข.  มวลของอะตอม คือ มวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนในนิวเคลียส 
ค.  เลขอะตอมจะบอกถึงจ านวนโปรตอนและจ านวนนิวตรอนในอะตอม 
ง.  ธาตุต่างชนิดกันมีมวลต่างกันหรือมีนิวตรอนต่างกันเรียกว่าไอโซโทป 

3. อะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจ านวนที่เท่า ๆ กัน คือ แบบจ าลองอะตอม         
ของใคร 

ก.  แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
ข.  แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
ค.  แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ง.  แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

 
 
 
 

ค าชี้แจง 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มี 10  ข้อ  ข้อละ  1 คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
  2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ 
  3.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายลงในกระดาษค าตอบ โดยเลือกตัวอักษร 
ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
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4. ทฤษฎีอะตอมดอลตันข้อใดถูกต้อง 

ก.  สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกได้ 
ข.  สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกไม่ได้ 
ค.  สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคขนาดเล็กท่ียังไม่มีชื่อเรียก 
ง.  สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคท่ีสร้างข้ึน หรือท าลายไม่ได้ 

5. ข้อใดคือแบบจ าลองของทอมสัน 
ก.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 
ข.  สารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “ อะตอม” 
ค.  อะตอมประกอบด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบอนุภาคโปรตอนมีประจุเป็นบวก 
ง.  อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆ ตามระดับพลังงานและแต่ละชั้นจะมี

พลังงานเป็นค่าเฉพาะตัว 
6. จากการทดลองของโกลด์สไตน์  ท าให้ทราบข้อมูลเรื่องใด 

ก.  รังสีบวกมีมวลเท่ากันเสมอ 
ข.  รังสีบวกไม่มีประจุไม่มีมวล 
ค.  รังสีบวกมีอัตราส่วนประจุคงท่ี 
ง.  รังสีบวกเกิดจากแก๊สที่บรรจุภายใน 

7. การทดลองใดที่พิสูจน์ว่าอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอน 
ก.  ใช้หลอดรังสีแคโทด 
ข.  ใช้อุปกรณ์ตรวจการน าไฟฟ้า 
ค.  ยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองค า 
ง.  ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์ 

8. ข้อใดเป็นสมบัติทั่ว ๆ ไปของรังสีแคโทด 
ก.  เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า 
ข.  หักเหได้ในสนามแม่เหล็ก 
ค.  มีค่าอัตราส่วนของประจุต่อมวลเท่ากับของอิเล็กตรอน 
ง.  ถูกทั้ง 1, 2 และ 3 

 
 
 
 



   10 
 

นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย ์  โรงเรียนปทุมวิไล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 

 
9. เซอร์ โจเวฟ จอห์น ทอมสัน ได้ท าการทดลองเก่ียวกับหลอดรังสีแคโทดเพ่ิมเติมอย่างไรจึงเห็นจุด
สว่างบนฉากเรืองแสง 

ก.  เพ่ิมรังสีเอ็กซ์เข้าไป 
ข.  เพ่ิมข้ัวแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไป 
ค.  เพ่ิมเครื่องสูบเอาอากาศออก 
ง.  เพ่ิมเครื่องสูบดูดอากาศเข้าไป 

10. แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและแบบจ าลองอะตอมของทอมสันต่างกันอย่างไร  
ก.  องค์ประกอบภายในอะตอม  
ข.  ต าแหน่งของอนุภาคภายในอะตอม  
ค.  ชนิดของอนุภาคภายในอะตอม  
ง.  ขนาดอนุภาคภายในอะตอม 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้.................... 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหม !! 
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ใบความรู้ที่ 1 

เร่ือง แบบจ าลองของอะตอมของดอลตัน  
 

 

วิวัฒนาการของแบบจ าลองของอะตอม 
 

  ในสมัยโบราณมีนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ดีโมครีตัส (Democritus) ได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุก
อย่างประกอบขึ้นจาก อนุภาคที่เล็กมาก เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้อนุภาคเล็ก ๆ เหล่านี้จะ
รวมพวกเข้าด้วยกันโดยวิธีการต่างๆ ส าหรับอนุภาคเองนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถ  
แตกแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงไปอีกได้ ดีโมครีตัส ตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า อะตอม (Atom) จากภาษา
กรีกที่ว่า atoms ซึ่งมีความหมายว่า ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ตามความคิดเห็นของเขา อะตอมเป็น
ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ 

  สสารทั้งหลายประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด จะไม่สามารถมองเห็นได้และจะไม่
สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงกว่านั้นได้อีก แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการทดลอง เพ่ือพิสูจน์และสนับสนุน
แนวความคิดดังกล่าว 

 แบบจ าลองอะตอม (Atomic model) เป็นภาพทางความคิดที่แสดงให้เห็น รายละเอียด
ของโครงสร้างอะตอมที่สอดคล้อง กับผลการทดลองและใช้อธิบายปรากฏการณ์ ของอะตอมได้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ดีโมครีตัส (Democritus)   
ที่มา http://www.digitalschool.club/digitalschool/chemical2_2_1 

 วันที่สืบค้น 15 มีนาคม พ.ศ.2559 
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ประโยชน์จากการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอม 
      เ พ่ือให้ทราบสมบัติทาง เคมีและสมบัติ         
การเปล่งแสงของธาตุ เราสามารถศึกษากาแล็กซี 
(galaxy) ดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆ โดย
พิจารณาจากการศึกษาสเปกตรัมท่ีได้จากดวงดาว 

แบบจ าลองอะตอม 
      แบบจ าลองอะตอม คือ  ทฤษฎีที่ อธิบาย
ลักษณะของอะตอม โดยอาศัยข้อมูลเชิงเหตุและผล 
จากการสังเกตหรือการทดลองมาอ้างอิงยืนยัน  

 

       ทฤษฎีในยุคสมัยแรก คือทฤษฎีของดอลตัน 
โดยรวมแนวคิดทฤษฎีอะตอมได้จากการสังเกต
ธาตุต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้น อาศัยการคิดเชิงเหตุ
และผลเข้าช่วย สรุปออกมาเป็นทฤษฎี ส่วน
ท ฤ ษ ฎี อ ะ ต อ ม ถั ด จ า ก นั้ น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
แบบจ าลองอะตอมมากขึ้น ที่ล้วนสรุปมาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองท้ังสิ้น 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตัน (John Dalton) 
 

จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอ
ทฤษฎีอะตอมโดยใน พ.ศ. 2346 โดยอาศัยข้อมูลจากการทดลอง       
และนับว่าเป็นทฤษฎีแรกที่เก่ียวกับอะตอมที่พอจะเชื่อถือได้         
ซึ่งมีใจความดังนี้ 

 
 

 

ทฤษฎีอะตอมของจอห์นดอลตัน 

1.  สารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “อะตอม” อะตอมจะไม่สามารถ
แบ่งแยกได้และไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้  

2.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการอะตอมของธาตุต่างกันจะมี
สมบัติต่างกัน  

 
 

ภาพที่ 2 จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ 

ที่มา http://world-scientist.blogspot.com 
 วันท่ีสืบค้น 15 มีนาคม พ.ศ.2559 
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3.  ธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบ โดยมีอัตราส่วนการ

รวมตัวเป็นตัวเลขอย่างง่าย เช่น CO, CO2 
ทฤษฎีอะตอมของดอลตันใช้อธิบายลักษณะและสมบัติของอะตอมได้เพียงระดับหนึ่ง                       

แต่ต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูล บางประการที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีอะตอมของดอลตัน 
เช่น พบว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีมวลแตกต่างกันได้ 
 
จากทฤษฎีอะตอมของดอลตัน แบบจ าลองอะตอมมีลักษณะดังรูป 
  

 
ภาพที่ 3 แบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตัน 

ที่มา http://www.thaigoodview.com/library วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
 

ข้อสรุปแบบจ าลองอะตอมของจอห์น ดอลตัน ชาวอังกฤษ เสนอทฤษฎีอะตอมของดอลตัน 
- อะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด แบ่งแยกอีกไม่ได้ 
- อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน     
- อะตอมต้องเกิดจากสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป                                     

มารวมตัวกันทางเคมี 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง แบบจ าลองของอะตอมของดอลตัน  
 
จุดประสงค์  1. อธิบายความหมายของอะตอมได้ 

      2. บอกความแตกต่างระหว่างแบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสันได้ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (6 คะแนน)  
 

1. จงอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองของอะตอม พอสังเขป (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  
....................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ....................  
.................................................................................................................................................   
 

2. ประโยชน์จากการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมคืออะไร 2 คะแนน) 
..................................................................................... ............................................................  
............................................................................................................................. ....................  
.................................................................................................................................................   
 

3. ทฤษฎีอะตอมของดอลตันกล่าวไว้ว่าอย่างไร 2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  
....................................................................... ..........................................................................  
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จุดประสงค์  อธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมของดอลตันได้  
ค าชี้แจง ตอนที่ 2  ให้นักเรียนวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน พร้อมทั้งเขียนค าอธิบาย
ลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจ (4 คะแนน)  
 

แบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตัน 
รูปภาพ ลักษณะ 

  

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
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ใบความรู้ที่ 2 

เร่ือง แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  
 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดรังสีแคโทด 
        หลอดรังสีแคโทด (Cathode-ray tube) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเก่ียวกับการน าฟ้า
ของแก๊ส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชื่อเซอร์วิลเลียม ครูกส์ (Sir William Crookes) ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา 
ประกอบด้วยหลอดแก้วบรรจุแก๊สที่มีความดันต่ า มีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วเป็นแผ่นโลหะ ซึ่งจะต่อเข้ากับ
ขั้วบวกหรือแอโนด (Anode) และข้ัวลบหรือแคโทด (Cathode) ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่
มีความต่างศักย์สูง 10,000-20,000 โวลต ์
 หลอดรังสีแคโทดอาจเรียกว่า หลอดของครูกส์หรือหลอดแก๊สปล่อยประจุ (Gas discharge 
tube) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน 
ท่ีมา https://commons.wikimedia.org 

 วันท่ีสืบค้น 15 มีนาคม พ.ศ.2559 

 

เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน (Sir Josaph John 
Thomson) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้สนใจปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในหลอดรังสีแคโทด จึงท าการทดลองเกี่ยวกับการน า
ไฟฟ้าของแก๊สขึ้น ในปีพ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) โดยมีแนวคิดว่า 
แก๊สสามารถน าไฟฟ้าได้ ถ้ามีสภาพเหมาะสม ซึ่งได้แก่ การจัด
สภาพให้มีความต่างศักย์สูงมากๆ และความดันต่ า โดยใช้
หลอดแก้วสุญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มี
ความต่างศักย์ 10,000 โวลต์ ขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับขั้วบวก เรียกว่า
แอโนด และขั้วลบ เรียกว่า แคโทด เมื่อผ่านไฟฟ้าเข้าไปใน
หลอดพบว่า เกิดล าแสงพุ่งจากแคโทด ไปยังแอโนด เรียกล าแสง
นี้ว่า รังสีแคโทด 
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ผลการทดลองของครูกส์กล่าวสรุปได้ว่า 

1. มีความดันปกติ 1 บรรยากาศ จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหลอดแก้ว 
2. ที่ความดันต่ า แก๊สที่บรรจุภายในหลอดแก้วจะเรืองแสงขึ้นมา 
3. ที่ความดันต่ าลงไปอีก บริเวณที่เกิดการเรืองแสงมากจะอยู่ทางด้านแอโนด 
4. เมื่อน าฉากเรืองแสง (เป็นแผ่นโลหะเคลือบด้วยสารบางชนิด เช่น ซิงค์ซัลไฟด์ (ZnS) เมื่อ 

อนุภาคหรือรังสีบางชนิดมากระทบจะเกิดการเรืองแสงขึ้น) ไว้ระหว่างแอโนดและแคโทดในหลอดแก้ว 
โดยให้ด้านที่เคลือบด้วยซิงค์ซัลไฟด์หันไปหาแคโทด จะเห็นการเรืองแสงเกิดขึ้น 

5. เมื่อน ากังหันหมุนได้ไปไว้ระหว่างแอโนดและแคโทดในหลอดแก้ว จะเห็นใบพัดของ 
กังหันหมุนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หลอดรังสีแคโทด 
ที่มา https://sites.google.com/ 
 วันท่ีสืบค้น 15 มีนาคม พ.ศ.2559 

 

https://sites.google.com/site/fiksikakabxatxm/xatxm-laea-kar-khn-phb-xilektrxn/kar-thdlxng-khxng-thxm-san
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ภาพที่ 6 การท างานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในหลอดรังสีแคโทด 
ที่มา http://kruchote.blogspot.com/1988 

วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 

 

ปรากฏว่า รังสีนี้จะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวก แสดงว่า รังสีนี้ต้องเป็นประจุลบ แต่ไม่ทราบว่า
เกิดจากแก๊สในหลอดรังสีแคโทด หรือเกิดจากข้ัวไฟฟ้า ทอมสันจึงท าการทดลองเกี่ยวกับการน าไฟฟ้า
ของแก๊สในหลอดรังสีแคโทด พบว่า ไม่ว่าจะใช้แก๊สใดบรรจุในหลอดหรือใช้โลหะใดเป็นแคโทด             
จะได้ผลการทดลองเหมือนเดิม จึงสรุปได้ว่า อะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ 
เรียกว่า “อิเล็กตรอน” 

 

การท างานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในหลอดรังสีแคโทด 

อุปกรณ์/เครื่องมือ การใช้งาน 

1. หลอดแก้วสุญญากาศมีขั้วไฟฟ้า
โลหะความต่างศักย์สูง 

เป็นหลอดที่มีแก๊สอยู่ข้างในอย่างเบาบาง มีความดันต่ า                 
(5 x x10-8 ถึง 10-6) เพ่ือให้อนุภาคแก๊สแตกตัวได้ง่าย 

2. แผ่นโลหะแอโนดเจาะรูตรงกลาง ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าบวก เจาะรูเพื่อให้อนุภาคจากขั้วลบวิ่งทะลุ
ผ่านเป็นรังสีไปยังสนามไฟฟ้า 

3. สารเรืองแสง (ZnS) ที่ปลายหลอด
ฝั่งแอโนด 

สารเรืองแสงจะช่วยให้ทราบต าแหน่งที่เส้นรังสีแคโทดจาก   
ขั้วลบวิ่งไปตกกระทบที่ก้นหลอด 

แผ่นโลหะขั้วแอโนดเจาะรู
ตรงกลาง เพื่อให้อนุภาค
จากขั้วลบวิ่งทะลผุ่านได ้

สนามไฟฟ้าที่ปรับค่าความต่างศักย์ได้ ใช้ดูการ
เบี่ยงเบนของรังสี เพื่อให้ทราบชนดิประจุของ
รังสีที่ว่ิงผ่าน 

สารเรืองแสง ZnS ฉาบก้นหลอดช่วยให้
ทราบต าแหน่งที่รังสีวิ่งไปตกกระทบ 

หลอดแก้วพร้อมขั้วไฟฟ้าโลหะความต่างศักยส์ูง มีแก๊ส
อยู่ข้างในอย่างเบาบาง ความดันต่ ามาก (10-6 atm) 
เพื่อให้อนุภาคของแก๊สแตกตัวได้งา่ย 

Electricity 

Cathode Anode Magnet 
Electrical 

Condenser 
plates 

Measuring 
scale 
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การท างานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในหลอดรังสีแคโทด 

อุปกรณ์/เครื่องมือ การใช้งาน 

4. สนามไฟฟ้าที่ปรับความต่างศักย์ได้ สนามไฟฟ้าจะคร่อมบริเวณท่ีเป็นรังสีแคโทดวิ่งผ่าน เพื่อดู   
การเบี่ยงเบนของเส้นรังสี ท าให้ทราบชนิดประจุของรังสี 

5. สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจะคร่อมที่เดียวกับสนามไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแรง
แม่เหล็กมาหักล้างกับแรงจากสนามไฟฟ้า 

 
การเบนของรังสีแคโทดระหว่างการทดลองของทอมสัน 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 อธิบายการเบนของรังสีแคโทดระหว่างการทดลองของทอมสัน 
ที่มา http://kruchote.blogspot.com/1988 

วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
 

 

ดังนั้นความเชื่อที่เข้าใจกันว่าอะตอมแบ่งแยกอีกไม่ได้ จึงไม่ถูกต้องอีกต่อไปและทอมสันได้
เสนอแบบจ าลองอะตอมข้ึนใหม่ ดังนี้ “อะตอมมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคท่ีมี
ประจุบวก และมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ อะตอมโดยปกติอยู่ในสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ซึ่งท า
ให้ทั้งสองประจุนี้มีจ านวนเท่ากันและกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ าเสมอภายในอะตอม โดยมีการจัดเรียง
ที่ท าให้อะตอมมีสภาพเสถียรมากที่สุด”  
 
 
 
 

รังสีแคโทดเบนเข้าหา
สนามไฟฟ้าแผ่นบวก 

ช่วงที่เกิดการเบี่ยงเบน 

ขั้วแคโทด ขั้วแอโทด 

อุปกรณ์ปรบัเส้น
รังสีให้คมชัด 

Electricity 

Magnet 
Electrical 

Condenser 
plates Measuring 

scale 
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ขั้นตอนการทดลองของทอมสัน 

1. สูบอากาศออกจากหลอดแก้ว เพ่ือให้แก๊สมีความดันต่ ามาก ๆ แล้วอนุภาคแก๊สแตกตัวได้ง่าย 

2. เปิดกระแสไฟฟ้าผ่านขั้วความ   
ต่างศักย์สูง 

ความต่างศักย์ท่ีสูงพอจะผลักให้อนุภาคลบหลุดออกจากข้ัวได้
และมีพลังงานที่จะวิ่งไปถึงข้ัวตรงข้าม 

3. ครอ่มสนามไฟฟ้าบริเวณที่รังสี
แคโทดผ่าน 

รังสีแคโทดเบนเข้าแผ่นบวกของสนามไฟฟ้า แสดงว่ารังสี
แคโทดมีประจุเป็นลบ 

4. ครอ่มแม่เหล็กขนาดเหมาะสม
บริเวณเดียวกัน 

มีแม่เหล็กมาหักล้างกับแรงจากสนามไฟฟ้าท าให้รังสีแคโทดวิ่ง
เป็นเส้นตรงดังเดิม 

5. หาค่าประจุต่อมวลของรังสีแคโทด แรงไฟฟ้า = แรงแม่เหล็ก (qE = qvB) จะสามารถหาค่า
ความเร็ว (v) ของรังสีแคโทดได้ จากนั้น น าค่า v มาค านวณ
กับรัศมีความโค้งของการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กด้วย
สมการ F = qvB = mv2/r ก็จะสามารถหาค่าประจุต่อมวล 
(q/m) ได้ 

 
นอกจากนี้ทอมสัน ยังพบว่ารังสีแคโทดสามารถเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าและในสนามแม่เหล็ก 

โดยล ารังสีนี้จะเบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าบวก ทอมสันจึงสรุปว่ารังสีแคโทด เป็นอนุภาคประจุลบ เรียก
อนุภาคนี้ว่า อิเล็กตรอน และสามารถค านวณหาอัตราของประจุต่อมวล (e/m) ของอิเล็กตรอนได้
เท่ากับ 1.78 × 108 คูลอมบ์ต่อกรัม โดยอาศัยการวัดความโค้งของล้ารังสีแคโทด  
 
วิธีท าการทดลองและผลการทดลอง 

หลอดรังสีแคโทด เป็นหลอดแก้วที่สูบอากาศออกหมด แล้ วบรรจุแก๊สเข้าไป เมื่อให้
กระแสไฟฟ้า 10,000 โวลต์ แล้ววางฉากเรืองแสงที่ฉาบด้วยซิงค์ซัลไฟต์ (ZnS) ไว้ภายในหลอด จะ
เห็นเส้นเรืองสีเขียวพุ่งจากแคโทดไปยังแอโนด เรียกรังสีนี้ว่า “รังสีแคโทด” เพ่ือความมั่นใจว่ารังสีนั้น
พุ่งจากแคโทดไปยังแอโนดจริง เขาจึงดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดใหม่ ท าให้เขาเห็นรังสีพุ่งเป็นเส้นตรง
มาจากแคโทดไปกระทบกับฉากเรืองแสง 
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ภาพที่ 8 หลอดรังสีที่ดัดแปลงแล้ว 

ที่มา http://atomic1structure.blogspot.com/2015/09/blog-post_72.html  
วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 

 
เขาท าการทดลองต่อไป เพ่ือทดสอบสมบัติของรังสีนี้ โดยเพิ่มขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วเพื่อท าให้เกิด

สนามไฟฟ้า พบว่ารังสีเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวก เขาจึงสรุปว่ารังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นอกจากนี้ เขาได้ทดลองให้รังสีแคโทดอยู่ในสนามแม่เหล็ก ปรากฏว่ารังสีเบนไปอีกทิศทาง
หนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับรังสีแคโทดที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 

 
 
 

ภาพที่ 9 หลอดรังสีแคโทดที่ดัดแปลงแล้วในสนามไฟฟ้า 
ที่มา http://atomic1structure.blogspot.com/2015/09/blog-post_72.html  

วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 10 หลอดรังสีแคโทดที่ดัดแปลงแล้วในสนามไฟฟ้า 
ที่มา http://atomic1structure.blogspot.com/2015/09/blog-post_72.html  

วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
 
จะได้ว่า เมื่อรังสีแคโทดอยู่ในสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก รังสีจะเบนไปจากแนวเดิม            

โดยรังสีจะวิ่งไปหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า ส่วนสนามแม่เหล็กนั้นรังสีวิ่งไปหาขั้วใต้ ดังนั้นเขาจึงผ่าน
สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไปยังรังสีแคโทด แล้วใช้อีกสนามหนึ่งมาท าให้รังสีเบนกลับเป็นเส้นตรง
เหมือนเดิม แรงผลักของไฟฟ้าจะบอกว่ามีกี่ประจุ ส่วนแรงผลักจากสนามแม่เหล็กนั้นจะบอกว่า
อนุภาคมีน้ าหนักเท่าใด เขาจึงหาอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้ 
สรุปผลการทดลอง 

  รังสีแคโทด (ล าของอิเล็กตรอน) พุ่งเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็วและพลังงานสูงจาก
แคโทดไปยังแอโนด 

 รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคท่ีมีมวลและประจุลบ 
 รังสีแคโทดทะลุผ่านโลหะไม่ได้ (จะเห็นการเรืองแสงเฉพาะตรงผิวหน้าของฉากเรืองแสง  

หรือต้องเจาะรูตรงกลางของแอโนด รังสีแคโทดจึงจะผ่านไปได้) 
 รังสีแคโทดเบี่ยงเบนได้ทั้งในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
 สิ่งที่ส าคัญของทอมสันค้นพบคือค่า e/m = 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรัมเสมอ ไม่ว่าจะใช้ 

วัสดุชนิดใดท าแคโทด หรือในการหลอมจะบรรจุก๊าซชนิดก็ตาม ซึ่งสรุปได้ว่ารังสีแคโทดเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐาน พบได้ในสสารทุกอย่าง และเป็นอนุภาคพ้ืนฐานของสสารทุกชนิด ซึ่งต่อไปจะ
เรียกอนุภาคดังกล่าวว่า “อิเล็กตรอน” 
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การทดลองหยดน้ ามัน (Oil Drop Eperiment) ของมิลลิแกน 

มิลลิแกน ได้ท าการทดลองเพ่ือหาค่าประจุของอิเล็กตรอน 
โดยวิธีหยดน้ ามัน ท าได้โดย พ่นน้ ามันเป็นละอองเม็ดเล็ก ๆ  
ให้ตกลงมาระหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น แล้วใช้รังสีเอกซ์ไปดึง
อิเล็กตรอนออกจากอะตอมของแก๊สในอากาศ แล้วให้อิเล็กตรอน 
ไปเกาะหยดน้ ามัน พบว่า แต่ละหยดน้ ามันมีอิเล็กตรอนมาเกาะ
จ านวนไม่เท่ากัน นั่นคือ หยดน้ ามันบางหยดมีอิเล็กตรอนเกาะติด
เพียงตัวเดียว บางหยดก็มีมากกว่า 1 ตัว หยดน้ ามันจะตกลงมา 
ตามแรงโน้มถ่วงของโลก  

จากนั้นให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในแผ่นประจุบวกและลบ  
แผ่นประจุลบซึ่งอยู่ด้านล่างผลักหยดน้ ามันที่มีอิเล็กตรอนมา 
เกาะจนหยุดนิ่ง ซึ่งดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์(microscope)  
แสดงว่า แรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับแรงจากสนามไฟฟ้า 
 แล้วค านวณหาค่าประจุ 
 

 
จากผลการทดลองมิลลิแกนค านวณหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้คือ 1.60 10-19 คูลอมบ์        

ซึ่งเป็นค่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน 
จากการทดลองของมิลลิแกน เราทราบค่า  e  =  1.60 x 10-19 คูลอมบ์ 
จากการทดลองของทอมสัน เราทราบค่า e/m  =  1.76 108  คูลอมบ์/กรัม 

แทนค่า   1.60 x 10-19/m  =  1.76 x 108 
m  =  9.11 x 10-28 กรัม 

ดังนั้น เราจะทราบมวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ 9.11 x 10-28 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 รอเบิรต์ แอนดรสู์ มลิลแิกน (Millikan) 
ที่มา https://sites.google.com/site/kheminxrth  

วันท่ีสืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
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ใน พ.ศ. 2451 ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก โรเบิร์ต แอนดรูส์ มิลลิแกน (Robert Andrews 
Millikan) ได้ท าการทดลองที่ท าให้สามารถวัดขนาดของประจุอิเล็กตรอนได้  

 
ภาพที่ 12 การทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน 

ที่มา http://atomic1structure.blogspot.com/2015/09/blog-post_72.html  
วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 

 
 ระหว่างการทดลองได้ท าการพ่นละอองน้ ามันให้ตกลงบนขั้วไฟฟ้าสองแผ่นที่วางขนานกัน
ตามแนวนอน โดยเจาะขั้วไฟฟ้าแผ่นบนเป็นช่องขนาดเล็กตรงกลาง ละอองหรือหยดน้ ามันจะตกผ่าน
ช่องเล็กดังกล่าวลงมาด้านล่าง และเมื่อฉายรังสีเอกซ์เข้าไประหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองแผ่น จะท าให้
อิเล็กตรอนหลุดออกจากโมเลกุลของอากาศที่อยู่ในบริเวณนั้น และอิเล็กตรอนจะจับเข้ากับหยดน้ ามัน
ดังกล่าว ท าให้หยดน้ ามันมีประจุไฟฟ้า มิลลิแกนได้ท าการวัดอัตราเร็วของการตกของหยดน้ ามันที่มี
ประจุไฟฟ้าอยู่ ทั้งในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วไฟฟ้าทั้งสอง    
มิลลิแกนสามารถค านวณหาจ านวนประจุไฟฟ้าที่เกาะติดมากับหยดน้ ามันได้ จากการทดลองมิลลิแกน
พบว่าประจุไฟฟ้าบนหยดน้ ามันแต่ละหยดจะมีค่าไม่เท่ากัน แต่ทุกค่าจะเป็นคูณของเลขจ านวนเต็มกับ
ค่าคงที่ค่าหนึ่ง คือ 1.6 x 10-19 คูลอมบ์ เช่น  
  1.6 x 10-19 คูลอมบ์ = 1 x1.6 x 10-19 คูลอมบ์ 
  3.2 x 10-19 คูลอมบ์ = 2 x1.6 x 10-19 คูลอมบ์ 
  4.8 x 10-19 คูลอมบ์ = 3 x1.6 x 10-19 คูลอมบ์ 
  6.4 x 10-19 คูลอมบ์ = 4 x1.6 x 10-19 คูลอมบ์ 
   

แผ่นไฟฟ้า (-) 

กล้องจุลทรรศน์ 

แผ่นไฟฟ้า (+) เจาะรู 
รังสีเอกซ์ 

หัวฉีดน้ ามัน ละอองน้ ามัน 
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ค่าต่ าสุดคือ 1.6 x 10-19 คูลอมบ์ 
  (เลข 1,2,3 และ 4 คือ จ านวนอิเล็กตรอนบนหยดน้ ามัน) 
 เมื่อท าการตรวจสอบผลการทดลอง พบว่าค่าที่ค านวณได้มีค่าเป็นเลขจ านวนเต็มหลาย ๆ ค่า
คูณกับค่าคงที่ 1.6 x 10-19 คูลอมบ์ ซึ่งจากการที่มีค่าเป็นจ านวนเต็มหลายค่าคูณกับค่าคงที่ แสดงว่า
หยดน้ ามันอาจจับกับอิเล็กตรอนได้ตั้งแต่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอิเล็กตรอนขึ้นไปก็ได้ และค่าคงท่ี
ดังกล่าวควรจะเป็นค่าท่ีประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว 
 จากการทดลองของมิลลิแกนที่สามารถวัดประจุที่แท้จริงของอิเล็กตรอนได้ และจากการ
ทดลองของทอมสันที่ทราบ 

   
 

 
   =  1.76 x 108 C/g 

 
 โดยแทนค่า e = 1.6 x 10-19 คูลอมบ์ ก็สามารถหาค่ามวล (m) ของอิเล็กตรอนได้ 

   M  = 
  6      8    

  76     8    
     =  9.11 x 10-28 g 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 1.1  ก. อิเล็กตรอน 10 กรัม จะมีจ านวนอิเล็กตรอนเท่าไร 
  ข. อิเล็กตรอนจ านวน 1.806 x 1024 อิเล็กตรอน มีมวลกี่กรัม 
  ค. ถ้าสมมติว่ามิลลิแกนหาค่าประบนหยดน้ ามันได้ 5 ค่า ดังนี้ (หน่วยเป็นคูลอมบ์) 
   1.33 x 10-19  2.66 x 10-19  3.33 x 10-19 
   4.66 x 10-19  7.92 x 10-19 
  ค่าประจุอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไร 
วิธีท า ก. อิเล็กตรอน 9.1 x 10-28 กรัม มีจ านวน 1 อิเล็กตรอน 
    อิเล็กตรอน 10 กรัม มีจ านวน 1.099 x 1028 อิเล็กตรอน 
 ข. อิเล็กตรอนจ านวน 1 อิเล็กตรอน มีมวล 9.1 x10-28 กรัม 
    อิเล็กตรอนจ านวน 1.806 x 1024 อิเล็กตรอน มีมวล 1.643 x10-3 กรัม 
 

สรุป เกี่ยวกับอิเล็กตรอน 
 อิเล็กตรอนมีประจุ 1.6 x 10-19 คูลอมบ์ต่อ 1 อิเล็กตรอน 
 อิเล็กตรอนมีมวล 9.11 x 10-28 กรัมต่อ 1อิเล็กตรอน 
(ปัจจุบันนี้นักฟิสิสกส์สามารถวัดค่ามวลของอิเล็กตรอนได้ละเอียด คือมีค่าเท่ากับ  
9.1093897 x 10-28 กรัม) 
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 ค. ลองจัดเรียงตัวเลข ดังนี้ 
  2(0.665 x 10-19)  =  1.33 x 10-19 
  4(0.665 x 10-19)  =  2.66 x 10-19 
  5(0.665 x 10-19)  =  3.33 x 10-19 
  7(0.665 x 10-19)  =  4.66 x 10-19 
  12(0.665 x 10-19)  =  7.98 x 10-19 
 2,4,5,7 และ 12 เป็นจ านวนอิเล็กตรอนบนหยดน้ ามัน ดังนั้นค่าประจุของอิเล็กตรอนจะมีค่า
เท่ากับ 6.65 x 10-20 คูลอมบ์ 
การค้นพบอนุภาคโปรตรอนของโกลด์ชไตน์ 

การที่อะตอมทุกชนิดมีอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบและอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า         
ท าให้นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าจะต้องมีอนุภาคที่มีประจุบวกเป็นองค์ประกอบของอะตอม             
ออยเกน โกลด์ชไตน์ (Eugen Goldstein) ชาวเยอรมันเป็นคนแรกที่พบโปรตอน (ในตอนแรกเขาได้
เรียกว่า รังสีบวก) ใน พ.ศ. 2429 โกลด์ชไตน์ ได้ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด  

 
 

ภาพที่ 13 ผลการทดลองของโกลด์สไตน์  
ที่มา https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/baeb-calxng-xatxm/ 

phl-kar-thdlxng-khxng-kos-tin  
วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 

 

หลอดรังสีแคโทดที่ได้ดัดแปลงโดยเลื่อนแคโทดและแอโนดมาไว้เกือบตรงกลาง แล้วเพ่ิงฉาก
เรืองแสงที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหลอด และเจาะรูตรงกลางแคโทดและแอโนด เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า
ศักย์สูงเข้าไปจะปรากฏว่ามีจุดสว่างเกิดขึ้นบนแกเรืองแสงทั้งสองตรงกับต าแหน่งที่เจาะรูไว้ แสดงว่ามี
รังสีพุ่งไฟทางด้านแคโทดและผ่านรูที่เจาะไว้ตรงกลางไปกระทบฉากเรืองแสง ข รังสีชนิดนี้จะเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับรังสีแคโทดและเรียกรังสีที่พบใหม่นี้ว่า รังสีบวก (Positive ray) รังสีแอโนด (Anode ray) 
หรือรังสีแคแนล (Canal Ray) 
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ข้อสังเกต 

 ฉากเรืองแสงหลังแอโนดจะเป็นรังสีแคโทด (อิเล็กตรอน) 

 ฉากเรืองแสงหลังแคโทดจะเป็นรังสีบวก 

 ระหว่างแอโนดและแคโทดจะประกอบด้วยรังสีแคโทดและรังสีบวก 
เมื่อทดลองหลาย  ๆ ครั้ง โดยการเปลี่ยนชนิดของแก๊สในหลอด พบว่าอนุภาคท่ีมี 

ประจุบวกเหล่านี้มีอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่ และจะขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุในหลอด 
(ถ้าใช้แก๊สชนิดเดียวกันบรรจุในหลอด แต่เปลี่ยนชิดของโลหะที่ท าแอโนด อัตราส่วนประจุต่อมวล
จะมีค่าคงท่ีเท่าเดิม) กลไกลของการเกิดอนุภาคประจุบวกที่เป็นได้คือ ล าแสงอิเล็กตรอนกระทบ
กับอะตอมของแก๊สที่มีอยู่เล็กน้อยในหลอดรังสีแคโทด ซึ่งการกระทบของล าแสงอิเล็กตรอนจะท า
ให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมของแก๊ส ทิ้งอนุภาคบวกไว้ 
 โกลด์สไตน์ ได้สรุปผลการทดลองว่า อัตราส่วนประจุต่อมวล (e/m) ของอนุภาคบวก
ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊ส (แก๊สต่างชนิดกันจะมีต่างกัน) เมื่อใช้แก๊สไฮโดรเจน (H2) จะได้อนุภาคบวก 
(H+) มีค่าประจุต่อมวลมากที่สุด โดยที่อนุภาคบวกที่มีประจุเท่ากับอิเล็กตรอน (ท าให้มวลของ
อนุภาคบวกดังกล่าวมีค่าต่ าที่สุด) จึงเรียกออนุภาคบวกหรือไอออนบวกจากแก๊สไฮโดรเจนนี้ว่า 
โปรตอน ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า proteinos ซึ่งมีความหมายว่า เป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรก (first 
importance) 

หมายเหตุ เกี่ยวกับอนุภาคบวก 

 ไอออนบวกหรืออนุภาคบวกที่เกิดจากแก๊สอ่ืน ๆ ไม่เรียกว่า โปรตอน 

 ออกซิเจนมี 8 โปรตอน หมายความว่า ออกซิเจนประกอบด้วยอนุภาคบวก 8 เท่าของ 
โปรตอน 
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แสดงอนุภาคประจุบวกเกิดข้ึนเมื่อรังสีแคโทดกระทบกับอะตอมของแก๊สที่บรรจุอยู่เล็กน้อย
ภายในหลอดรังสีแคโทด อนุภาคดังกล่าวกระทบกับข้ัวไฟฟ้าลบ และบางส่วนผ่านขั้วไปกระทบกับ
ซิงค์ซัลไฟด์ (เคลือบอยู่ที่ส่วนปลายของหลอดรังสีแคโทด) ท าให้เกิดการเรืองแสง 

สรุป เกี่ยวกับรังสีบวกหรืออนุภาคบวก 
1. รังสีบวกจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในทิศทางตรงกันข้ามกับรังสีแคโทด 
2. รังสีบวกประกอบไปด้วยอนุภาคท่ีมีมวล ซึ่งเกิดจากอนุภาคบวกหรือไอออนบวกของแก๊ส
3. รังสีบวกเคลื่อนที่ทะลุผ่านโลหะไม่ได้ 
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 จากการทดลองท้ังหมดนี้ ทอมสันจึงเสนอแบบจ าลองอะตอมว่าอะตอมทีลักษณะเป็นทรง
กลม ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ กระจายอยู่ทั่วไปอย่าง
สม่ าเสมอ อะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจ านวนประจุบวกเท่ากับจ านวนประจุลบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ลักษณะแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
ที่มา http://thnchemistry227400.blogspot.com  

วันที่สืบค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
 

รังสีบวกสามารถเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้ามกับรังสีแคโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าประจุต่อมวล 
𝑒

𝑚
 ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊ส แต่ไม่ข้ึนอยู่กับชนิดของโลหะที่น ามาท าข้ัวไฟฟ้า 

(แอโนด) 

+ 

- 

e- 

+ 

e- 

+ 

N S 

สนามไฟฟ้า 

สนามแม่เหล็ก 
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 แบบจ าลองอะตอมของทอมสันแตกต่างไปจากแบบจ าลองของดอลตันตรงที่ว่า อนุภาคท่ีเป็น
องค์ประกอบภายในอะตอม คือ โปรตอนและอิเล็กตรอน แต่ดอลตัลไม่ได้กล่าวถึง เพียงแต่เสนอว่า
อะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดและมีลักษระเป็นทรงกลมเท่านั้น  
 ตามแบบจ าลองของทอมสัน อธิบายการเกิดรังสีแคโทดและรังสีบวกได้ดังนี้ เมื่ออะตอมของ
โลหะที่เป็นแคโทดได้รับพลังงานไฟฟ้าความต่างศักย์สูง จะท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอม
และวิ่งไปชนอะตอมของแก๊สภายในหลอดรังสีแคโทด เกิดเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก (ไอออนบวก) 
และอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะวิ่งไปที่ข้ัวแอโนด เรียกว่า รังสีแคโทด ส่วนอนุภาคที่มีประจุบวกจะ
วิ่งไปยังแคโทด เรียกว่า รังสีบวก ซึ่งเป็นรังสีที่ค่าประจุบวกต่อมวลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊ส
ซึ่งมีมวลไม่เท่ากัน  
 ให้ M แทนโลหะท่ีเป็นแคโทด เมื่ออะตอมของโลหะที่เป็นแคโทดได้รับพลังงานไฟฟ้าที่มีศักย์
สูงพอก็จะให้อิเล็กตรอนออกมา เรียกว่า การเกิดไอออนไนเซซัน (Ionization) 
   
 
 

 
แต่แบบจ าลองอะตอมของทอมสันนี้ยังไม่สามารถอธิบายข้อสงสัยบางอย่างได้ เช่น ประจุ

ไฟฟ้าบวก อยู่กันได้อย่างไรในอะตอมและไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติอ่ืนๆ ของอะตอม ตัวอย่างเช่น 
สเปกตรัมท่ีแผ่ออกมาจากธาตุ จึงมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาค้นคว้าและทดลองเพ่ือหาข้อเท็จจริง
ต่อมาและปัจจุบัน 
 

ความรู้เพิ่มเติม 

ตารางเปรียบเทียบรังสีแคโทดกับรังสีแอโนด 

ข้อเปรียบเทียบ รังสีแคโทด  รังสีแอโนด (ล าอนุภาคลบ) 

การเกิด 1. เกิดจากอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา
จากข้ัวลบ 
2. อะตอมของแก๊สที่ถูกอิเล็กตรอน
ชนแล้วแตกตัวให้อิเล็กตรอนออกมา 

อะตอมของแก๊สที่ถูกอิเล็กตรอนชน
แล้วอิเล็กตรอนหลุดออกไป อะตอม
แก๊สจึงกลายเป็นไอออนบวก (รังสี
แอโนดหรือ Canal Ray) 

จ านวนอนุภาค มีมากกว่า มีน้อยกว่า 

อ านาจทะลุทะลวง เบากว่าจึงทะลุทะลวงได้ดีกว่า หนักกว่าจึงทะลุทะลวงได้ต่ ากว่า 

การเบี่ยงเบน เบนเข้าหาขั้วบวก เบนเข้าหาขั้วลบ 
 
 

 

 

 

M(s) 
พลังงาน 

ไฟฟ้า 
M(g) M+n (g) + ne- 
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สรุปแบบจ าลองของทอมสัน 
 การค้นพบอิเล็กตรอนของทอมสัน เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ในปี 
พ.ศ. 2447 เขาจึงเสนอแบบจ าลอง Plum pudding model ซึ่งอธิบายว่า “อะตอม
ทุกชนิดมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า ประกอบด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ ฝังอยู่ใน
เนื้ออะตอมที่มีประจุเป็นบวก” เมื่ออะตอมถูกชนด้วยอิเล็กตรอน (รังสีแคโทด) 
อิเล็กตรอนในอะตอมจะหลุดออกไปแล้วอะตอมนั้นจะกลายเป็นไอออนบวก 
 

 

 

 

 

    
 

ภาพที่ 15 โกลด์สไตนไ์ด้ทดลองเปลี่ยนชนิดของแก๊สในหลอดแก้วปรากฏว่าอนุภาคที่มปีระจไุฟฟ้าบวก 
ที่มา https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/baeb-calxng-xatxm/ 

วันที่สบืค้น 10 เมษายน พ.ศ.2559 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
ข้อควรจ าเพิ่มเติม 
 

1. ทอมสัน ค้นพบอิเล็กตรอน  
2. การค านวณหามวลอิเล็กตรอน 

จากการทดลองของทอมสัน ได้ค่าประจุต่อมวลอิเล็กตรอน คือ  
e/m = 1.7 x 108 คูลอมบ์  

3. การทดลองของมิลลิแกน ได้ค่าประจุอิเล็กตรอน คือ  (e) =  1.607 x 10-19 คูลอมบ์ 
สามารถหาค่ามวล (m) ของอิเล็กตรอนได้เท่ากับ = 9.11 x 10-28 คูลอมบ์  
4. โกลด์สไตน์ ค้นพบโปรตอน 
5. จากผลการทดลองของทอมสัน และโกลด์สไตน์ ท าให้ทอมสันได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะตอมมาก

ขึ้นเขาจึงเสนอแบบจ าลองอะตอมว่า 
 

ขั้วแคโทด 

อะตอมแก๊สท่ีถูกอิเล็กตรอนชนแล้วแตกตัวเป็น
อนุภาคบวกจะวิ่งเข้าหาขั้วแคโทด 
อิเล็กตรอนของอะตอมแก๊สหลุดออกมา ถือว่า
เป็นรังสีแคโทด 
อิเล็กตรอนท่ีหลุดออกจากขั้วแคโทดแล้ววิ่งมา
ชนอะตอมแก๊ส 
อิเล็กตรอนท่ีหลุดจากขั้วแคโทด แล้วก าลังวิ่ง
ไปยังขั้วแอโนด 
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-  อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม 
-  อะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุด แต่อะตอมจะประกอบด้วยอิเล็กตรอน  และอนุภาคอ่ืนๆอีก 

อะตอมประกอบด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบ     
-  อนุภาคโปรตอนมีประจุเป็นบวก 
-  อะตอมจะมีโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 
-  อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า เพราะมีจ านวนประจุบวกเท่ากับประจุลบ 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

เร่ือง แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  
 

จุดประสงค์  1. อธิบายความหมายของอะตอมได้ 
      2. บอกความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสันได้ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)  
 

1. จงสรุปแบบจ าลองของทอมสัน (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  
....................................................................... ..........................................................................  

2. แนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน และทอมสัน แตกต่างกันอย่างไร (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  

3. จงเติมตารางการเปรียบเทียบระหว่าง “รังสีแอโนด” กับ “รังสีแคโทด” ในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
(3 คะแนน) 
 

ตารางเปรียบเทียบรังสีแคโทดกับรังสีแอโนด 

ข้อเปรียบเทียบ รังสีแคโทด  รังสีแอโนด (ล าอนุภาคลบ) 

การเกิด   

จ านวนอนุภาค   

อ านาจทะลุทะลวง   

การเบี่ยงเบน   
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จุดประสงค์  อธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมของทอมสันได ้ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 2  ให้นักเรียนวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตันและทอมสัน พร้อมทั้ง 

เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป (5 คะแนน)  
 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
รูปภาพ ลักษณะ 

  

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.  มวลของอะตอม คือ มวลของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียส 
ข.  มวลของอะตอม คือ มวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนในนิวเคลียส 
ค.  เลขอะตอมจะบอกถึงจ านวนโปรตอนและจ านวนนิวตรอนในอะตอม 
ง.  ธาตุต่างชนิดกันมีมวลต่างกันหรือมีนิวตรอนต่างกันเรียกว่าไอโซโทป 

2.  แบบจ าลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
ก.  ได้ เพราะเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างอะตอม 
ข.  ไม่ได้ เพราะข้อมูลเดิมอธิบายไว้ชัดเจนแล้ว 
ค.  ไม่ได้ เพราะรูปร่างอะตอมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ง.  ได้ ถ้ามีข้อมูลใหม่มาขัดแย้งกับข้อมูลเดิมและสามารถอธิบายได้ 

3. อะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจ านวนที่เท่า ๆ กัน คือ แบบจ าลองอะตอม         
ของใคร 

ก.  แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
ข.  แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
ค.  แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ง.  แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

 
 
 
 

ค าชี้แจง 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มี 10  ข้อ  ข้อละ  1 คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
  2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ 
  3.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายลงในกระดาษค าตอบ โดยเลือกตัวอักษร 
ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
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4. ทฤษฎีอะตอมดอลตันข้อใดถูกต้อง 

ก.  สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกได้ 
ข.  สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกไม่ได้ 
ค.  สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคขนาดเล็กท่ียังไม่มีชื่อเรียก 
ง.  สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคท่ีสร้างข้ึน หรือท าลายไม่ได้ 

5. ข้อใดคือแบบจ าลองของทอมสัน 
ก.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ 
ข.  สารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “อะตอม” 
ค.  อะตอมประกอบด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบอนุภาคโปรตอนมีประจุเป็นบวก 
ง.  อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆ ตามระดับพลังงาน  และแต่ละชั้นจะมี

พลังงานเป็นค่าเฉพาะตัว 
6. เซอร์ โจเวฟ จอห์น ทอมสัน ได้ท าการทดลองเก่ียวกับหลอดรังสีแคโทดเพ่ิมเติมอย่างไรจึงเห็นจุด
สว่างบนฉากเรืองแสง 

ก.  เพ่ิมรังสีเอ็กซ์เข้าไป 
ข.  เพ่ิมข้ัวแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไป 
ค.  เพ่ิมเครื่องสูบเอาอากาศออก 
ง.  เพ่ิมเครื่องสูบดูดอากาศเข้าไป 

7. การทดลองใดที่พิสูจน์ว่าอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอน 
ก.  ใช้หลอดรังสีแคโทด 
ข.  ใช้อุปกรณ์ตรวจการน าไฟฟ้า 
ค.  ยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองค า 
ง.  ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์ 

8. ข้อใดเป็นสมบัติทั่ว ๆ ไปของรังสีแคโทด 
ก.  เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า 
ข.  หักเหได้ในสนามแม่เหล็ก 
ค.  มีค่าอัตราส่วนของประจุต่อมวลเท่ากับของอิเล็กตรอน 
ง.  ถูกทั้ง 1, 2 และ 3 
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9. จากการทดลองของโกลด์สไตน์ท าให้ทราบข้อมูลเรื่องใด 

ก.  รังสีบวกมีมวลเท่ากันเสมอ 
ข.  รังสีบวกไม่มีประจุไม่มีมวล 
ค.  รังสีบวกมีอัตราส่วนประจุคงท่ี 
ง.  รังสีบวกเกิดจากแก๊สที่บรรจุภายใน 

10. แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและแบบจ าลองอะตอมของทอมสันต่างกันอย่างไร  
ก.  องค์ประกอบภายในอะตอม  
ข.  ต าแหน่งของอนุภาคภายในอะตอม  
ค.  ชนิดของอนุภาคภายในอะตอม  
ง.  ขนาดอนุภาคภายในอะตอม 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้.................... 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหม !! 
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  ภาคผนวก   
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 เฉลยแบบทดสอบ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ  
ชุดที่ 1 เรื่อง แบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก่อนเรียน 

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

หลังเรียน 

1. ก 
2. ง 
3.ข 
4. ข 
5. ค 
6. ค 
7. ก 
8. ง 
9. ง 

10. ก 



   42 
 

นางสาวอรุณี  ขุมทรัพย ์  โรงเรียนปทุมวิไล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ 
 

 

ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง แบบจ าลองของอะตอมของดอลตัน  
 
จุดประสงค์  1. อธิบายความหมายของอะตอมได้ 

      2. บอกความแตกต่างระหว่างแบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสันได้ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (6 คะแนน)  
 

1. จงอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองของอะตอม พอสังเขป (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  
....................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ....................  
.................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ....................  
 

2. ประโยชน์จากการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมคืออะไร (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  
 

3. ทฤษฎีอะตอมของดอลตันกล่าวไว้ว่าอย่างไร (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................................. ....................  
 
 

 

ท าให้ทราบสมบัติทางเคมีและสมบัติการเปล่งแสงของธาตุเราสามารถศึกษากาแล็กซี 
(galaxy) ดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆ โดยพิจารณาจากการศึกษาสเปกตรัมที่ได้จาก
ดวงดาว 

- อะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด แบ่งแยกอีกไม่ได้ 
- อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน     
- อะตอมต้องเกิดจากสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป                                     

มารวมตัวกันทางเคมี 

ในสมัยโบราณมีนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ดีโมครีตัส (Democritus)  ได้กล่าวว่าสสาร
ทั้งหลายประกอบด้วยอนุภาคมีขนาดเล็ก เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้อนุภาคเล็กๆ 
ส าหรับอนุภาคเองนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถจะแตกแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่
เล็กลงไปอีกได้ ดีโมครีตัส ตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า อะตอม (Atom) จากภาษากรีกที่ว่า  
atoms ซึ่งมีความหมายว่า ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ตามความคิดเห็นของเขา อะตอม
เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ 
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จุดประสงค์  อธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมของดอลตันได้  
ค าชี้แจง ตอนที่ 2  ให้นักเรียนวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตัน พร้อมทั้งเขียน
ค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป (4 คะแนน)  
 

แบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตัน 
รูปภาพ ลักษณะ 

  

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด แบ่งแยกอีกไม่ได้ 
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน     
อะตอมต้องเกิดจากสารประกอบเกิดจากอะตอม

ของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มารวมตัวกันทางเคมี 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

เร่ือง แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  
 
จุดประสงค์  1. อธิบายความหมายของอะตอมได้ 

      2. บอกความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
แบบจ าลองอะตอมของทอมสันได้ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)  
 

1. จงสรุปแบบจ าลองของทอมสัน 
.................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  

2. แนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน และทอมสัน แตกต่างกันอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................  
............................................................................................................. ....................................  
............................................................................................................................. ....................  

3. จงเติมตารางการเปรียบเทียบระหว่าง “รังสีแอโนด” กับ “รังสีแคโทด” ในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 

ตารางเปรียบเทียบรังสีแคโทดกับรังสีแอโนด 

ข้อเปรียบเทียบ รังสีแคโทด (ล าอนุภาคลบ) รังสีแอโนด 

การเกิด 1. เกิดจากอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา
จากข้ัวลบ 
2. อะตอมของแก๊สที่ถูกอิเล็กตรอน
ชนแล้วแตกตัวให้อิเล็กตรอนออกมา 

อะตอมของแก๊สที่ถูกอิเล็กตรอนชน
แล้วอิเล็กตรอนหลุดออกไป อะตอม
แก๊สจึงกลายเป็นไอออนบวก (รังสี
แอโนดหรือ canal ray) 

จ านวนอนุภาค มีมากกว่า มีน้อยกว่า 

อ านาจทะลุทะลวง เบากว่าจึงทะลุทะลวงได้ดีกว่า หนักกว่าจึงทะลุทะลวงได้ต่ ากว่า 

การเบี่ยงเบน เบนเข้าหาขั้วบวก เบนเข้าหาขั้วลบ 

 

อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและ
อนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ กระจัดกระจายอย่างสม่ าเสมอในอะตอม
อะตอมที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจ านวนประจุบวกเท่ากับจ านวนประจุลบ 

ดอลตันกล่าวว่าว่าอะตอมไม่สามารถแบ่งแยกได้ อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน       
ทอมสันกล่าวว่า ภายในอะตอมมีอนุภาค 2 ชนิดคือโปรตอนกับอิเล็กตรอนกระจายอยู่ใน
อะตอมอย่างสม่ าเสมอ  
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จุดประสงค์  อธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมของทอมสันได ้ 
ค าชี้แจง ตอนที่ 2  ให้นักเรียนวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตันและทอมสัน พร้อมทั้ง 

เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป (5 คะแนน)  
 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
รูปภาพ ลักษณะ 

  

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อะตอมมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมประกอบด้วย

อนุภาคท่ีมีประจุบวก และมีอิเล็กตรอนซึ่งมี

ประจุไฟฟ้าลบ อะตอมโดยปกติอยู่ในสภาพเป็น

กลางทางไฟฟ้า ซึ่งท าให้ทั้งสองประจุนี้มีจ านวน

เท่ากันและกระจาย อยู่ทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ

ภายในอะตอม โดยมีการจัดเรียงที่ท าให้อะตอม

มีสภาพเสถียรมากท่ีสุด 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนและประเมินผล 

 

 
ใบกิจกรรมท่ี 1 

ตอนที่ 1 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการตอบค าถามจ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน                                

คะแนนเต็ม 5คะแนน 
คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

2 ตอบค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
1 ตอบค าถามได้ถูกต้องบางส่วน 

0 ตอบค าถามไม่ถูกต้อง 

 
ตอนที่ 2 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของจอห์นดอลตันและทอมสัน 

พร้อมทั้งเขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป จ านวน 1 ข้อ ข้อละ 
4 คะแนน  คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

การวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน  

คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

2 วาดภาพแบบจ าลองอะตอมของดอลตันถูกต้อง  
1 วาดภาพแบบจ าลองอะตอมของดอลตันถูกต้องบางส่วน 

0 วาดภาพแบบจ าลองอะตอมของดอลตันไม่ถูกต้อง 
 
การเขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป 

คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

2 
เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

1 เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมถูกต้องบางส่วน 

0 เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมไม่ถูกต้อง 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
 

ตอนที่ 1 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการตอบค าถามจ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน                                

คะแนนเต็ม 5คะแนน 

คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 
2 ตอบค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

1 ตอบค าถามได้ถูกต้องบางส่วน 
0 ตอบค าถามไม่ถูกต้อง 

 
ตอนที่ 2 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน พร้อมทั้ง
เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป จ านวน 1 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน  
คะแนนเต็ม  4 คะแนน 

การวาดภาพแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

2 วาดภาพแบบจ าลองอะตอมของทอมสันถูกต้อง  

1 วาดภาพแบบจ าลองอะตอมของทอมสันถูกต้องบางส่วน 
0 วาดภาพแบบจ าลองอะตอมของทอมสันไม่ถูกต้อง 

 
การเขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป 

คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

2 
เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

1 เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมถูกต้องบางส่วน 
0 เขียนค าอธิบายลักษณะของแบบจ าลองอะตอมไม่ถูกต้อง 
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เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน เกณฑ์การพิจารณาค าตอบ 

7 - 10 
นักเรียนท าใบกิจกรรมได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

0 - 6 
นักเรียนท าใบกิจกรรมได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 70 ถือว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
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บันทึกผลการเรียน 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์   
การประเมิน 

2. ใบกิจกรรม 

ประเมินผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 

ใบกิจกรรมที่ 1 10     

ใบกิจกรรมที่ 2 10     

รวม 20     

 
เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนท าใบกิจกรรมได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

ประเมินผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 

ก่อนเรียน 10     

หลังเรียน 10     
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