
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์เรือง ฟิสิกส์อะตอม  เรียบเรียงโดยนายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  www.krukird.com  หน้า  49 

บทที  19  ฟิสิกส์อะตอม 
 

19.1  อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน 

         แนวความคิดเกียวกับโครงสร้างของสสารในสมัยกรีกโบราณ 

ดิโมคริตุส (ประมาณ พ.ศ. 83 – 173) นักปราชญ์ ชาวกรีก เสนอแนวคิดกับเรืองโครงสร้างสสารว่า

โลกประกอบด้วยสสารและทีว่าง สสารประกอบด้วยอะตอมซึงเป็นหน่วยทีเล็กทีสุด และแบ่งแยกต่อไปอีก

ไม่ได้ สสารแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอมทีมีเนือเหมือนกัน แต่มีขนาด รูปร่าง และการจัดเรียงตัวต่างกัน

จึงทําให้เกิดสสารต่างชนิดกัน การเปลียนแปลงของสสารเกิดจาการเปลียนแปลงลักษณะการจัดเรียงตัวของ

อะตอม 

ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน  อธิบายว่า  สสารประกอบด้วยอะตอมซึงเป็นหน่วยย่อยทีเล็กทีสุดและ

แบ่งแยกอีกต่อไปไม่ได้  ธาตุเดียวกันประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน  ธาตุต่างชนิดกันประกอบด้วย

อะตอมทีต่างกัน  อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและนํ าหนักเฉพาะตัว  อะตอมชนิดหนึงจะเปลียนไป

เป็นอะตอมชนิดอืนไม่ได้  อะตอมของธาตุหนึงๆ อาจรวมกับอะตอมธาตุอืนได้ในสัดส่วนคงตัว 

19.2  รังสีแคโทด 

              Sir  Williams Crookes (พ.ศ. 2375 – 2462) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  ทําการทดลองการนํา 

กระแสไฟฟ้าในหลอดแก้วสุญญากาศทีโค้งงอเป็นมุมฉากพบว่าเกิดสารเรืองแสงสีเขียวทีผนังหลอดด้านใน 

ตรงข้ามกบัขั วแคโทดซึงเป็นขั วไฟฟ้าลบแสดงว่าเกิดรังสีออกมาจากขั วแคโทด จึงเรียกว่า รังสีแคโทด 

(Cathode  Ray)         

 

 

 

 

           รูป 19.1 วงจรไฟฟ้าหลอดรังสีแคโทด      รูป 19.2 วงจรไฟฟ้าแบบครูกส์  

ในเวลาต่อมาไดศึ้กษาถึงธรรมชาติของรังสีแคโทด     

โดยใช้แผ่นโลหะบาง ๆ กั นรังสีแคโทด ทําให้เกิดเงาของ 

แผ่นโลหะบนผนังหลอดดังรูป 19.3 พบว่าปกติรังสีแคโทด 

เคลือนเป็นเส้นตรง แต่จะเบียงเบนทิศทางสนามไฟฟ้าและ 

สนามแม่เหล็ก                รูป 19.3 แสดงเงาทีเกิดจากรังสี แคโทด                

19.1.2  การค้นพบอิเล็กตรอนโดยการทดลองของทอมสัน 

Sir Joseph J. Thomson (พ.ศ. 2399 - 2483) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2440  เจ เจ ทอมสัน  

ใช้หลอดรังสีแคโทดหาอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคไดเ้ท่ากับ 1.7610 11 คูลอมบ์ต่อ

กิโลกรัม ซึงการทดลองนี ชี ให้เห็นว่า รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคทีมีมวลและอิเล็กตรอน คือ 

ส่วนประกอบทีสําคัญของอะตอม 
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             สรุปผลการทดลองของ Thomson 

             1.  ทอมสันได้ทําการทดลองโดยจัดขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กให้เท่ากัน 

จนกระทั งรังสีแคโทดวิงเป็นเส้นตรง  ดังรูป 19.4  

         FE      =     FB       

         qE     =     qvB 

     v    =   
B
E  =   

dB
V                     รูป 19.4  แนวทางการเคลือนทีของอนุภาครังสีแคโทด     

                           ในบริเวณทีมีสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเท่ากัน 
                           

             2.  ทอมสันตัดสนามไฟฟ้าออกเหลือแต่สนามแม่เหล็กปรากฏว่ารังสีแคโทดวิงเป็นเส้นโค้งรัศมี  R 

ดังรูป 19.5   
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        รูป  19.5 แนวทางการเคลือนทีของอนุภาครังสีแคโทด 

                                   ในบริเวณทีมีสนามแม่เหล็ก 

                         ถ้ามีการเร่งประจุด้วยความต่างศักย์   หาประจุต่อมวลจาก 
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19.1.3  การทดลองของมิลลิแกน 

            Robert Andrew Millikan  (พ.ศ. 2411 - 2496) นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ทําการทดลองและหาประจุ

ไฟฟ้าของอิเล็กตรอนได้สําเร็จ  โดยการวัดปริมาณประจุไฟฟ้าบนหยดนํ ามันดังนี 

 

 

 

 

รูป 19.6 เครืองมือทดลองของมิลลิแกน 

สรุปสาระสําคัญของการทดลองของมิลลิแกน 

1.  มิลลิแกนใช้กระบอกฉีดนํ ามัน โดยทีปากกระบอกมีรูเล็ก หยดนํ ามันเล็ก ๆ ทีถูกฉีดออกมา  

พบว่า มีประจุไฟฟ้า  เพราะว่าเกิดการเสียดสีกับปากกระบอกฉีด  หรือเสียดสีกับอากาศขณะเคลือนที บาง

หยดมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเพราะเสียอิเล็กตรอนไป บางหยดมีประจุไฟฟ้าเป็นลบเพราะได้รับอิเล็กตรอน

เพิมเข้ามา 
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 2.  จากการทดลองถ้าจัดความต่างศักย์ไฟฟ้าให้เหมาะสมจะมีหยดนํ ามันบางหยดลอยนิงอยู่กับที

แสดงว่าแรงเนืองจากสนามไฟฟ้าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลก 

     FE   =   mg   

    qE   =   mg 

 เมือ   q  แทน ปริมาณประจุไฟฟ้าบนหยดนํ ามัน (C)   E   แทน ขนาดของสนามไฟฟ้า (V/m) 

                       g  แทน ความเร่งเนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2) m   แทน มวลของหยดนํ ามัน ( kg ) 

 จากการทดลองหยดนํ ามันของมิลลิแกนพบว่าปริมาณประจุทีว ัดได้บนหยดนํ ามันเป็นจํานวนเท่า

ของค่าคงทีคือ  1.610 -19 เสมอ จากการทดลอง  มิลลิแกนสรุปว่าบนหยดนํ ามันแต่ละหยดทีมีประจุไฟฟ้า

ลบนั นได้รับอิเล็กตรอนเพิมเป็นจํานวนเท่าของ  1.610 -19 คูลอมบ์  เช่น ประจุ 2 ตัว มีประจุเท่ากับ  

3.210 -19 คูลอมบ ์  โดยประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนหนึงตัวมีค่าเท่ากับ –1.610 -19  คูลอมบ์  และนิยม 

ใช้สัญลักษณ์ ( e )  แทนประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน 

 

แบบฝึกหัดที 19.1 
 

1.   ในปัจจุบันใช้ธาตุอะไรเป็นมาตรฐานสําหรับการกําหนดหน่วยทางมวลของอะตอม   

ก.   ออกซิเจน   ข.   คาร์บอน  ค.   ไฮโดรเจน                    ง.   ยูเรเนียม 

2.   องค์ประกอบอันดับแรกของอะตอมทีมนุษย์ รู้จักคือข้อใด   

ก.   โปรตอน   ข.   นิวตรอน  ค.    นิวเคลียส                    ง.    อิเล็กตรอน 

3.   ในการทดลองวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยวิธีของทอมสัน  โดยครั งแรกให้รังสี  

       แคโทดเกิดการเบียงเบนในสนามแม่เหล็ก  แต่เมือใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพือหักล้างการเบียงเบนของรังสี  

       แคโทด  กลับปรากฏว่ารังสีแคโทดกลับเบียงเบนมากยิงขึ นผู ้ท ําการทดลองควรจะทําอย่างไร 

       ก. กลับทิศทางของสนามไฟฟ้า   ข.    ลดความเข้มของสนามไฟฟ้า 

       ค. เพิมความเข้มของสนามไฟฟ้า   ง.    ลดความเข้มของสนามแม่เหล็ก 

4.   ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของทอมสันโดยใช้สนามแม่เหล็กทีมีความเข้ม 0.002 T  ถ้าความต่าง    

       ศ ักย์ระหว่างแผ่นขนานสองแผ่น ห่างกัน  2  cm  มีค่า   80   V  ความเร็วของอิเล็กตรอนขณะเคลือนที  

       ผ่านแผ่นโลหะนี มีค่าเท่าไร   

        ก.   210 6  m / s       ข.   410 6  m / s ค.   610 6  m / s          ง.   810 6  m / s  
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5.   ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยใช้หลอดตาแมว ได้จัดค่าความต่างศักย์ระหว่าง  

       แคโทดกบัแอโนดรูปก้นกระทะเท่ากับ 180 V ถ้ากระแสไฟฟ้าทีผ่านขดลวดโซลินอยด์ทําให้เกิด 

       สนามแม่เหล็ก  510–3 T  และทราบว่าอิเล็กตรอนมีประจุ  - 1.610 – 19 C และมีมวล 910– 31 kg     

       อัตราเร็วของอิเล็กตรอนขณะวิงถึงแอโนดเป็นเท่าไร   

       ก.    210 6  m / s         ข.   410 6  m / s             ค.  610 6  m / s           ง.   810 6  m / s 

 

 

 

6.   จากโจทย์ข้อที 5  ขณะถึงแอโนดอิเล็กตรอนจะวิงด้วยรัศมีความโค้งเท่าไร   

       ก.   310- 3  m             ข.   510- 3  m               ค.   710- 3  m                ง.   910- 3  m            

 

 

 

7.   ในการทดลองหลอดตาแมว  พบว่า  ความเร็วของอนุภาครังสีแคโทดมีค่าเท่ากับ  910 7  m / s  เมือนํา 

       ขดลวดโซลินอยด์ทีทําให้เกิดสนามแม่เหล็ก  0.1  เทสลา  ครอบลงบนหลอดตาแมว จงหาว่ารังสีแคโทด 

       จะวิงเป็นเส้นโค้งด้วยรัศมีเท่าไร (ก ําหนด 
m
e  ของอนุภาครังสีแคโทดเท่ากับ 1.810 11 C/kg ) 

ก. 0.05  ซม.        ข.   0.5   ซม.  ค.   2.5   ซม.  ง.   5.0   ซม. 

 

 

 

8.   ในการทดลองตามแบบของมิลลิแกน  พบว่าหยดนํ ามันหยดหนึงลอยนิงอยู่ได้ระหว่างแผ่นโลหะขนาน 

       สองแผ่น ซึงห่างกัน  0.8 cm  โดยมีความต่างศักย์ระหว่างแผ่นเท่ากับ  12,000  V   ถ้าหยดนํ ามันมีประจุ 

       ไฟฟ้า  810 – 19 C  จะมีนํ าหนักเท่าไร    

ก.   1.210 – 12  N            ข.   2.210 – 12  N       ค.   3.210 – 12  N          ง.   4.210 – 12  N  

 

 

9.  ในการทดลองหยดนํ ามันของมิลลิแกน หยดนํ ามันมีมวล  6.410 – 14 kg  ลอยนิงอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ 

       สองแผ่น ซึงมีความต่างศักย์ 10,000 V  อยู่ห่างกัน  1  cm  จ ํานวนอิเล็กตรอนซึงแฝงอยู่ในหยดนํ ามันมี 

       จ ํานวนเท่าไร   

ก.    4    ตัว            ข.     6   ตัว  ค.     8   ตัว                          ง.    12   ตัว 
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10. ในการทดลองเรืองหยดนํ ามันของมิลลิแกน  ถ้าใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า  100  โวลต์  หยดนํ ามันมีมวล  

        810 -16 kg  ระยะห่างระหว่างแผ่นขั วโลหะเท่ากับ  0.8  เซนติเมตร  ทําให้หยดนํามันอยู่นิง  หยด 

        นํ ามันได้รับอิเล็กตรอนกีตัว 

          ก.   1   ตัว           ข.    2   ตัว  ค.   4   ตัว  ง.   8   ตัว 

 

 

 

11.  ในการทดลองเรืองหยดนํ ามันของมิลลิแกน  พบว่าถ้าต้องการใช้โวลต์  หยดนํ ามันซึงมีมวล  

         4.810 -15  kg  ลอยนิงอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ  2  แผ่น  ซึงวางขนานห่างกัน  1.0  เซนติเมตร    

         ถ้าใช้ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ  300  โวลต์  ถ้าอิเล็กตรอนมีประจุ  1.610 -19 C   และ 

          ความเร่งเนืองจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ  10  m/s2  หยดนํ ามันนีจะมีอิเล็กตรอนเกาะอยู่กีตัว 

          ก.   1   ตัว           ข.    10   ตัว  ค.   100   ตัว  ง.   1,000   ตัว 

 

 

 

12.   ในการทดลองของมิลลิแกน  เมือทําให้หยดนํ ามันมวล  1.610 -14 kg  ลอยหยุดนิงระหว่างแผ่นโลหะ 

         ขนานซึงวางห่างกัน  1  ซม.  โดยแผ่นบนมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าแผ่นล่างเท่ากับ  392  โวลต์    ถ้าความเร่ง 

         เนืองจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ  9.8  m/s2   และอิเล็กตรอนมีประจุ  1.610 -19 C  จงคํานวณหาว่า 

         หยดนํ ามันนี มีอิเล็กตรอนอิสระแฝงอยู่กีตัว 

         ก.   25   ตัว           ข.    50   ตัว  ค.   250   ตวั  ง.   500   ตัว 

 

 

 

19.2   แบบจําลองอะตอม 

19.2.1   แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 

            ในปีพ.ศ.2447  ทอมสัน เสนอว่าอะตอมมีรูปร่างเหมือนทรงกลม มีประจุบวกกระจายอย่างสมําเสมอ

ทั วอะตอม โดยอิเล็กตรอน(ประจุลบ)คละอยู่ด้วย และมีจ ํานวนเท่ากับประจุบวก  อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า

อะตอมแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะอิเล็กตรอนสั นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 

ข้อสังเกต  ทีแบบจําลองอะตอมของทอมสันตอบไม่ได้  คือ 

   1.  ทําไมประจุบวกรวมกันเป็นเนืออะตอมได้ทั งทีประจุบวกต้องออกแรงผลักกัน 

                 2.  ถ้าอิเล็กตรอนสั นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกจะให้สเปกตรัมแบบต่อเนืองแต่จากการทดลอง  พบว่า 

อะตอมให้สเปกตรัมแบบเส้น 
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19.2.2   แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

 รัทเทอร์ฟอร์ด  ทําการทดลองยงิรังสีแอลฟา  ให้ทะลุผ่านแผ่นทองคําเปลว  แล้วว ัดการกระเจิงของ

รังสีแอลฟา  พบว่าอนุภาครังสีแอลฟาเกือบทั งหมดทะลุผ่านแผ่นทองคําเปลว  โดยมีการเบียงเบนน้อยมากมี

อนุภาคส่วนน้อยทีเบนไปเป็นมุมได้ถึงขนาด  90  องศาหรือมากกว่า 90  องศา    
 

        

 

 

 

 

 

 

รูป  19.7  เครืองมือทีไกเกอร์และมาร์สเดนใช้ตรวจสอบแนวคิดของรัทเทอร์ฟอร์ด 

 สรุปแบบจําลองรัทเทอร์ฟอร์ด   

 1.  อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยทีมีประจุบวกอัดแน่นอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียส  และมีประจุ

ลบคืออิเล็กตรอนวิงอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสและห่างจากนิวเคลียสมาก 

 2.  รัทเทอร์ฟอร์ดคํานวณพบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของนิวเคลียสมีค่าประมาณ 10-15– 10-14  เมตร  แต่

อะตอมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  10-10  เมตร  แสดงว่าอะตอมมีขนาดใหญ่กว่านิวเคลียสมาก 

 3.  รัทเทอร์ฟอร์ดทดลองยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปตรง ๆ  กับนิวเคลียสของทองคําพบว่าเกิดการ

สะท้อนกลับเป็นเส้นตรงแสดงว่าพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์ไฟฟ้า 

EK    =    EP            

                                                                             2

2
1 mv   =   

R
QkQ 21  

 ปัญหาทีเกิดกับแบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

1.  เหตุใดอิเล็กตรอนวิงวนรอบนิวเคลียสได้โดยไม่สูญเสียพลังงาน 

2.  เหตุใดประจุไฟฟ้าบวกหลายประจุจึงรวมกันอยู่ภายในนิวเคลียสได้ทงัทีมีแรงผลักระหว่างประจุ 

 

แบบฝึกหัด 19.2 

1.    การทีรัทเธอร์ฟอร์ด ทําการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปย ังแผ่นทองคําบาง แล้วพบว่าโครงสร้างของ 

       อะตอมไม่เป็นไปตามแบบของทอมสัน เนืองจากรัทเธอร์ฟอร์ด พบว่า 

        ก.  อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมทุกทิศทางเท่า ๆ กัน 

        ข.  อนุภาคแอลฟาทั งหมดวิงทะลุผ่านแผ่นทองคําไปในแนวเกือบเป็นเส้นตรง 

        ค.  อนุภาคแอลฟาบางส่วนเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใด ๆ ทั งทีส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวตรง 

        ง.  อนุภาคแอลฟาเกือบทั งหมดเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใด ๆ และบางทีมีการสะท้อนกลับ 
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2.   อนุภาคพลังงานจลน์เท่ากันในข้อใดทีวิงเข้าใกล้นิวเคลียสของยูเรเนียมแล้วมีโอกาสเบียงเบนไปจาก 

      แนวเดิมน้อยทีสุด  

      ก.  โปรตอน  ข.  แอลฟา  ค.  อิเล็กตรอน  ง.  นิวตรอน        

3.   ถ้ายิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปในนิวเคลียสของโลหะ  ทางเดินของอนุภาคแอลฟาทีเป็นไปได้คือ 

       ก.  1  และ  4  เท่านั น                            

       ข.  2  และ  3  เท่านั น 

       ค.  3  และ  4  เท่านั น 

       ง.  1 , 2 , 3  และ  4       

4.   เมืออนุภาคแอลฟาวิงตรงเข้าสู่นิวเคลียส  อนุภาคแอลฟานั นจะหยุดก็ต่อเมืออนุภาคนั น 

       ก.  มีพลังงานรวมเป็นศูนย์   ข.  กระทบผิวนิวเคลียส 

       ค.  กระทบกับอิเล็กตรอนในชั นใดชั นหนึง ง.  มีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์เดิม 

 

19.3   การทดลองด้านสเปกตรัม 

          19.3.1 สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส 

         เมือเราใช้เกรตติงส่องดูแก๊สร้อนในหลอดบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ เราจะพบเห็นว่าสเปกตรัมของ

แก๊สร้อนชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นเส้นๆ  ไม่ต่อเนืองกันแต่เส้นสว่างจะมีความยาวคลืนเรียงกันเป็นกลุ่มอย่าง

มีระเบียบ  เรียกว่า  อนุกรม  ( Series )   ความยาวคลืนของสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนร้อนมี 5 อนุกรมโดย

มีชือเรียกตามนักวิทยาศาสตร์ทีค้นพบสเปกตรัมแต่ละเส้นในอนุกรมนั น  และสามารถคํานวณหาค่าความ

ยาวคลืนของสเปกตรัมแต่ละเส้นในอนุกรมต่างๆ  ได้โดยใช้สมการ 

   )
n
1

n
1(R1

2
i

2
f

H 


                

 เมือ     แทน  ความยาวคลืนของสเปกตรัม (m) 

  RH   แทน  ค่านิจของริดเบอร์ก   =   1.1 x 107  m-1
 

  nf     แทน  ชั นตอนก่อน  ni    แทน  ชั นตอนหลัง 

ตารางที  19.1  แสดงอนุกรมของสเปกตรัมชุดต่างๆ  ของไฮโดรเจน 

ชืออนุกรม ปีทีค้นพบ ส่วนกลับของความยาวคลืน nf ni ช่วงของรังสี 

ไลมาน (Lyman) 1906-1914 )1
1
1(     1

22
i

H n
R 


 1 2, 3, 4,... อ ัลตราไวโอเลต ( UV ) 

บัลเมอร์ (Balmer) 1885 )1
2
1(     1

22
i

H n
R 


 2 3, 4, 5,... แสงทีตามองเห็นถึง UV 

พาสเชน (Paschen) 1908 )1
3
1(     1

22
i

H n
R 


 3 4, 5, 6,...  

แบรกเกต (Bracket) 1922 )1
4
1(     1

22
i

H n
R 


 4 5, 6, 7,... อินฟราเรด ( IR ) 

ฟุนด์ (Pfund) 1924 )1
5
1(     1

22
i

H n
R 


 5 6, 7, 8,...  
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19.3.2   การแผ่รังสีของวัตถุดํา 

 ว ัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นจะมีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา โดยทั วไปเราเข้าใจว่า

ว ัตถุร้อนเท่านั นทีจะแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา เพราะเรามักจะพบคลืนแสงแผ่ออกมาจากวัตถุทีร้อน  

เช่น  แสงจากดวงอาทิตย ์  แสงจากการเผาถ่านไม ้ หรือแสงจากไส้หลอดทังสเตน  เป็นต้น แต่ความเป็นจริง

แล้วว ัตถุทีเย็นก็มีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเช่นกัน เพียงแต่ความถีของคลืนอยู่ในช่วงของแสง

น้อยมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านความถีของคลืนอินฟราเรด หากเรายืนอยู่ในห้องมืดร่างกายเรามีอุณหภูมิ

ประมาณ 310 เคลวิน จะแผ่รังสีของแสงมาน้อยไม่สามารถทําให้หอ้งสว่างได้เพราะคลืนทีแผ่ออกมาโดย

ส่วนใหญ่อยู่ในย่านอินฟราเรด เราเรียกวัตถุทีมีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านี ว่าวัตถุดํา (Black  Body ) 

 ปี ค.ศ. 1900 ฟลังกไ์ด้สร้างภาพจําลองในการแผ่รังสีของวัตถุดําโดยถือว่าว ัตถุดําประกอบด้วย

อะตอมคู่มากมายและอะตอมทุกคู่จะมีการสั นด้วยความถีธรรมชาติ เช่นเดียวกับการสั นของมวลผูกปลาย

สปริง จึงทําให้มีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าอออกมา โดยพลังงานทีแผ่ออกมาจากวตัถุดําแต่ละชนิดจะ

ขึ นอยู่กับแอมพลิจูดการสั นของอะตอม จ ํานวนอะตอมในวัตถุ โดยมีขนาดของพลังงานเป็น   E   =   hf,    

2hf,  3hf, … ซึงเราสามารถเขียนเป็นสมการได ้

                                           E   =   n(hf)                   

                                  n    แทน  เป็นตัวเลขจํานวนเต็มบวก  โดย     n    =  1, 2, 3, . . .  

                                  f     แทน  ความถีธรรมชาติการสั นของอะตอมคู่ ( Hz ) 

                                  h     แทน  ค่านิจของแพลงค ์( h =  6.6310-34   J.s ) 

ดังนั น ปริมาณ  hf  หมายถึง 1 ก้อนพลังงานแสง ซึงเรียกว่า 1 ควอนตัม หรือ 1 โฟตอน (1 เมด็แสง)

อิเล็กตรอนโวลต์  (eV)  เป็นหน่วยวัดพลังงานสําหรับอนุภาคขนาดเล็ก โดย 1 eV =  1.610 -19 จูล  

    พลังงาน  1 eV. จะเป็นพลังงานทีได้จากการเร่งอิเล็กตรอนผ่านความต่างศักย์ 1 โวลต์   (เร่ง

อิเล็กตรอนผ่านความต่างศักย์  V  โวลต ์ จะทําให้อิเล็กตรอนมีพลังงานเป็น V  อิเล็กตรอนโวลต)์ 

 

แบบฝึกหัด 19.3 

1.    (ม.เชียงใหม่)จากการวิเคราะห์สเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน  พบว่าชุดความถีของเส้นสเปกตรัมในช่วง  

       ทีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั นมีชือเรียกว่า 

 ก.  Lyman series ข.   Balmer series  ค.   Paschen series ง.  Brackett series 

2.   (Ent) ในช่วงระดับพลังงานตํ าสุดสามระดับแรกของอะตอมไฮโดรเจน คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีควรพบ 

       จะอยู่ในชุดความถีทีเรียกว่า 

       ก.  ชุดไลมานและชุดบาล์มเมอร์   ข.  ชุดไลมานและชุดพาเชน 

       ค.  ชุดบาล์มเมอร์และชุดพาเชน   ง.  ชุดไลมาน  ชุดบาล์มเมอร์  และชุดพาเชน 
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19.4  ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 

 โบร์ได้เสนอแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนว่า อิเล็กตรอนจะเคลือนทีรอบนิวเคลียสในวงโคจร

บางวงทีเรียกว่าวงจรเสถียรได้โดยไม่แผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเมืออิเล็กตรอนเปลียนวงโคจรจะมีการรับหรือ

ปล่อยพลังงานบางค่าออกมาในรูปของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าซึงมีค่าตามสมมติฐานของพลังค์ 

19.4.1  ระดับพลังงานของอะตอม 

         ก.  อิเล็กตรอนมีวงโคจรรอบนิวเคลียสเป็นชนัๆ โดยในแต่ละวงโคจรจะมี 

               โมเมนตัมเชิงมุม ;                                               เมือ                          

          ข.  เมืออิเล็กตรอนเปลียนวงโคจรจะคายหรือดูดพลังงาน เป็น 1 ควอนตัม 

 

 

 เมือ  
inE   แทน พลงังานของอิเล็กตรอนในวงโคจรก่อนเปลียนแปลง 

        
finE   แทน พลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรหลังเปลียนแปลง 

         E    แทน พลังงานทีอิเล็กตรอนได้รับ ( E  เป็นลบ  เปลียนวงโคจรจากวงในไปวงนอก) 

                 พลังงานทีอิเล็กตรอนปล่อยออกมา (  E  เป็นบวก  เปลียนวงโคจรจากวงนอกไปวงใน)   

              จากทฤษฎีของโบร์ทําให้แสดงได้ว่า อะตอมไฮโดรเจน จะมี 

              1.  รัศมีอะตอม ; 

 

 

             2.  อัตราเร็วของอิเล็กตรอน ; 

 

 

             3.  พลังงานของอะตอม ; 

 

 

ระดับพลังงาน  - 13.6  eV  เป็นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนอะตอมไฮโดรเจนวงในสุด  เรียกว่า  

สถานะพืน (ground  state)  ถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานสูงกว่าสถานะพืนหรือในวงโคจรที  n   2  

เรียกสภาวะนีว่า สถานะกระตุ ้น (excited  state)   

สถานะพืน (ground  state) คือ สถานะปกติของออะตอมซึงจะมีพลังงานระดับตํ าสุดค่าหนึง  โดย

ปกติอิเล็กตรอนจะอยู่ในระดับพลังงานตํ าสุดค่านีจนกว่าจะได้รับพลังงานจากภายนอกมากพอจึงจะขึ นไป

อยู่ในระดับพลังงานทีสูงกว่า 

สถานะกระตุน้ (excited  state)  คือสภาพของอะตอมทีมีอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานสูงกว่า

สถานะพืน 
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อะตอมปกติอิเล็กตรอนจะมีพลังงานอยู่ใน สถานะพืน (ground  state)  เมืออิเล็กตรอนได้รับ

พลังงานจากภายนอกทีเหมาะสมจะขึ นไปอยู่บนวงโคจรใหม่ตามระดับขั นของพลังงาน เรียกว่า  สถานะ

กระตุ้น (excited  state)  ทันที  (อิเล็กตรอนจะปฏิเสธการรับพลังงานทีมีปริมาณน้อยหรือเกินกว่าความ

เหมาะสมของขั นพลังงาน)  อิเล็กตรอนจะอยู่ในสถานะกระตุ้นไม่ได้และจะกระโดดกลับลงมาทีสถานะพืน  

โดยปล่อยควอนตัมของพลังงานออกมาทีมีความถีและความยาวคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ  กัน   

สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน จะเกิดจากการเปลียนวงโคจรของอิเล็กตรอน   ค ํานวณได้จาก

ความ สัมพันธจ์ากสูตร 

 

  หรือใช้สูตร  ΔE  (หน่วยเป็น eV)  กับ  λ   (หน่วยเป็นนาโนเมตร)  จากสูตร 

 

 
 

แบบฝึกหัด 19.4.1 

1.  (เอ็นทรานซ)์ในแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนของโบว์  รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนในสถานะ n = 4  

      เป็นกีเท่าของรัศมีวงโคจรในสถานะ  n = 1 

       ก.  4   เท่า  ข.  8  เท่า  ค.  16  เท่า  ง.  64  เท่า 

 

 

2.  (เอ็นทรานซ)์ อิเล็กตรอนตัวหนึงถูกเร่งด้วยความต่างศักย์  13.2  โวลต์  เข้าชนกับอะตอมของไฮโดรเจน  

     ทีอยู่ในสถานะพืน การชนครั งนีจะสามารถทําให้อะตอมไฮโดรเจนอยู่ในระดับพลังงานสูงสุดในระดับ n     

      เท่าใด  ( พลังงานงานสถานะพืนของไฮโดรเจน = - 13.6 eV ) 

       ก.   7  ข.   6   ค.   5   ง.   4 

 

 

 

3.  (เอ็นทรานซ)์ ตามทฤษฎีอะตอมของโบว์  ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนตํ าสุดเท่ากับ  - 13.6  eV 

      ถ้าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้นไปอยู่ทีระดับพลังงานสูงสุดและกลับสู่สถานะพืนทีมีพลังงานตํ าสุดโดย 

      การปล่อยโฟตอนออกมาด้วยพลังงาน 10.20  eV  แสดงว่าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้นไปทีระดับ 

      พลังงานที n เท่ากับเท่าใด 

      ก.   2  ข.   4   ค.   8   ง.   16 
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4.  (เอ็นทรานซ)์  พลังงานตํ าสุดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนคือ  - 13.6  eV  ถ้าอิเล็กตรอนเปลียน 

     สถานะจาก n = 3  ไปสู่สถานะ n = 2  จะให้แสงทีมีพลังงานควอนตัมเท่าใด 

      ก.   1.51  eV  ข.   1.89  eV  ค.   3.40  eV  ง.   4.91  eV 

 

 

 

5.   (เอ็นทรานซ)์ อะตอมไฮโดรเจน  เมือเปลียนระดับพลังงานจากสถานะ  n = 3  สู่สถานะพืนจะให้โฟตอน 

      มีพลังงาน 19.3410 -19  จูล และเมือเปลียนสถานะจาก n = 2  สู่สถานะพืนจะให้โฟตอนพลังงาน    

      16.3310 -19  จูล  ถ้าต้องการกระตุ้นให้อะตอมไฮโดรเจนให้เปลียนระดับพลังงานจาก  n = 2  ไปย ัง 

      สถานะ  n = 3  จะต้องใช้แสงความถีเท่าใด 

       ก.   4.510 14  Hz  ข.   5.410 14  Hz ค.   3.010 15  Hz ง.   5.410 15  Hz   

 

 

 

6.  (เอ็นทรานซ)์ ในการกระตุ้นให้อะตอมของไฮโดรเจนทีมีระดับพลังงานตํ าสุด ( -13.6  eV ) ไปอยู่ที 

       ระดับพลังงาน  n = 4  สเปกตัมเส้นทีมีความยาวคลืนสั นทีสุดจะมีพลังงานเท่าใด 

        ก.   0.66  eV  ข.   0.85  eV  ค.   10.20  eV  ง.   12.75  eV 

 

 

 

7.  (เอ็นทรานซ)์ อิเล็กตรอนอนุภาคหนึงมีพลังงานจลน์เท่ากับ 4 eV  ถูกจับไว้ด้วยโมเลกุลทีเป็นไอออน 

       ถ้าอิเล็กตรอนหลังถูกจับอยู่ในระดับพลังงาน  – 4  eV  ในกระบวนการนี จะมีรังสีความยาวคลืนเท่าใด 

       ปล่อยออกมา 

        ก.   145   ηm  ข.   155   ηm   ค.   245   ηm   ง.   255   ηm  

 

 

 

8.   (เอ็นทรานซ)์ สเปกตัมสีนํ าเงิน ( ηm  440λ  ) จากหลอดปรอท มาจากระดับพลังงานสองระดับทีมี    

       พลังงานต่างกันเท่าใด 

         ก.   1.85   eV ข.   2.44  eV  ค.   2.81  eV  ง.   3.26  eV 
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9.    (เอ็นทรานซ)์ ความยาวคลืนของเส้นสเปกตัมของไฮโดรเจนเส้นแรก (ทีมีความยาวคลืนมากทีสุด)  

       ในอนุกรมบัลเมอร์คือ  656 ηm  โฟตอนทีสามารถทําให้อะตอมไฮโดรเจน  จากสถานะพืนแตกตัวเป็น 

       อิออนได้พอดี  ควรจะต้องมีความยาวคลืนเท่าใด 

        ก.   151   ηm   ข.   121   ηm   ค.   91   ηm   ง.   71   ηm  

 

 

 

10.  (เอ็นทรานซ)์ สเปกตัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจน  เส้นสว่างล ําดับแรกทีเราเห็นชัดเจนมีความยาว  

       คลืนมากทีสุดคือ  656  ηm  ในอนุกรมบัลเมอร์เส้นสว่างล ําดับทีสองจะมีความยาวคลืนเท่าใด 

        ก.   356   ηm   ข.   386   ηm   ค.   456   ηm   ง.   486   ηm  

 

 

 

 

19.4.2  การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 

          1. ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ได้ทําการทดลองเรืองการชนกันของอะตอมต่างๆ โดยใช้ประจุอิเล็กตรอนกับ

อะตอมของปรอท 

          2. เมืออิเล็กตรอนชนกบัอะตอมของปรอทจะทําให้เกิดการถ่ายเทพลังงานจากอิเล็กตรอนไปย ังอะตอม 

และพลังงานทีอะตอมได้รับจะถ่ายทอดต่อไปย ังอิเล็กตรอนในอะตอมอีกต่อหนึง ถ้าพลังงานมากพอทีจะทํา

ให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นอิสระแสดงว่าเกิดการ  Ionization 

          3. จากการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์  พบว่า 

3.1  ถ้าพลังงานจลน์ทีอิเล็กตรอนตํากว่า  4.9  eV  (ความต่างศักย์ทีใช้เร่งอิเล็กตรอนตํากว่า 4.9 V) 

การชนระหว่างอิเล็กตรอนและอะตอมของปรอทจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่น (elastic collision) คือ Ekก่อน

ชนเท่ากับ Ek  หลังชนนั นแสดงว่า อิเลก็ตรอนไม่สามารถทําให้อะตอมของปรอทเปลียนระดับพลังงานจาก 

Ground  State  ได้ เพราะอะตอมของปรอทไม่สามารถดูดกลืนพลังงานจลน์ทีตํ ากว่า  4.9  eV ได ้

3.2  เมือเพิมพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนเป็น 4.9 eV ทําให้อะตอมของปรอทเปลียนระดบัพลังงาน        

จาก  Ground  State  (E1) ไปย ัง  Excited  State (E2)  ครั งแรกสุดของการกระตุ้นได้ 

3.3  ถ้าเพิมพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนขึ นไปอีก ก็จะกระตุ้นอะตอมของปรอทอะตอมทีสอง และ  

อะตอมทีสามได้อีกเรือยๆ แต่ทุกอะตอมของปรอทย ังคงต้องการพลังงานจลน์  4.9 eV  เหมือนเดิม 

3.4 ถ้าอะตอมของปรอททีถูกกระตุ้นไปอยู่ในระดับพลังงาน E2  และจะเปลียนระดับพลังงานเข้าสู่  

ระดับพลังงาน Ground State  (E1) จะต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึงเรียกว่า 

Photon  มีพลังงานเท่ากับ 4.9 eV 
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3.5  ฟรังก์และเฮิร์ตซ์  สรุปการทดลองว่า ในการชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมจะดูดกลืน

พลังงานได้เพียงบางจํานวนเท่านั นซึงชี ให้เห็นว่าระดับพลังงานของอะตอมไม่ต่อเนืองกันเป็นไป

ตามทฤษฎีของโบร์  คือ 4.9 , 6.7 , และ  10.4  eV   ดังรูป 19.8 

 

 

 

 

 

รูป  19.8  การรับพลังงานของอะตอมของปรอท 

แบบฝึกหัด 19.4.2  

1.   (เอ็นทรานซ)์ การทดลองของฟรังและเฮิรตซ์  ให้ผลสรุปทีสําคัญ ข้อใด 

ก.  อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบยืดหยุ่นเป็นส่วนใหญ่ 

ข.  อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบไม่ยืดหยุ่น 

ค.  อะตอมมีระดับพลังงานเป็นชั น  ๆ

ง.  กระแสไฟฟ้าผ่านก๊าชทีความดันตํ าได้ 

2.   (เอ็นทรานซ)์ ตามการทดลองของฟรังและเฮิรตซ์   ข้อสรุปใด ไม่จริง 

       ก.  อิเล็กตรอนทีมีพลังงานน้อยกว่า 4.9 eV  จะมีการชนแบบยืดหยุ่นกับอะตอมของไอปรอท  

       ข.  อิเล็กตรอนทีมีพลังงานมากกว่า 4.9 eV  จะสูญเสียพลังงานส่วนหนึงให้กับอะตอมของไอปรอท  

       ค.  อะตอมของไอปรอทมีค่าพลังงานระดับพืนเท่ากับ  4.9 eV  

       ง.  อะตอมของไอปรอทมีค่าพลังงานเป็นชั น ๆ ไม่ต่อเนือง 

19.4.3   รังสีเอ็กซ์ (X – ray) 

           เรินต์เกน (Wilhelm Konrad Roentgen ) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้พบรังสีเอกซ์  โดยบังเอิญ  ในปี 

พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895 ) ในขณะทีกําลังทดลองเกียวกับรังสีแคโทด เรินท์เกน คลุมหลอดทดลองด้วยกระดาษ

ดําในห้องทดลองทีมืด   ขณะทีประจุเคลือนทีในหลอด    เขาสังเกตเห็นแสงเรืองขึ นบริเวณโต๊ะทีทําการ

ทดลอง  แสดงว่าจะต้องมีรังสีบางชนิดทีมองไม่เห็นและสามารถทะลุออกมาจากหลอดแคโทด ซึงแสดงว่า 

มีอ ํานาจทะลุทะลวงสูง   รังสีนี เขาตั งชือว่า   X – ray     

          คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ 

          1. ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า  2. เป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืน      

สั นมาก  3. มีอ ํานาจทะลุทะลวงสูง  4. ทําให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนได้  5. ทําให้สารเรืองแสงเกิด

สารเรืองแสงได ้ 6.ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์ม  7. รังสีเอกซ์มีอันตรายและทําลายเซลล์ของสิงมีชีวิตได้ 

8.  เมือรังสีเอกซ์  กระทบบนแผ่นโลหะสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได ้
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   การเกิดรังสีเอกซ์ 

                การเกิดรังสีเอกซ์เกิดจากอิเล็กตรอนวิงเข้าชนอะตอมของเป้าทังสเตนแล้วหยุด จะปลดปล่อยรังสี

เอกซ์ทีมีพลังงานสูงสุด   หรือเมืออิเล็กตรอนเคลือนทีช้าลงจะปลดปล่อยพลังงานค่าต่างๆ เมืออิเล็กตรอนวิง

ชนอะตอมของเป้าแล้วหยุด  พลังจลน์ทั งหมดของอิเล็กตรอนจะเปลียนเป็นพลังงานคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าใน

รูปของรังสีเอกซ์  ดังนั น 

Ekmax    =    eV    =    hfmax   = 
minλ
hc

 

 min   =  
eV
hc             หรือ        min   =   

V
1240   ηm   

 เมือ     min   แทน  ความยาวคลืนของรังสีเอกซ ์(m) 

  h     แทน  ค่าคงตังของแพลงค์  =  6.6 10-34    J/s 

  e     แทน  ประจุของอิเลก็ตรอน  =  1.6 10-19  C 

  V    แทน  ความต่างศักย์ทีใช้เร่งประจุ  (V) 

  c     แทน  ความเร็วแสง  =  3.0 108  m/s 

แบบฝึกหัด 19.4.3  

1.    (ม.เชียงใหม่) เมือผ่านรังสีเอกซ์เข้าไปในสนามแม่เหล็ก  หรือสนามไฟฟ้าแล้ว รังสีเอกซ ์

        ก.  ไม่มีการเบียงเบนในทิศทางใด ๆ  ในสนามนั น  ๆ

        ข.  เบียงเบนเข้าหาขั วบวกของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้านั น 

        ค.  เบียงเบนเข้าหาขั วลบของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้านั น 

        ง.  มีการเคลือนทีเป็นรูปคลืนไซน์   

2.   (เอ็นทรานซ)์หลอดรังสีเอกซ์หลอดหนึง  มีความต่างศักย์ระหว่างขั วแอโนดและแคโทด  11,000  โวลต ์

      จงหาว่ารังสีเอกซ์ทีผลิตได้จะมีความยาวคลืนสั นทีสุดเท่าไร 

       ก.   0.11   ηm   ข.   0.22   ηm   ค.   0.33   ηm   ง.   0.44   ηm  

 

 

3.   (ม.เชียงใหม่) อิเล็กตรอนถูกเร่งในหลอดโทรทัศน์ด้วยความต่างศักย์ประมาณ  10,000  โวลต์  เมือ 

      อิเล็กตรอนกระทบจอโทรทัศน์  คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีแผ่จากจอโทรทัศน์มีความยาวคลืนได้สั นสุดคือ 

       ก.   4.1 10 -9  m  ข.   1.2 10 -10  m ค.   8.0 10 -9  m ง.   2.4 10 -18  m 

 

 

4.  (เอ็นทรานซ)์ เครืองมือผลิตรังสีเอกซ์เครืองหนึงมีความต่างศกัย์ระหว่างแคโทดและเป้าเป็น 

      18,000 โวลต์ ความยาวคลืนทีสั นทีสุดของรังสีเอกซ์ทีได้เท่าไร     

       ก.   4.9 10 -11  m  ข.   6.9 10 -11  m ค.   8.9 10 -11  m ง.   9.9 10 -11  m 



เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์เรือง ฟิสิกส์อะตอม  เรียบเรียงโดยนายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  www.krukird.com  หน้า  63 

 

19.4.4  ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบว์ 

            1.  ทฤษฎีอะตอมของโบว์สามารถอธิบายถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสเปกตรัมของอะตอม

ไฮโดรเจนได้  แต่ไม่สามารถอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสเปกตรัมของอะตอมอืนๆ ได้ 

            2.  ทฤษฎีอะตอมของโบว์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอิเล็กตรอนทีโคจรรอบนิวเคลียสด้วยความเร่ง  

เพราะสาเหตุใดไม่แผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา 

            3.  ทฤษฎีอะตอมของโบว์ไม่สามารถอธิบายได้ว่า  เพราะสาเหตุใดอะตอมทีอยู่ในสนามแม่เหล็กเส้น

สเปกตรัมเส้นหนึงๆ  แยกออกเป็นหลายเส้นได้ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

รูป  19.9  สเปกตรัมเส้นเมืออะตอมอยู่ในสนามแม่เหล็ก 

 

19.5    ทวิภาพของคลืนและอนุภาค  (Wave-Particle dualify)  

 1.  เราทราบว่าแสงแสดงคุณสมบัติเป็นคลืนเพราะ แสดงการเลี ยวเบนและการแทรกสอด  

 2.  จากปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ไอน์สไตน์คิดว่า โฟตอนเป็นอนุภาค 

 3.  มิลลิแกนทดลองและสรุปว่า แสงเป็นอนุภาค 

 4.  เดอ บรอยล์ (de  Broglie) ให้แนวคิดว่า “ถ้าแสงแสดงคุณสมบัติคู ่เป็นได้ทังอนุภาคและคลืนแล้ว  

สสารทังหลายแสดงคุณสมบัติของคลืนได้เนืองจากสสารประกอบด้วยอนุภาค” 

 

19.5.1  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric  Effect) 

           ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก คือ ปรากฏการณ์ทีฉายแสงทีมีความถีสูงตกกระทบผิวโลหะแล้วทําให้

เกิดประจุไฟฟ้าลบ(อิเล็กตรอน) หลุดออกมาจากโลหะได ้ อิเล็กตรอนทีหลุดออกมาเรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน 

           ผลการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  สรุปได้ดังนี 

           1.  โฟโตอิเล็กตรอนจะเกิดขึ น  เมือแสงทีตกกระทบโลหะมีความถีไม่น้อยกว่าค่าความถีคงตัวค่าหนึง

เรียกว่า  ค่าความถีขีดเริม ( f0 )   

           2.  จ ํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิมขึ น  เมือแสงทีใช้มีความเข้มแสงมากขึ น 

           3.  พลังงานจลน์สูงสุด Ek(max)  ของอิเล็กตรอนไม่ขึ นกับความเข้มแสง  แต่ขึ นกับค่าความถีแสง 

           4.  พลังงานจลน์สูงสุดมีค่าเท่ากับความต่างศักย์หยุดย ั ง 
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           แสงมีสมบัติเป็นก้อนพลังงาน (photon)  เมือกระทบกับผิวโลหะจะถ่ายโอนพลังงานให้กับ

อิเล็กตรอนของโลหะทั งหมด hf  พลังงานส่วนหนึง (hf0)  ทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะได้  ซึงเท่ากับ

พลังงานยึดเหนียวอิเล็กตรอนของโลหะ  เรียกว่า (work  function) ใช้สัญลักษณ์  (W)  และพลังงานทีเหลือ

เปลียนเป็นพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนซึงเท่ากับพลังงานทีใช้หยุดย ั งอิเล็กตรอนนั น ( eVs )  ตามสูตร 
 

   E   =   hf  -  W 
 

              โดยพลังงานของอิเล็กตรอนจะอยูใ่นรูป    E = 2

2
1 mv    หรืออาจวัดของความต่างศักย์หยุดย ั ง (VS 

คือความต่างศักย์ทีใช้หยุดอิเล็กตรอนได้พอดี)  ซึงจะได้ว่า   E  =  eVS  (จูล)   =   VS  (eV) 

            สมการของพลังงานโฟโตอิเล็กตรอนจึงเขียนได้เป็น 

  Ekmax  =   eVS   =  hf  -  W    

    eVS    =    hf -  hf0            เมือ  W  =   hf0 

       VS   =  )(
e
h f  -  )(

e
h f0  

       VS   =  )(
e
h f  

e
W

   

กราฟระหว่าง  VS  กับ f จากสมการ  VS   =  )(
e
h f  

e
W

  

               จะได้ ความชันกราฟ =  
e
h  

                จุดตัดแกนนอน =  f0  (ความถีขีดเริม) 

                จุดตัดแกนตั ง    =  
e
W

  

                                      หมายเหตุ  กรณีต้องการหาจํานวนของโฟตอนจะหาได้จาก 

                                          

 

 

แบบฝึกหัด 19.5.1 

1.   (เอน็ทรานซ)์ จากการทดลองเพือศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ข้อสรุปต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง 

       1.  พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนขึ นอยู่กับความเข้มของแสงเท่านั น 

       2.  สําหรับแสงทีมีความถีสูงกว่าความถีขีดเริม  จ ํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิมมากขึ นเป็นปฏิภาคกบั

ความถีทีเพิมขึ น   

       3.  เนืองจากแสงมีสมบัติเป็นคลืนเมือมีความเข้มสูงก็จะมีพลังงานมาก ทําให้โฟโตอิเล็กตรอนมี

พลังงานมากด้วย 

       4.  เมือแสงทีตกกระทบโลหะมีความถีสูงกว่าความถีขีดเริมจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ น 

ก.  ข้อ 1 และ 3 ข.  ข้อ 2 และ 4  ค.  ข้อ 4  เท่านั น  ง.  ค ําตอบเป็นอย่างอืน 
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2.   (ม.เชียงใหม่) จากการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก   สรุปได้ว่า 

        ก.  เมือแสงมีความถีเท่ากับความถีขีดเริม ตกกระทบทีผิวโลหะ จะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะ 

        ข.  แสงทีมีความถีค่าเดียวตกกระทบผิวโลหะต่างชนิดกัน  จะให้โฟโตอิเล็กตรอนทีมีพลังงานจลน์ 

             สูงสุดเท่ากัน     

        ค.  เมือเพิมความเข้มแสงทีตกกระทบผิวโลหะ  กระแสโฟโตอิเล็กตรอนจะมีค่าเพิมขึ น 

        ง.   เมือเพิมความเข้มแสงทีตกกระทบผิวโลหะ จ ํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเท่าเดิมแต่มีพลังงานสูงขึ น 

3.   (ม.ขอนแก่น)เป็นทีทราบกันแล้วว่า  อิเล็กตรอนในโลหะสามารถเคลือนทีได้อย่างอิสระ และมักจะพบ   

       เสมอว่าอิเล็กตรอนจะเคลือนทีอยู่ตามบริเวณผิวของโลหะ  เหตุทีอิเล็กตรอนไม่เคลือนทีต่อไปในอากาศ   

       เพือหนีออกจากโลหะเพราะ 

ก.  อากาศไม่เป็นตัวนําไฟฟ้า   ข.   อิเล็กตรอนมีพลังงานน้อยกว่าพลังงานยึดเหนียวของโลหะ 

ค.  อากาศมีแรงเสียดทานมาก   ง.   อิเล็กตรอนถูกอะตอมของโลหะยึดจับไว้ 

4.   (ม.เชียงใหม่) พลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนนั น 

      ก.  ไม่ขึ นกับความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ 

      ข.  ขึ นกับกําลังหนึงของความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ 

      ค.  ขึ นกับกําลังสองของความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ 

      ง.  ขึ นกับรากทีสองของความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ 

5.  (ม.เชียงใหม่) ก ําหนดให้ฟังก์ชันงานของแทนทาลัมและทองคําเป็น  4.2  eV  และ  4.8  eV  ตามลําดับ  

     อยากทราบว่าต้องการฉายแสงทีมีความยาวคลืน  270 ηm  ลงไปบนวัตถุใดจึงจะเกิดปรากฏการณ์โฟโต  

     อิเล็กทริก 

      ก.  ไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ข.  แทนทาลัม 

      ค.  ทองคํา     ง.  แทนทาลัมและทองคํา 

 

 

 

 

6.  (เอ็นทรานซ)์ โลหะสามชนิดประกอบด้วย  ซีเซียม (Cs)  แบเรียม (Ba)  และแคลเซียม (Ca) มีฟังก์ชันงาน 

      เป็น  1.8  , 2.5 และ 3.2  อิเล็กตรอนโวลตต์ามลําดับ  ถ้ามีแสงความยาวคลืน 400 นาโนเมตร ตกกระทบ 

      บนโลหะทั งสาม  โลหะชนิดใดจะแสดงปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

      ก.   Cs   ข.   Cs  และ Ba  ค.   Cs , Ba  และ Ca  ง.   ไม่เกิดเลย 
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7.  จงหาค่าความต่างศักย์ทีใช้ในการหยุดโฟโตอิเล็กตรอนทีมีพลังงานจลน์สูงสุดจากแผ่นโลหะแบเรียม   

     เมือมีแสงความยาวคลืน  400  นาโนเมตร  ตกกระทบ  ก ําหนดให้ฟังก์ชันงานของแบเรียมเป็น 2.5  

     อิเล็กตรอนโวลต์  และผลคูณระหว่างค่าคงตัวฟลังค์กับความเร็วแสงในสุญญากาศ  1240  eV- ηm   

       ก.  0.6  โวลต ์  ข.   2.5  โวลต ์  ค.   3.1  โวลต ์  ง.   5.6  โวลต ์

 

 

 

8.  (เอ็นทรานซ)์ เมือฉายรังสีอุลตราไวโอเลตทีมีความยาวคลืน  400  นาโนเมตร  ไปทีผิวโลหะชนิดหนึงที 

      มีค่าพลังงานยึดเหนียว  1.8 eV  โฟโตอิเล็กตรอนทีหลุดจากผิวโลหะจะมีพลังงานจลน์เท่าใด 

       ก.  0  eV    ข.   0.5  eV    ค.   1.3  eV    ง.   1.8  eV   

 

 

 

9.  (เอ็นทรานซ)์ โลหะชนิดหนึงมีค่าพลังงานยึดเหนียวเท่ากับ 2.0  eV  ถ้ามีแสงทีมีความยาวคลืน 100 ηm     

      มากระทบ  พลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนทีออกมาจะมีค่าเท่าใด 

        ก.  6.4  eV    ข.   10.4  eV    ค.   14.4  eV    ง.   18.4  eV   

 

 

 

10.  (เอ็นทรานซ)์ ในการทดลองเรืองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ใช้แสงความถี  710 14  Hz  ตกกระทบ 

        ผิวโลหะทีมีค่าฟังก์ชันงานเท่ากับ  2.3  eV  จงหาความต่างศักย์หยุดย ั งของโฟโตอิเล็กตรอนนี      

        ก.  0.6  โวลต ์ ข.   2.3  โวลต ์  ค.   2.9  โวลต ์  ง.   5.2  โวลต ์

 

 

 

 

11.  (เอน็ทรานซ)์ เมือให้แสงทีมีความยาวคลืน  450 ηm   ตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึง  ปรากฏว่าต้องใช้ 

        ความต่างศักย์ในการหยุดย ั งโฟโตอิเล็กตรอนเท่ากับ  1.5  โวลต์  ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก 

        ผิวโลหะได้พอดี ต้องใช้แสงทีมีความยาวคลืนเท่าใด 

        ก.   330  ηm  ข.   660  ηm   ค.   990  ηm   ง.   1,220  ηm  
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12.  (เอ็นทรานซ)์ ก ําหนดให้ฟังชันงานของโลหะชนิดหนึง  4.80  eV   จะต้องฉายแสงทีมีความยาวคลืน 

        เท่าใดจึงจะทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากขั วแคโทด  ทีทําจากโลหะดังกล่าวแล้วสามารถไปถึงขั วแอโนด 

        ได้พอดี  เมือศักย์ไฟฟ้าทีแอโนดตํ ากว่าแคโทดเท่ากับ  1.80 โวลต ์

         ก.   125.50  ηm  ข.   156.50  ηm   ค.   167.50  ηm   ง.   187.50  ηm  

 

 

 
 

13. เมือฉายแสงความถี 5.481014 เฮิรตซ์ลงบนโลหะชนิดหนึง ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาด้วย 

      พลังงานจลน์สูงสุด 0.79 อิเล็กตรอนโวลต ์เมือฉายแสงทีมีความถี  7.391014 เฮิรตซ์ลงบนโลหะเดิม  

      พบว่าอิเล็กตรอนทีหลุดออกมามีพลังงานจลน์สูงสุด 1.55 อิเล็กตรอนโวลต ์จากผลการทดลองนี จะ 

      ประมาณค่าคงตัวของพลังค์ได้เท่าใด (PAT52-1) 

      1.  3.9810-34  จูล.วินาที   2.  6.3710-34  จูล.วินาที 

      3.  6.5110-34  จูล.วินาที   4.  6.6310-34  จูล.วินาที 

 

 

 

 

14. เมือฉายแสงความถี  51014  เฮิรตซ์  ลงบนโลหะชนิดหนึง  พบว่าอิเล็กตรอนทีหลุดออกมามี 

      พลังงานจลน์สูงสุด  0.8  อิเล็กตรอนโวลต์  ถ้าฉายแสงทีมีความถี  1015  เฮิรตซ์  ลงบนโลหะเดิม 

      อิเล็กตรอนทีหลุดออกมาจะมีพลังงานจลน์สูงสุดกีอิเล็กตรอนโวลต์ (PAT52-2)   

      1.  1.3  2.  2.5   3.  2.9   4.  4.1 

 

 

 

 

15. เงือนไขสําคัญทีสุดทีทําให้เกิดกระแสโฟโตอิเล็กตรอน ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ 

      คือข้อใด (PAT52-3)   

      1.  ความถีของแสงสูงกว่าความถีขีดเริม 

      2.  ความยาวคลืนของแสงมีค่าไม่เกินความยาวคลืนของอิเล็กตรอน 

      3.  ความเข้มแสงมีค่าไม่น้อยกว่าค่าค่าหนึง ขึนกับชนิดของโลหะทีเป็นขั วไฟฟ้า 

      4.  ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั วไฟฟ้ามีค่าสูงและทําให้แก๊สแตกตัวเป็นไอออน 
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19.5.2  ปรากฏการณ์คอมป์ตัน 

  คอมป์ตัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอกซ์และขนาดของมุมการกระเจิงกับความ

ยาวคลืนกระเจิงของรังสีเอกซ์  จากการฉายรังสีเอกซ์ให้ไปกระทบกับอิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์  พบว่า  

ความยาวคลืนรังสีเอ็กซ์ทีกระเจิงออกมาแปรผันกับมุมทีกระเจิง  แต่ไม่ขึนกับความเข้มของรังสีเอกซ์ที

กระทบกับอิเล็กตรอน 

 

 

  

 

 

                                                            รูป  19.10  ปรากฏการณ์คอมป์ตัน 

              จากปรากฏการณ์อธิบายโดยอาศัยหลักแนวคิดของไอน์สไตน์ได้อย่างเดียวว่าการชนระหว่างรังสี

เอกซ์กับอิเล็กตรอนของแกรไฟต์เป็นการชนระหว่างอนุภาคกับอนุภาค  โดยเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์

พลังงานและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ดังนี 

 1.  รังสีเอกซ์ทีกระเจิงออกมาโดยมีความยาวคลืนเท่าเดิม  แสดงว่าโฟตอนของรังสีเอกซ์กับ

อิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ชนกันแบบยืดหยุ่น 

 2.  รังสีเอกซ์ทีกระเจิงออกมาโดยมีความยาวคลืนไม่เท่าเดิม  แสดงว่า โฟตอนของรังสีเอกซ์กับ

อิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ชนกันแบบไม่ยืดหยุ่น 

19.5.3  สมมติฐานของเดอ  บรอยล์ 

                ในปี ค. ศ. 1924  นักฟิสิกส์ชาวฝรั งเศสชือหลุยส์ เดอบรอยล์  (Louis  de  Broglie ) ได้ให้

ความเห็นว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นได้ทั งคลืนแสงและอนุภาค กล่าวคือในกรณีทีแสงมีการเลี ยวเบนและการ

แทรกสอด แสดงว่าขณะนั นแสงประพฤติตวัเป็นคลืน  สําหรับกรณีแสงในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

แสดงว่าแสงเป็นอนุภาค  ฉะนั นสสารทั วไปทีมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคก็น่าจะมีคุณสมบัติทางด้านคลืนด้วย  

เดอบรอยล์ได้พยายามหาความยาวคลืนของคลืนมวลสาร โดยทั วไปเริมจากความยาวคลืนของแสงก่อน ดังต่อไปนี 

              ถ้าแสงมีความถี  f  จะให้พลังงานออกมาเป็นอนุภาคเรียกว่าโฟตอนซึงมีขนาด 

                                          E   =   hf  =  
λ
hc  

             จากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับมวลของไอน์สไตน์ 

    E   =   mc2  และ  E  =  hf 
 

 เดอบรอยล์  หาความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมและความยาวคลืนของแสงได้ดังนี 

 
λ
hp   

เมือ    P   คือ  โมเมนตัมของโฟตอน (N.s)      คือ  ความยาวคลืนของโฟตอน (m) 
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จะได้ว่า   
p
hλ    =

mv
h   

 

เมือ       แทน  ความยาวคลืนของอนุภาค (m)  m   แทน  มวลของอนุภาค (kg) 

            P   แทน  โมเมนตัมของอนุภาค (N.s)   v   แทน  ความเร็วของอนุภาค (m/s) 

 ความยาวคลืนของอนุภาคหรือความยาวคลืนสสารนี   เรียกว่า  ความยาวคลืน  เดอ  บรอยล์ นั นเอง 

แบบฝึกหัด 19.5.3 

1.  (เอ็นทรานซ)์รถยนต์คันหนึงมีมวล  1,000  กิโลกรัม  แล่นด้วยความเร็ว  72  กม./ชม.ถ้าคิดว่ารถยนต์คันนี 

      เป็นคลืนจะมีความยาวคลืนเดอร์บรอยล์เท่าใด (ก ําหนดค่านิจของพลังค์เท่ากับ  6.6 10 -34  จูล-วินาที) 

      ก.  0.92 10 -38 m  ข.  3.3 10 -38 m ค.  0.33 10 38 m ง.  1.1 10 38 m 

 

 

 

2.   (เอ็นทรานซ)์ อิเล็กตรอนตัวหนึงจะต้องเคลือนทีด้วยอัตราเร็วเท่าใด  จึงจะมีโมเมนตัม  เป็นหนึงในสิบ 

      ของโมเมนตัมของโฟตอนของแสงความถี  4.5 10 14  เฮิรตซ์  ( มวลอิเล็กตรอน =  9 10-31 kg) 

       ก.   100  m/s    ข.   110  m/s    ค.   130  m/s    ง.   150  m/s   

 

 

 

3.   (เอ็นทรานซ)์ จงหาความยาวคลืนของอิเล็กตรอน  ซึงเคลือนทีด้วยพลังงาน  5  อิเล็กตรอนโวลต ์

       ก.   0.55   ηm   ข.   0.85   ηm   ค.   0.95   ηm   ง.   1.10   ηm  

 

 

4.   (เอ็นทรานซ)์ อนุภาคมวล m  มีพลังงานจลน์เพิมขึ นเป็น  4  เท่าของพลังงานจลน์เดิม ความยาวคลืน 

       เดอบรอยล์ของอนุภาคนี ในครั งหลังจะเป็นกีเท่าของความยาวคลืนเดอบรอยล์ครั งแรก   

        ก.   
2
1   เท่า   ข.   2   เท่า  ค.   4   เท่า  ง.   8   เท่า 
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5.   (เอ็นทรานซ)์ ไฮโดรเจนไอออน(H + ) และฮีเลียมไอออน  (He + )  ถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า  10 6  โวลต ์

       ไฮโดรเจนไอออนจะมีความยาวคลืนเดอบรอยล์เป็นกีเท่าของฮีเลียมไอออน 

        ก.  2  เท่า   ข.   
2
1   เท่า  ค.   2   เท่า  ง.   4   เท่า 

 

 

 

6.   (เอ็นทรานซ)์ ถ้ามวลของอนุภาค  A  เป็นครึงหนึงของมวลอนุภาค  B  เมืออนุภาคทั งสองมีพลังงาน 

       เท่ากัน  อนุภาค  A  จะประพฤติตัวเป็นคลืนทีมีความยาวคลืนเป็นกีเท่าของอนุภาค B 

        ก.   
2
1   เท่า   ข.   

2
1   เท่า  ค.   2   เท่า  ง.   2   เท่า 

 

 

 

7.   (เอ็นทรานซ)์ อนุภาค  A  มีมวลเป็น  
4
1  เท่าของอนุภาค  B  ถ้าอนุภาคทั งสองมีพลังงานจลน์เท่ากัน 

       ความยาวคลืนเดอบรอยล์ของอนุภาค  A  เป็นกีเท่าของอนุภาค  B   

       ก.   
4
1   เท่า   ข.   

2
1   เท่า  ค.   2   เท่า  ง.   4   เท่า 

 

 

 

8.  (Ent) จากทฤษฎีของ เดอ  บรอยล์  เส้นรอบวงของวงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีค่าเป็นเท่าใด 

ก. ค่านิจของแพลงค์หารด้วยความยาวคลืนของอิเล็กตรอน 

ข. ค่านิจของแพลงค์คูณด้วยเลขจํานวนเต็ม หารด้วย 2  

ค. ความยาวคลืนของอิเล็กตรอนคูณด้วยเลขจํานวนเต็ม 

ง. ความยาวคลืนของอิเล็กตรอนหารด้วยความเร็วแสง 

 

19.6    กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum  Mechanics) 

 1. Quantum  Mechanics  เป็นวิชาสําหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในระดับอนุภาคทีมีขนาด 

เล็ก ๆ เท่ากับอะตอม เช่น  การเคลือนทีของอิเล็กตรอน เพราะกฏของนิวตันไม่สามารถให้รายละเอียดได้ 

 2. Quantum  Mechanics  เป็นศาสตร์ของ Matter  Waves  ทีให้หลักสมบูรณ์ในการศึกษาเรือง

อะตอมในปัจจุบัน 

 3. Quantum  Mechanics  จะกล่าวถึงโอกาสทีจะเป็นไปได้  ในการทีจะบอกว่า อิเล็กตรอนอยู่ที

ไหน  หรือจะพบได้ทีไหน ทีบริเวณหนึง  ๆ



เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์เรือง ฟิสิกส์อะตอม  เรียบเรียงโดยนายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  www.krukird.com  หน้า  71 

 4. ในการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัม โซรดิงเจอร์ (Evwin  Schrodinger)  นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ได้

คิดสมการของคลืน โดยอาศัยหลักการของ  de  Broglie  โดยใช้เทอมความยาวช่วงคลืนของ (
p
hλ   =

mv
h ) 

ซึงสมการนี เรียกว่า  Schrodinger  Equation  สมการของโซรดิงเจอร์  มีความสําคัญในการอธิบายการ

เคลือนทีของอิเล็กตรอนในอะตอม  โมเลกุลและในผลึก ได้อย่างถูกต้องและสามารถพิสูจน์ได้ว่าระดับ 

พลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม ไม่ต่อเนืองกัน 
 

19.6.1   หลักความไม่แน่นอนและโอกาสทีจะเป็นไปได้ (Uncertainty  Principle) 

 1. ในการพิจารณาอิเล็กตรอน ตามหลักทวิภาพของคลืนและอนุภาคพบว่า  ถ้าอิเล็กตรอนเป็น

อนุภาค เราคิดถึงอนุภาคในลักษณะทีมีขนาดแน่นอนและขนาดเล็กมาก ถ้าคิดว่าอิเล็กตรอนเป็นคลืน  ขนาด

และตําแหน่งของคลืนย่อมกระจายอยู่ในอาณาเขตอันหนึง แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดว่าอยู่ทีใด 

 2. ในการศึกษา Quantum  Mechanics ไฮเซนเบอร์กได้ตั งหลัก ความไม่แน่นอน  กล่าวคือ  ต ําแหน่ง

และโมเมนตัมของอนุภาคไม่สามารถทีจะบอกได้วา่อนุภาคอยู่ ณ  ทีใดทีหนึง และมีค่าโมเมนตัมทีแน่นอน

เท่าใด หลักการนี ปรากฏว่าใช้ได้ทั งสสารและโฟตอน กล่าวโดยสรุปหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก  

เป็นความไม่แน่นอนทางตําแหน่ง และทางโมเมนตัมของอนุภาค เขียนเป็นสูตรได้ 
 

   Δx . ΔP       h   
   

  เมือ    Δx  แทน  ความไม่แน่นอนในการบอกตําแหน่ง (m) 

                                       ΔP   แทน  ความไม่แน่นอนในการบอกโมเมตัม (kg.m/s) 

              h     แทน  
2π
h

  =  1.05   10 
-34   J.s 

19.6.2  โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 

              ตามหลักความไม่แน่นอน  เราไม่สารมารถระบุได้ว่าอิเล็กตรอนเคลือนทีรอบนิวเคลียสอยู่ใน

ตําแหน่งใดได้แน่นอน  เราบอกได้เพียงแต่โอกาสจะพบอิเล็กตรอน ณ ตําแหน่งต่างๆ ว่าเป็นเท่าใดเท่านั น  

ดังนั นโอกาสทีจะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มหมอกทรงกลมห่อหุ้มนิวเคลียสใน

ระดับชั นพลังงานต่างๆ  ดังรูป  19.11 

 

 

 

 

 

 

รูป  19.11 ภาพแสดงกลุ่มหมอกของอะตอมไฮโดรเจนทีระดับพลังงานต่าง  ๆ
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              แนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัมทีมีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีลักษณะเป็นกลุ่มหมอก  

สามารถอธิบายความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีของโบว์  ถึงการแยกเสน้สเปกตรัมหนึงเส้นเป็นหลายเส้น เมือ

อะตอมอยู่ในสนามแม่เหล็กได ้

               จะเห็นได้ว่าระดับพลังงานาของอิเลก็ตรอนในอะตอมไฮโดรเจนในระดับต่างๆ จะได้จาก

กลศาสตร์ควอนตัมสอดคล้องกับทฤษฎีของโบว์ แต่อะตอมใหญ่ ๆ  ระดับพลังงานทีได้จากทฤษฎีทั งสอง 

ต่างกัน  แต่ผลทีได้จากกลศาสตร์ควอนตัมถูกต้องกว่า 

แบบฝึกหัด 19.6 

1.   (เอ็นทรานซ)์ หลกัความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก  กล่าวว่า  ผลคูณระหว่างความไม่แน่นอนทาง  

       ต ําแหน่งกับความไม่แน่นอนทางโมเมนตัม  จะมีค่าอย่างไร   

       ก.  น้อยกว่าค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2  

ข.  เท่ากับค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2  

       ค.  มากกว่าค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2  

       ง.  มากกว่าหรือเท่ากับค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2  

2.   นิวเคลียสของอะตอมรัศมีประมาณ  10 -14  เมตร  ถ้า  e  อยู่ในนิวเคลียสได้ความไม่แน่นอนในการวัด  

       ต ําแหน่งของอิเล็กตรอน  x  ไม่ควรมีค่าเกิน  10 -14  เมตร  จากหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก   

       โมเมนตัมของ  e  อย่างน้อยทีสุดมีค่าเท่าใด 

        ก.   1.05   10 -14  kg. m/s   ข.   1.05 10 -16  kg. m/s 

        ค.  1.05   10 -18  kg. m/s   ง.   1.05 10 -20   kg. m/s 

 

 

 

3.    ถ้ามวล  0.001  กรัม  อยู่ในเขต  0.01  มิลลิเมตร  จงหาความไม่แน่นอนของความเร็วของวัตถุนี   

         ก.   1.05 10 -18  m/s ข.  1.05 10 -20   m/s ค.  1.05 10 -23  m/s ง.  1.05 10 -25  m/s 


