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บท
ที่ 

1

ผู้ที่ค้นพบ ค�าอธิบายเกี่ยวกับอะตอม

ดอลตัน 

(John Dalton) อะตอมเป็นเพียงแค่ทรงกลมตัน

ทอมสัน

(J. J. Thomson หรือ 

Joseph John Thomson)

ทดลองหลอดรังสีแคโทด จนค้นพบว่าอะตอมมีอนุภาคที่มี

ประจุลบ ต่อมาเรียกว่า อิเล็กตรอน ซึ่งทอมสันคิดว่าประจุลบ

กระจายอยู่ทั่วไป อะตอมที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า

จะมีจ�านวนประจุบวกและประจุลบเท่ากัน

รัทเทอร์ฟอร์ด

(Ernest Rutherford)

ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองค�าเปลว ค้นพบว่า 

จริงๆ แล้วประจุลบไม่ได้แทรกอยู่ในเนื้ออะตอมที่มีประจุบวก 

อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลาง 

นิวเคลียสมีขนาดเล็ก (มีมวลมาก) ส่วนอิเล็กตรอน (มีมวลน้อย) 

จะเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียส

แชดวิก

(James Chadwick)

ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นโลหะเบริลเลียม ค้นพบว่า 

ในนิวเคลียสของอะตอมจะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้า

ที่มีมวลพอๆ กับโปรตอน ต่อมาเรียกอนุภาคนั้นว่า นิวตรอน

แบบจ�าลองอะตอม

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

สามารถแบ่งแบบจ�าลองอะตอมตามการค้นพบได้ดังนี้

1.    อะตอม
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ผู้ที่ค้นพบ ค�าอธิบายเกี่ยวกับอะตอม

โบร์

(Niels Bohr)

ศึกษาสเปกตรัมของก๊าซไฮโดรเจนโดยพิจารณาในเชิงของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อาศัยสมการของพลังค์และเชื่อมโยงเข้ากับ

สมการความเร็วแสง ท�าให้ได้แบบจ�าลองอะตอมที่เพิ่มเติมจาก

รัทเทอร์ฟอร์ด คือ อิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสมีระดับ

พลังงานในการโคจรของมัน

นักวิทยาศาสตร์ในยุคต่อมา

อาศัยความรู้เรื่องกลศาสตร์ควอนตัมในการอธิบายการโคจรของ

อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส โดยใช้กฎของความไม่แน่นอน (The 

Uncertainty Relation) ในการหาโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน 

ณ ต�าแหน่งใดๆ รอบนิวเคลียส
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บท
ที่ 

1
อะตอมของดอลตัน อะตอมในปัจจุบัน

1. สสารทุกชนิดประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า 

“อะตอม” มีลักษณะเป็นทรงกลมตัน 

เป็นสิ่งที่เล็กที่สุด ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก 

ปัจจุบันพบว่าอะตอมสามารถแบ่งแยกได้อีก

เพราะยังมีอนุภาคอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบ 

เช่น โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน ควาร์ก 

2. ธาตุเดียวกันจะมีอะตอมที่มีสมบัติเหมือนกัน 

และธาตุที่ต่างกัน สมบัติของอะตอม

ก็จะต่างกันด้วย

ปัจจุบันมีการค้นพบไอโซโทป คือการที่ธาตุ

เดียวกันมีเลขมวลต่างกันเนื่องจากนิวตรอนของ

ธาตุไม่เท่ากัน เช่น I-127 และ I-131

ลักษณะของอะตอมแบบดอลตัน สรุปได้ดังนี้

1. สสารทุกชนิดประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า “อะตอม” มีลักษณะเป็นทรงกลมตัน เป็นสิ่ง

     ที่เล็กที่สุด ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก

2. ธาตุเดียวกันจะมีอะตอมท่ีมีสมบัติเหมือนกัน และธาตุท่ีต่างกัน สมบัติของอะตอมก็จะ

     ต่างกันด้วย

3. อะตอมไม่สามารถถูกท�าให้หายไปหรือท�าให้เกิดขึ้นใหม่ได้

4. อะตอมของธาตุสามารถรวมตัวกันได้ อยู่ในรูปสารประกอบ โดยมีสัดส่วนเป็นเลขลงตัว

     อย่างต�่า

แบบจ�าลองของดอลตัน

ตารางสรุปและเปรียบเทียบอะตอมยุคเริ่มแรกกับยุคปัจจุบัน
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อะตอมของดอลตัน อะตอมในปัจจุบัน

3. อะตอมไม่สามารถถูกท�าให้หายไปหรือท�าให้

เกิดขึ้นใหม่ได้

ถูกสร้างได้แล้วด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

โดยเหนี่ยวน�าให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน

และปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน

4. อะตอมของธาตุสามารถรวมตัวกันได้ อยู่ในรูป

สารประกอบ โดยมีสดัส่วนเป็นเลขลงตัวอย่างต�า่

เป็นจริงอยู่ในปัจจุบัน เช่น H2O 

โดย H : O = 2 : 1

แบบจ�าลองอะตอมของทอมสัน

เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ

ในสมัยนัน้มีเทคโนโลยีหลอดสญุญากาศ ซึง่สามารถสบูก๊าซออกจากหลอดแก้วจนเป็นสญุญากาศ 

(มีอากาศในหลอดต�่ากว่าหรือเท่ากับ 1 ในล้านส่วน) และท�าให้อะตอมของอากาศท่ีเหลือในหลอด

สามารถน�าไฟฟ้าได้ ทอมสันจึงน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาออกแบบการทดลองของตนเองเพื่ออธิบาย

แบบจ�าลองอะตอมเพิม่เตมิจากแบบจ�าลองอะตอมของดอลตัน โดยทดลองต่อขัว้ไฟฟ้าความต่างศกัย์สงู

เข้าไปในหลอดสุญญากาศ ซึ่งจะท�าให้อะตอมของก๊าซในหลอดแตกตัวและเกิดการน�าไฟฟ้า สังเกต

ได้จากแสงที่ตกกระทบกับหลอดแก้วส่วนท้าย

Lecture chemistry senior.indd   10 26/2/2562 BE   10:01



11

บท
ที่ 

1

ต่อมาทอมสันจึงสร้างหลอดทดลองขึ้นใหม่ เพื่อสังเกตการตกกระทบของรังสีแคโทด

  หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน    

ประกอบไปด้วย

1. หลอดแก้วที่สูบอากาศออกจนเหลือน้อยมากๆ

  • ท�าให้เกิดการน�าไฟฟ้าได้ในหลอดแก้ว เนื่องจากก๊าซในหลอดมีความดันต�่ามาก

      จึงแตกตัวได้ง่าย

2. ขั้วไฟฟ้าความต่างศักย์สูง

   • สร้างรงัสแีคโทดท่ีมีประจลุบ โดยรงัสแีคโทดเกดิจากอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกจากข้ัวลบ 

      และอิเล็กตรอนของก๊าซท่ีถูกอิเล็กตรอนจากขั้วพุ่งชนแล้วหลุดออกมารวมกัน

3. แผ่นโลหะขั้วแอโนด (ขั้วบวก) รูปโดนัทจากภาพหน้า 12

  • ดึงดูดอิเล็กตรอน (ประจุลบ) จากข้ัวแคโทดว่ิงเป็นล�าแสงผ่านรูของข้ัวแอโนด 

      กลายเป็นเส้นรังสีแคโทดที่เรียวเล็ก

4. สนามไฟฟ้าที่ปรับค่าความต่างศักย์ได้

  • ท�าให้รู้ว่าล�าแสงท่ีผ่านเข้ามามีประจุชนิดใด สังเกตจากการเบ่ียงเบนของล�าแสง

      ในสนามไฟฟ้า

5. สนามแม่เหล็ก

  • คร่อมอยู่กับสนามไฟฟ้าเพื่อหักล้างกับแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า 

6. ปลายหลอดที่ฉาบด้วยสารซิงค์ซัลไฟด์ (ZnS) 

    • ท�าให้รู้ว่าล�าแสงที่ออกมาเบี่ยงเบนอย่างไร โดยสังเกตการเรืองแสงที่ก้นหลอด

  หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน      หลอดรังสีแคโทดของทอมสัน    
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ทิศทางของรังสีแคโทดในการทดลองของทอมสัน

1. เม่ือเปิดข้ัวไฟฟ้าความต่างศักย์สงูในหลอดสญุญากาศ ท�าให้ก๊าซในอากาศแตกตัวได้อนภุาคลบ

     ไปรวมกับอนุภาคลบที่ออกมาจากขั้วแคโทด เรียกว่า รังสีแคโทด (ต่อมาเรียกว่า อิเล็กตรอน) 

2. รังสีแคโทดเคลื่อนที่ไปยังขั้วแอโนดที่เจาะรูตรงกลาง ท�าให้ได้เป็นเส้นรังสีเรียวเล็ก 

3. เส้นรงัสดีงักล่าวผ่านสนามไฟฟ้าท่ีมีแผ่นบนเป็นข้ัวลบและแผ่นล่างเป็นข้ัวบวก เนือ่งจากตัวมัน

    เป็นประจุลบ สังเกตเห็นจุดเรืองแสงที่ก้นหลอดที่ฉาบด้วยซิงค์ซัลไฟด์ (ZnS) จะเห็นว่ามี

     จุดเรืองแสงที่บริเวณด้านล่างของก้นหลอดต�าแหน่ง (C) 

4. แต่หากเปิดเฉพาะสนามแม่เหล็กจะมีแรงดึงขึ้นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีแรงแม่เหล็กตามกฎ

     มือขวาของเฟลมมิง จะท�าให้รังสีแคโทดไปตกกระทบที่ก้นหลอดในต�าแหน่ง (A)
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บท
ที่ 

1

เส้นรังสีแคโทดที่เกิดขึ้นในหลอด (ตามภาพหน้า 12)

1. เส้นเบนขึ้น (A) เกิดจากแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเท่านั้น

2. เส้นไม่เบี่ยงเบน (B) เกิดได้ 2 กรณี คือ 

   1) ไม่มีการเปิดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 

   2) มีการเปิดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กให้มีแรงสมดุลกัน

3. เส้นเบนลง (C) เกิดจากแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่านั้น 

   (รังสีแคโทดถูกแผ่นบวกดึงลง)

คุณสมบัติของอนุภาคที่เกิดภายในหลอดสุญญากาศ

1. รังสีแคโทด

  • มีความเป็นลบทางไฟฟ้า

  • มีจ�านวนมากกว่ารงัสแีอโนด เพราะมาจากอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกจากข้ัวไฟฟ้ารวมกบั

       อิเล็กตรอนของอะตอมก๊าซที่แตกตัว เนื่องจากถูกอิเล็กตรอนตัวอื่นพุ่งชน

  • ขนาดเล็กกว่ารังสีแอโนด วิ่งเร็วกว่า

  • อ�านาจการทะลุทะลวงดีกว่ารังสีแอโนด

2. รังสีแอโนด

  • มีความเป็นบวกทางไฟฟ้า

• มีจ�านวนน้อยกว่า เพราะมาจากอะตอมของก๊าซท่ีถูกอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกจากข้ัว

      พุ่งชนจนเหลือแต่นิวเคลียสของก๊าซเท่านั้น 

  • ขนาดใหญ่กว่า เคลื่อนที่ช้ากว่า

  • อ�านาจการทะลุทะลวงต�่ากว่ารังสีแคโทด

การหาค่าประจุต่อมวลของรังสีแคโทด (อิเล็กตรอน)

 • สิง่ท่ีน่าสนใจท่ีน�าไปสูก่ารจ�าลองลักษณะอะตอมของทอมสนั คือ การค้นพบอนภุาคท่ี

     เกดิข้ึนภายในหลอดสญุญากาศนี ้2 ชนดิ คือ รงัสแีคโทดและรงัสแีอโนด ซึง่ท้ัง 2  

     อนุภาคต่างก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

 • ทอมสนัน�ารงัสแีคโทดยิงผ่านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กท่ีปรบัค่าได้จนเส้นอนภุาค

      เป็นเส้นตรง เพือ่ท่ีจะได้ใช้กฎนวิตัน ข้อท่ี 3 คือ แรงดงึข้ึนเท่ากบัแรงดงึลง ในการแก้

     สมการหาค่าประจุต่อมวล (q/m) ของรังสีแคโทด
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สรุปเกี่ยวกับการทดลองและแบบจ�าลองอะตอมของทอมสัน

• เสนอแบบจ�าลอง Plum-Pudding Model อธิบายว่าอะตอมทุกชนิดมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า 

      ประกอบด้วยเนื้อทรงกลมตันที่มีประจุบวกดึงดูดกับอนุภาคลบ (รังสีแคโทด) แทรกอยู่อีกที

• โดยทอมสนัเปิดสนามแม่เหล็กท่ีวางต้ังฉากกบัสนามไฟฟ้า ท�าให้เกดิแรงดงึรงัสแีคโทดข้ึน 

   (ตามกฎมือขวา) และปรับค่าสนามไฟฟ้าซึ่งท�าให้เกิดแรงดึงรังสีแคโทดลง จนกระทั่ง

   รังสีแคโทดอยู่ในแนวเส้นตรงไม่เบี่ยงเบนแล้ว ทอมสันสามารถค�านวณค่าประจุต่อมวล

     จากเส้นรงัสแีคโทดท่ีเกดิข้ึนได้จากเส้น B (จากรปูหน้า 12) โดยเม่ือรงัสแีคโทดว่ิงเป็น 

     เส้นตรงแล้วจะเป็นไปตามความสัมพันธ์ดังนี้

      1) กลศาสตร์ของนิวตันเพ่ือหาความเร็ว (v) ของรังสีแคโทด    

                 แรงดึงรังสีแคโทดขึ้น = แรงดึงรังสีแคโทดลง

        แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า = แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก

                qE = qvB

              v =
E

B

     2) น�าค่าความเร็วของรังสีแคโทด (v) ไปแทนในสมการรัศมีความโค้งของอนุภาค

         ที่ถูกเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก

   แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก = แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

                           qvB = 
mv2

r

                            
q
m = 

v
Br

       โดยที่  q = ประจุไฟฟ้า     E = สนามไฟฟ้า

        v = ความเร็วรังสีแคโทด     B = สนามแม่เหล็ก

       m = มวลรังสีแคโทด

       r = รัศมีความโค้งของอนุภาคที่ถูกเบี่ยงเบน

  ซึ่งคิดออกมาได้ค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน (q/m) = 1.76 x 108

                       คูลอมบ์ต่อกรัม
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 • ส่วนประกอบของอะตอม อธิบายได้จากอะตอมท่ีถูกชนด้วยรงัสแีคโทด (จากแหล่งก�าเนดิ

      ไฟฟ้า) ในหลอดสญุญากาศ รงัสแีคโทดจากแหล่งก�าเนดิไฟฟ้าจะเข้าไปชนรงัสแีคโทด

     ท่ีฝังในเนือ้อะตอมให้หลุดออก ท�าให้อะตอมสญูเสยีความเป็นกลางทางไฟฟ้าและแตกตัว

     ออกมาเป็นอนภุาคบวก (รงัสแีอโนด)

 • ค�านวณค่าประจตุ่อมวล (q/m) ของรงัสแีคโทด (อิเล็กตรอน) ได้เท่ากบั 1.76 x 108

     คูลอมบ์ต่อกรมั น�าไปสูก่ารค�านวณค่ามวลของอิเล็กตรอนต่อไป

การค้นพบอนุภาคที่มีประจุบวก (รังสีแอโนด)

ก่อนหน้าทอมสันราวๆ 18 ปี โกลด์สไตน์ใช้หลอดรังสีแคโทดทดลองพบอนุภาคบวก

เป็นครั้งแรก โดยเขาเลือกใช้ข้ัวแคโทดท่ีเจาะรูตรงกลาง (ต่างจากทอมสันท่ีเขาเจาะรูท่ีข้ัว

แอโนด) เม่ือเปิดเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า อิเล็กตรอนจากข้ัวแคโทดจะว่ิงเข้าชนกบัอะตอมของก๊าซ

ในหลอดท�าให้สญูเสยีอิเล็กตรอน อะตอมจงึแสดงประจไุฟฟ้าบวกแล้วว่ิงจากข้ัวแอโนดเข้าหา

ข้ัวแคโทดเป็นเส้นรังสีช่ือว่า รังสีแอโนด เม่ือน�าไปผ่านสนามไฟฟ้าพบว่ามีการเบ่ียงเบน

ท่ีต่างกนั ข้ึนอยู่กบัชนดิของก๊าซในหลอด แต่ยังบอกไม่ได้ว่าอนภุาคบวกท่ีพบเป็นองค์ประกอบ

พื้นฐานของธาตุทุกชนิด เพราะมีสัดส่วนที่ต่างกันไปในแต่ละธาตุ

การค้นพบอิเล็กตรอน

ทอมสนัใช้สมการข้างบน ได้ค่าประจตุ่อมวลของรงัสแีคโทด (q/m) เท่ากบั 1.76 x 108

คูลอมบ์ต่อกรมั และได้ข้อสงัเกตว่า ไม่ว่าจะเปล่ียนชนดิของก๊าซหรอืโลหะเป็นอะไร ข้ัวแคโทด

กจ็ะปลดปล่อยรงัสแีคโทดท่ีมีประจไุฟฟ้าลบและได้ค่าประจตุ่อมวลคงท่ีเสมอ ทอมสนัเรยีก

รงัสแีคโทดใหม่ว่า อิเล็กตรอน และสรปุว่าอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของอะตอม 

ด้วยเหตุนีก้ารทดลองของทอมสนัจงึล้มล้างแบบจ�าลองอะตอมของดอลตันท่ีกล่าวว่า อะตอมเป็น

สิง่ท่ีเล็กท่ีสดุ เนือ่งจากอะตอมยังมีอิเล็กตรอนและอนภุาคอ่ืนๆ ท่ียังไม่ค้นพบเป็นองค์ประกอบ 

จากนัน้เขาได้เสนอแบบจ�าลองอะตอม Plum-Pudding Model โดยกล่าวว่า อะตอมมีความ

เป็นกลางทางไฟฟ้า ประกอบด้วยอิเล็กตรอนท่ีมีประจลุบฝังอยู่ในเนือ้อะตอมท่ีมีประจบุวก
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1. ฉีดละอองน�้ามันเล็กๆ เข้าไปในแก้วผ่านรูเล็กๆ บนฝา

2. ฉายรังสีเอกซ์ (X-ray) ท�าให้อะตอมของก๊าซในแก้วแตกตัวได้อิเล็กตรอนอิสระ

3. อิเล็กตรอนอิสระจะเข้าไปจับกับหยดน�้ามันท�าให้หยดน�้ามันมีประจุลบ ขณะท่ีอะตอมของก๊าซ

     บางส่วนมีประจบุวก เนือ่งจากสญูเสยีอิเล็กตรอนกเ็ข้าไปจบักบัหยดน�า้มันเช่นกนั

4. หยดน�้ามันในตอนนี้จะมีทั้งที่เป็นประจุลบและประจุบวก

5. มิลลิแกนเปิดสนามไฟฟ้าที่แผ่นบนเป็นแผ่นบวก และแผ่นล่างเป็นแผ่นลบ

การหาประจุของอิเล็กตรอนของมิลลิแกน

ในเวลาต่อมา หลังจากทอมสนัหาประจตุ่อมวลของอิเล็กตรอนได้แล้ว มิลลิแกนจงึท�าการ

ทดลองเพื่อหาประจุของอิเล็กตรอน โดยวิธีการทดลองท่ีช่ือว่า การทดลองหยดน�้ามัน 

(Oil-Drop Experiment) มีวิธีการดงันี้

Lecture chemistry senior.indd   16 26/2/2562 BE   10:01



17

บท
ที่ 

1

Fดึงขึ้น = Fดึงลง
    แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า = แรงโน้มถ่วง 

qE = mg

  q =
mg
E

8. มิลลิแกนสังเกตหยดน�้ามันที่หยุดนิ่งๆ หลายครั้ง พบสิ่งที่น่าสนใจว่า ค่าของประจุ 

    หยดน�้ามันแต่ละครั้งเป็นเลขจ�านวนเต็มที่คูณด้วย 1.602 x 10-9 พูดง่ายๆ คือ 

    1.602 x 10-9 เป็น ห.ร.ม. ของหยดน�้ามันทุกตัวที่วัดค่า เช่น สมมติว่ามิลลิแกน

     เจอหยดน�้ามันที่ลอยนิ่งๆ และน�ามาวัดค่าประจุ จะได้ดังนี้

  หยดที่ 1 วัดประจุได้ 1.602 x 10-9 คูลอมบ์ คือเลข 1 x 1.602 x 10-9

  หยดที่ 2 วัดประจุได้ 3.204 x 10-9 คูลอมบ์ คือเลข 2 x 1.602 x 10-9

  หยดที่ 3 วัดประจุได้ 4.806 x 10-9 คูลอมบ์ คือเลข 3 x 1.602 x 10-9

  หยดท่ี n วัดประจุได้ n x 1.602 x 10-9 คูลอมบ์ คือเลข n x 1.602 x 10-9

    มิลลิแกนเช่ือว่าเลขจ�านวนเต็ม 1, 2, 3, …n เป็นจ�านวนอิเล็กตรอนที่เกาะอยู่

   บนหยดน�้ามัน เนื่องจากจ�านวนประจุต�่าสุดที่วัดได้มีค่า 1.602 x 10-9 คูลอมบ์ 

     ดังนั้นจึงสรุปว่า อิเล็กตรอนมีประจุเท่ากับ 1.602 x 10-9 คูลอมบ์

โดยที่ q = ประจุไฟฟ้า, E = สนามไฟฟ้า, m = มวลหยดน�้ามัน, 

     g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง

การทราบมวลอิเล็กตรอน

ใช้สมการประจตุ่อมวลของทอมสนั คือ
q
m = 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรมั และ

ข้อมูลค่าของประจอิุเล็กตรอนจากมิลลิแกน (q) เท่ากบั 1.602 x 10-9 คูลอมบ์ แทนค่า 

q ลงไปในสมการ จะได้มวลของอิเล็กตรอน (m) = 9.1 x 10-28 กรมั

6. ท�าให้หยดน�า้มันท่ีมีอิเล็กตรอนลอยข้ึนไปในทิศสนามไฟฟ้าแผ่นบวก และหยดน�า้มัน

   ท่ีมีประจุบวกลอยตกไปในทิศสนามไฟฟ้าแผ่นลบ มิลลิแกนสังเกตเห็นผ่านกล้อง

     ก�าลังขยายสูงที่ติดตั้งไว้ข้างแก้ว

7. ไอเดยีของการทดลองนีอ้ยู่ตรงท่ีมีหยดน�า้มันบางหยดลอยอยู่นิง่ๆ เนือ่งจากแรงดงึข้ึน

   จากสนามไฟฟ้าเท่ากับแรงดึงลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (น�้าหนักของหยดน�้ามัน) 

     ท�าให้มิลลิแกนสามารถค�านวณประจุของอิเล็กตรอนได้ด้วยความสัมพันธ์ดังนี้
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แบบจ�าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

รทัเทอร์ฟอร์ดบอกว่า แบบจ�าลองอะตอมของทอมสนั (Plum-Pudding Model) ไม่ถูกต้อง ด้วยการ

ทดลองยิงอนภุาคแอลฟาใส่แผ่นทองค�าเปลวท่ีฝนจนบาง (Gold Foil Scattering) เขาอธิบายว่า หากแบบ

จ�าลองอะตอมของทอมสนัเป็นจรงิ อนภุาคแอลฟาท่ีมีความหนาแน่นของประจไุฟฟ้าบวกสงูย่อมทะลุผ่านอะตอม

ของแผ่นทองค�าไปท้ังหมด เพราะอะตอมแบบทอมสนันัน้ประจบุวกกระจายกนัอยู่ในเนือ้อะตอมท�าให้ความ

หนาแน่นของประจบุวกต�า่กว่า แต่ผลการทดลองกลับพบว่ามีอนภุาคแอลฟาบางส่วนเบ่ียงเบน บางส่วนก็

สะท้อนกลับมา แสดงให้เห็นว่าจรงิๆ แล้วอะตอมมีจดุท่ีมีประจบุวกกระจกุตัวหนาแน่นพอๆ กบัอนภุาคแอลฟา 

เรยีกจดุนัน้ว่า นวิเคลียสของอะตอม รทัเทอร์ฟอร์ดเลยสรปุแบบจ�าลองอะตอมใหม่ว่า จรงิๆ แล้วอะตอม

มีประจบุวกท่ีเรยีกว่านวิเคลียสอยู่ตรงกลาง และล้อมรอบไปด้วยอิเล็กตรอนท่ีเป็นประจลุบว่ิงอยู่รอบๆ
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