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บทที่ 19 ฟิ สิ กส์ อะตอม
19.1 อะตอมและการค้ นพบอิเล็กตรอน
แนวความคิดเกีย่ วกับโครงสร้ างของสสารในสมัยกรีกโบราณ
ดิโมคริตุส (ประมาณ พ.ศ. 83 – 173) นักปราชญ์ ชาวกรี ก เสนอแนวคิดกับเรื่ องโครงสร้างสสารว่า
โลกประกอบด้วยสสารและที่วา่ ง สสารประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุด และแบ่งแยกต่อไปอีก
ไม่ได้ สสารแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอมที่มีเนื้อเหมือนกัน แต่มีขนาด รู ปร่ าง และการจัดเรี ยงตัวต่างกัน
จึงทําให้เกิดสสารต่างชนิดกัน การเปลี่ยนแปลงของสสารเกิดจาการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดเรี ยงตัวของ
อะตอม
ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน อธิบายว่า สสารประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็ นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดและ
แบ่งแยกอีกต่อไปไม่ได้ ธาตุเดียวกันประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน ธาตุต่างชนิดกันประกอบด้วย
อะตอมที่ต่างกัน อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมีรูปร่ างและนํ้าหนักเฉพาะตัว อะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนไป
เป็ นอะตอมชนิดอื่นไม่ได้ อะตอมของธาตุหนึ่งๆ อาจรวมกับอะตอมธาตุอื่นได้ในสัดส่ วนคงตัว
19.2 รังสี แคโทด
Sir Williams Crookes (พ.ศ. 2375 – 2462) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ทําการทดลองการนํา
กระแสไฟฟ้ าในหลอดแก้วสุญญากาศที่โค้งงอเป็ นมุมฉากพบว่าเกิดสารเรื องแสงสี เขียวที่ผนังหลอดด้านใน
ตรงข้ามกับขั้วแคโทดซึ่งเป็ นขั้วไฟฟ้ าลบแสดงว่าเกิดรังสี ออกมาจากขั้วแคโทด จึงเรี ยกว่า รังสี แคโทด
(Cathode Ray)

รู ป 19.1 วงจรไฟฟ้ าหลอดรังสี แคโทด
รู ป 19.2 วงจรไฟฟ้ าแบบครู กส์
ในเวลาต่อมาได้ศึกษาถึงธรรมชาติของรังสี แคโทด
โดยใช้แผ่นโลหะบาง ๆ กั้นรังสี แคโทด ทําให้เกิดเงาของ
แผ่นโลหะบนผนังหลอดดังรู ป 19.3 พบว่าปกติรังสี แคโทด
เคลื่อนเป็ นเส้นตรง แต่จะเบี่ยงเบนทิศทางสนามไฟฟ้ าและ
สนามแม่เหล็ก
รู ป 19.3 แสดงเงาที่เกิดจากรังสี แคโทด
19.1.2 การค้ นพบอิเล็กตรอนโดยการทดลองของทอมสั น
Sir Joseph J. Thomson (พ.ศ. 2399 - 2483) นักฟิ สิ กส์ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2440 เจ เจ ทอมสัน
ใช้หลอดรังสี แคโทดหาอัตราส่ วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคได้เท่ากับ 1.76  10 11 คูลอมบ์ต่อ
กิโลกรัม ซึ่งการทดลองนี้ช้ ีให้เห็นว่า รังสี แคโทดประกอบด้วยอนุภาคที่มีมวลและอิเล็กตรอน คือ
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญของอะตอม

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์เรื่ อง ฟิ สิ กส์อะตอม เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 52

สรุปผลการทดลองของ Thomson
1. ทอมสันได้ทาํ การทดลองโดยจัดขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กให้เท่ากัน
จนกระทัง่ รังสี แคโทดวิ่งเป็ นเส้นตรง ดังรู ป 19.4
FE = FB
qE = qvB
รู ป 19.4 แนวทางการเคลื่อนที่ของอนุภาครังสี แคโทด
v = E= V
B
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ในบริ เวณที่มีสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กเท่ากัน

2. ทอมสันตัดสนามไฟฟ้ าออกเหลือแต่สนามแม่เหล็กปรากฏว่ารังสี แคโทดวิ่งเป็ นเส้นโค้งรัศมี R
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รู ป 19.5 แนวทางการเคลื่อนที่ของอนุภาครังสี แคโทด
ในบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็ก

ถ้ามีการเร่ งประจุดว้ ยความต่างศักย์ หาประจุต่อมวลจาก
Ek = EP
2
1 mv
= qV
2

q v2
E2

 2
m 2v 2B V

19.1.3 การทดลองของมิลลิแกน
Robert Andrew Millikan (พ.ศ. 2411 - 2496) นักฟิ สิ กส์ชาวอเมริ กนั ทําการทดลองและหาประจุ
ไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนได้สาํ เร็ จ โดยการวัดปริ มาณประจุไฟฟ้ าบนหยดนํ้ามันดังนี้

รู ป 19.6 เครื่ องมือทดลองของมิลลิแกน
สรุ ปสาระสํ าคัญของการทดลองของมิลลิแกน
1. มิลลิแกนใช้กระบอกฉี ดนํ้ามัน โดยที่ปากกระบอกมีรูเล็ก หยดนํ้ามันเล็ก ๆ ที่ถูกฉีดออกมา
พบว่า มีประจุไฟฟ้ า เพราะว่าเกิดการเสี ยดสี กบั ปากกระบอกฉีด หรื อเสี ยดสี กบั อากาศขณะเคลื่อนที่ บาง
หยดมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวกเพราะเสี ยอิเล็กตรอนไป บางหยดมีประจุไฟฟ้ าเป็ นลบเพราะได้รับอิเล็กตรอน
เพิ่มเข้ามา
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2. จากการทดลองถ้าจัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าให้เหมาะสมจะมีหยดนํ้ามันบางหยดลอยนิ่งอยูก่ บั ที่
แสดงว่าแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลก
FE = mg
qE = mg
เมื่อ q แทน ปริ มาณประจุไฟฟ้ าบนหยดนํ้ามัน (C)
E แทน ขนาดของสนามไฟฟ้ า (V/m)
g แทน ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2) m แทน มวลของหยดนํ้ามัน ( kg )
จากการทดลองหยดนํ้ามันของมิลลิแกนพบว่าปริ มาณประจุที่วดั ได้บนหยดนํ้ามันเป็ นจํานวนเท่า
ของค่าคงที่คือ 1.6  10 -19 เสมอ จากการทดลอง มิลลิแกนสรุ ปว่าบนหยดนํ้ามันแต่ละหยดที่มีประจุไฟฟ้ า
ลบนั้นได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเป็ นจํานวนเท่าของ 1.6  10 -19 คูลอมบ์ เช่น ประจุ 2 ตัว มีประจุเท่ากับ
3.2  10 -19 คูลอมบ์ โดยประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับ –1.6  10 -19 คูลอมบ์ และนิยม
ใช้สญ
ั ลักษณ์ ( e ) แทนประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอน
แบบฝึ กหัดที่ 19.1
1. ในปั จจุบนั ใช้ธาตุอะไรเป็ นมาตรฐานสําหรับการกําหนดหน่วยทางมวลของอะตอม
1. ออกซิเจน
2. คาร์บอน
3. ไฮโดรเจน
4. ยูเรเนียม
2. องค์ประกอบอันดับแรกของอะตอมที่มนุษย์รู้จกั คือข้อใด
1. โปรตอน
2. นิวตรอน
3. นิวเคลียส
4. อิเล็กตรอน
3. ในการทดลองวัดอัตราส่ วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยวิธีของทอมสัน โดยครั้งแรกให้รังสี
แคโทดเกิดการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก แต่เมื่อใส่สนามไฟฟ้ าเข้าไปเพื่อหักล้างการเบี่ยงเบนของรังสี
แคโทด กลับปรากฏว่ารังสี แคโทดกลับเบี่ยงเบนมากยิง่ ขึ้นผูท้ าํ การทดลองควรจะทําอย่างไร
1. กลับทิศทางของสนามไฟฟ้ า
2. ลดความเข้มของสนามไฟฟ้ า
4. ลดความเข้มของสนามแม่เหล็ก
3. เพิ่มความเข้มของสนามไฟฟ้ า
4. ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของทอมสันโดยใช้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม 0.002 T ถ้าความต่าง
ศักย์ระหว่างแผ่นขนานสองแผ่น ห่ างกัน 2 cm มีค่า 80 V ความเร็ วของอิเล็กตรอนขณะเคลื่อนที่
ผ่านแผ่นโลหะนี้มีค่าเท่าไร
1. 2  10 6 m / s
2. 4  10 6 m / s
3. 6  10 6 m / s
4. 8  10 6 m / s
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5. ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยใช้หลอดตาแมว ได้จดั ค่าความต่างศักย์ระหว่าง
แคโทดกับแอโนดรู ปก้นกระทะเท่ากับ 180 V ถ้ากระแสไฟฟ้ าที่ผา่ นขดลวดโซลินอยด์ทาํ ให้เกิด
สนามแม่เหล็ก 5  10–3 T และทราบว่าอิเล็กตรอนมีประจุ - 1.6  10 – 19 C และมีมวล 9  10– 31 kg
อัตราเร็ วของอิเล็กตรอนขณะวิ่งถึงแอโนดเป็ นเท่าไร
1. 2  10 6 m / s
2. 4  10 6 m / s
3. 6  10 6 m / s
4. 8  10 6 m / s

6. จากโจทย์ขอ้ ที่ 5 ขณะถึงแอโนดอิเล็กตรอนจะวิ่งด้วยรัศมีความโค้งเท่าไร
1. 3  10- 3 m
2. 5  10- 3 m
3. 7  10- 3 m

4. 9  10- 3 m

7. ในการทดลองหลอดตาแมว พบว่า ความเร็ วของอนุภาครังสี แคโทดมีค่าเท่ากับ 9  10 7 m / s เมื่อนํา
ขดลวดโซลินอยด์ที่ทาํ ให้เกิดสนามแม่เหล็ก 0.1 เทสลา ครอบลงบนหลอดตาแมว จงหาว่ารังสี แคโทด
จะวิ่งเป็ นเส้นโค้งด้วยรัศมีเท่าไร (กําหนด me ของอนุภาครังสี แคโทดเท่ากับ 1.8  10 11 C/kg )
1. 0.05 ซม.

2. 0.5 ซม.

3. 2.5 ซม.

4. 5.0 ซม.

8. ในการทดลองตามแบบของมิลลิแกน พบว่าหยดนํ้ามันหยดหนึ่งลอยนิ่งอยูไ่ ด้ระหว่างแผ่นโลหะขนาน
สองแผ่น ซึ่งห่างกัน 0.8 cm โดยมีความต่างศักย์ระหว่างแผ่นเท่ากับ 12,000 V ถ้าหยดนํ้ามันมีประจุ
ไฟฟ้ า 8  10 – 19 C จะมีน้ าํ หนักเท่าไร
1. 1.2  10 – 12 N

2. 2.2  10 – 12 N

3. 3.2  10 – 12 N

4. 4.2  10 – 12 N

9. ในการทดลองหยดนํ้ามันของมิลลิแกน หยดนํ้ามันมีมวล 6.4  10 – 14 kg ลอยนิ่งอยูร่ ะหว่างแผ่นโลหะ
สองแผ่น ซึ่งมีความต่างศักย์ 10,000 V อยูห่ ่างกัน 1 cm จํานวนอิเล็กตรอนซึ่งแฝงอยูใ่ นหยดนํ้ามันมี
จํานวนเท่าไร
1. 4 ตัว
2. 6 ตัว
3. 8 ตัว
4. 12 ตัว
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10. ในการทดลองเรื่ องหยดนํ้ามันของมิลลิแกน ถ้าใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ หยดนํ้ามันมีมวล
8  10 -16 kg ระยะห่ างระหว่างแผ่นขั้วโลหะเท่ากับ 0.8 เซนติเมตร ทําให้หยดนํามันอยูน่ ิ่ง หยด
นํ้ามันได้รับอิเล็กตรอนกี่ตวั
1. 1 ตัว
2. 2 ตัว
3. 4 ตัว
4. 8 ตัว

11. ในการทดลองเรื่ องหยดนํ้ามันของมิลลิแกน พบว่าถ้าต้องการใช้โวลต์ หยดนํ้ามันซึ่งมีมวล
4.8  10 -15 kg ลอยนิ่งอยูร่ ะหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น ซึ่งวางขนานห่างกัน 1.0 เซนติเมตร
ถ้าใช้ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ 300 โวลต์ ถ้าอิเล็กตรอนมีประจุ 1.6  10 -19 C และ
ความเร่ งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ 10 m/s2 หยดนํ้ามันนี้จะมีอิเล็กตรอนเกาะอยูก่ ี่ตวั
1. 1 ตัว
2. 10 ตัว
3. 100 ตัว
4. 1,000 ตัว

12. ในการทดลองของมิลลิแกน เมื่อทําให้หยดนํ้ามันมวล 1.6  10 -14 kg ลอยหยุดนิ่งระหว่างแผ่นโลหะ
ขนานซึ่งวางห่างกัน 1 ซม. โดยแผ่นบนมีศกั ย์ไฟฟ้ าสูงกว่าแผ่นล่างเท่ากับ 392 โวลต์ ถ้าความเร่ ง
เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ 9.8 m/s2 และอิเล็กตรอนมีประจุ 1.6  10 -19 C จงคํานวณหาว่า
หยดนํ้ามันนี้มีอิเล็กตรอนอิสระแฝงอยูก่ ี่ตวั
1. 25 ตัว
2. 50 ตัว
3. 250 ตัว
4. 500 ตัว

19.2 แบบจําลองอะตอม
19.2.1 แบบจําลองอะตอมของทอมสั น
ในปี พ.ศ.2447 ทอมสัน เสนอว่าอะตอมมีรูปร่ างเหมือนทรงกลม มีประจุบวกกระจายอย่างสมํ่าเสมอ
ทัว่ อะตอม โดยอิเล็กตรอน(ประจุลบ)คละอยูด่ ว้ ย และมีจาํ นวนเท่ากับประจุบวก อะตอมเป็ นกลางทางไฟฟ้ า
อะตอมแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้ าเพราะอิเล็กตรอนสัน่ แบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิก
ข้ อสั งเกต ที่แบบจําลองอะตอมของทอมสันตอบไม่ได้ คือ
1. ทําไมประจุบวกรวมกันเป็ นเนื้ออะตอมได้ท้ งั ที่ประจุบวกต้องออกแรงผลักกัน
2. ถ้าอิเล็กตรอนสัน่ แบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิกจะให้สเปกตรัมแบบต่อเนื่องแต่จากการทดลอง พบว่า
อะตอมให้สเปกตรัมแบบเส้น
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19.2.2 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
รัทเทอร์ฟอร์ด ทําการทดลองยิงรังสี แอลฟา ให้ทะลุผา่ นแผ่นทองคําเปลว แล้ววัดการกระเจิงของ
รังสี แอลฟา พบว่าอนุภาครังสี แอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผา่ นแผ่นทองคําเปลว โดยมีการเบี่ยงเบนน้อยมากมี
อนุภาคส่ วนน้อยที่เบนไปเป็ นมุมได้ถึงขนาด 90 องศาหรื อมากกว่า 90 องศา

รู ป 19.7 เครื่ องมือที่ไกเกอร์และมาร์สเดนใช้ตรวจสอบแนวคิดของรัทเทอร์ฟอร์ด
สรุปแบบจําลองรัทเทอร์ ฟอร์ ด
1. อะตอมเป็ นกลางทางไฟฟ้ าโดยที่มีประจุบวกอัดแน่นอยูต่ รงกลางเรี ยกว่านิวเคลียส และมีประจุ
ลบคืออิเล็กตรอนวิ่งอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียสและห่างจากนิวเคลียสมาก
2. รัทเทอร์ฟอร์ดคํานวณพบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของนิวเคลียสมีค่าประมาณ 10-15– 10-14 เมตร แต่
อะตอมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-10 เมตร แสดงว่าอะตอมมีขนาดใหญ่กว่านิวเคลียสมาก
3. รัทเทอร์ฟอร์ดทดลองยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปตรง ๆ กับนิวเคลียสของทองคําพบว่าเกิดการ
สะท้อนกลับเป็ นเส้นตรงแสดงว่าพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์ไฟฟ้ า
E K = EP
kQ1Q 2
1
mv 2 =
2
R
ปัญหาทีเ่ กิดกับแบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
1. เหตุใดอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสได้โดยไม่สูญเสี ยพลังงาน
2. เหตุใดประจุไฟฟ้ าบวกหลายประจุจึงรวมกันอยูภ่ ายในนิวเคลียสได้ท้ งั ที่มีแรงผลักระหว่างประจุ
แบบฝึ กหัด 19.2
1. การที่รัทเธอร์ฟอร์ด ทําการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคําบาง แล้วพบว่าโครงสร้างของ
อะตอมไม่เป็ นไปตามแบบของทอมสัน เนื่องจากรัทเธอร์ฟอร์ด พบว่า
1. อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมทุกทิศทางเท่า ๆ กัน
2. อนุภาคแอลฟาทั้งหมดวิ่งทะลุผา่ นแผ่นทองคําไปในแนวเกือบเป็ นเส้นตรง
3. อนุภาคแอลฟาบางส่ วนเบนไปจากแนวเดิมเป็ นมุมใด ๆ ทั้งที่ส่วนใหญ่ผา่ นไปในแนวตรง
4. อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดเบนไปจากแนวเดิมเป็ นมุมใด ๆ และบางที่มีการสะท้อนกลับ
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2. อนุภาคพลังงานจลน์เท่ากันในข้อใดที่วิ่งเข้าใกล้นิวเคลียสของยูเรเนียมแล้วมีโอกาสเบี่ยงเบนไปจาก
แนวเดิมน้อยที่สุด
1. โปรตอน
2. แอลฟา
3. อิเล็กตรอน
4. นิวตรอน
3. ถ้ายิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปในนิวเคลียสของโลหะ ทางเดินของอนุภาคแอลฟาที่เป็ นไปได้คือ
1. 1 และ 4 เท่านั้น
2. 2 และ 3 เท่านั้น
3. 3 และ 4 เท่านั้น
4. 1 , 2 , 3 และ 4
4. เมื่ออนุภาคแอลฟาวิง่ ตรงเข้าสู่ นิวเคลียส อนุภาคแอลฟานั้นจะหยุดก็ต่อเมื่ออนุภาคนั้น
1. มีพลังงานรวมเป็ นศูนย์
2. กระทบผิวนิวเคลียส
3. กระทบกับอิเล็กตรอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง 4. มีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์เดิม
19.3 การทดลองด้ านสเปกตรัม
19.3.1 สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส
เมื่อเราใช้เกรตติ้งส่ องดูแก๊สร้อนในหลอดบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ เราจะพบเห็นว่าสเปกตรัมของ
แก๊สร้อนชนิดต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นเส้นๆ ไม่ต่อเนื่องกันแต่เส้นสว่างจะมีความยาวคลื่นเรี ยงกันเป็ นกลุ่มอย่าง
มีระเบียบ เรี ยกว่า อนุกรม ( Series ) ความยาวคลื่นของสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนร้อนมี 5 อนุกรมโดย
มีชื่อเรี ยกตามนักวิทยาศาสตร์ที่คน้ พบสเปกตรัมแต่ละเส้นในอนุกรมนั้น และสามารถคํานวณหาค่าความ
ยาวคลื่นของสเปกตรัมแต่ละเส้นในอนุกรมต่างๆ ได้โดยใช้สมการ
1


เมื่อ



RH(

1
1
 2)
2
nf ni

แทน ความยาวคลื่นของสเปกตรัม (m)
RH แทน ค่านิจของริ ดเบอร์ก = 1.1 x 107 m-1


nf แทน ชั้นตอนก่อน
ni แทน ชั้นตอนหลัง
ตารางที่ 19.1 แสดงอนุกรมของสเปกตรัมชุดต่างๆ ของไฮโดรเจน
ชื่ออนุกรม
ไลมาน (Lyman)

ปี ทีค่ ้ นพบ ส่ วนกลับของความยาวคลืน่
1
1
1
 R (  )
1906-1914

n
1

nf
1

ni
ช่ วงของรังสี
2, 3, 4,... อัลตราไวโอเลต ( UV )

บัลเมอร์ (Balmer)

1885



)

2

3, 4, 5,... แสงที่ตามองเห็นถึง UV

พาสเชน (Paschen)

1908



)

3

4, 5, 6,...

แบรกเกต (Bracket) 1922



)

4

5, 6, 7,... อินฟราเรด ( IR )

ฟุนด์ (Pfund)



)

5

6, 7, 8,...

H

1924

1
1
1
1

 RH (
 RH (
 RH (
 RH (

2

1
22
1
32
1
42
1
52

2
i






1
ni2
1
ni2
1
ni2
1
ni2
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19.3.2 การแผ่ รังสี ของวัตถุดํา
วัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะร้อนหรื อเย็นจะมีการแผ่รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมา โดยทัว่ ไปเราเข้าใจว่า
วัตถุร้อนเท่านั้นที่จะแผ่รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมา เพราะเรามักจะพบคลื่นแสงแผ่ออกมาจากวัตถุที่ร้อน
เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากการเผาถ่านไม้ หรื อแสงจากไส้หลอดทังสเตน เป็ นต้น แต่ความเป็ นจริ ง
แล้ววัตถุที่เย็นก็มีการแผ่รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาเช่นกัน เพียงแต่ความถี่ของคลื่นอยู่ในช่วงของแสง
น้อยมาก ส่ วนใหญ่จะอยู่ในย่านความถี่ของคลื่นอินฟราเรด หากเรายืนอยู่ในห้องมืดร่ างกายเรามีอุณหภูมิ
ประมาณ 310 เคลวิน จะแผ่รังสี ของแสงมาน้อยไม่สามารถทําให้ห้องสว่างได้เพราะคลื่นที่แผ่ออกมาโดย
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นย่านอินฟราเรด เราเรี ยกวัตถุที่มีการแผ่รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ านี้วา่ วัตถุดํา (Black Body )
ปี ค.ศ. 1900 ฟลังก์ได้สร้างภาพจําลองในการแผ่รังสี ของวัตถุดาํ โดยถือว่าวัตถุดาํ ประกอบด้วย
อะตอมคู่มากมายและอะตอมทุกคู่จะมีการสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ เช่นเดียวกับการสั่นของมวลผูกปลาย
สปริ ง จึงทําให้มีการแผ่รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอออกมา โดยพลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุดาํ แต่ละชนิ ดจะ
ขึ้นอยูก่ บั แอมพลิจูดการสั่นของอะตอม จํานวนอะตอมในวัตถุ โดยมีขนาดของพลังงานเป็ น E = hf,
2hf, 3hf, … ซึ่งเราสามารถเขียนเป็ นสมการได้
E = n(hf)
n แทน เป็ นตัวเลขจํานวนเต็มบวก โดย n = 1, 2, 3, . . .
f แทน ความถี่ธรรมชาติการสัน่ ของอะตอมคู่ ( Hz )
h แทน ค่านิจของแพลงค์ ( h = 6.63  10-34 J.s )
ดังนั้น ปริ มาณ hf หมายถึง 1 ก้อนพลังงานแสง ซึ่งเรี ยกว่า 1 ควอนตัม หรื อ 1 โฟตอน (1 เม็ดแสง)
อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) เป็ นหน่วยวัดพลังงานสําหรับอนุภาคขนาดเล็ก โดย 1 eV = 1.6  10 -19 จูล
พลังงาน 1 eV. จะเป็ นพลังงานที่ได้จากการเร่ งอิเล็กตรอนผ่านความต่างศักย์ 1 โวลต์ (เร่ ง
อิเล็กตรอนผ่านความต่างศักย์ V โวลต์ จะทําให้อิเล็กตรอนมีพลังงานเป็ น V อิเล็กตรอนโวลต์)
แบบฝึ กหัด 19.3
1. (ม.เชียงใหม่)จากการวิเคราะห์สเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน พบว่าชุดความถี่ของเส้นสเปกตรัมในช่วง
ที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่านั้นมีชื่อเรี ยกว่า
1. Lyman series 2. Balmer series
3. Paschen series
4. Brackett series
2. (Ent) ในช่วงระดับพลังงานตํ่าสุ ดสามระดับแรกของอะตอมไฮโดรเจน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ควรพบ
จะอยูใ่ นชุดความถี่ที่เรี ยกว่า
1. ชุดไลมานและชุดบาล์มเมอร์
2. ชุดไลมานและชุดพาเชน
3. ชุดบาล์มเมอร์และชุดพาเชน
4. ชุดไลมาน ชุดบาล์มเมอร์ และชุดพาเชน
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19.4 ทฤษฎีอะตอมของโบร์
โบร์ได้เสนอแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนว่า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในวงโคจร
บางวงที่เรี ยกว่าวงจรเสถียรได้โดยไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรจะมีการรับหรื อ
ปล่อยพลังงานบางค่าออกมาในรู ปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่งมีค่าตามสมมติฐานของพลังค์
19.4.1 ระดับพลังงานของอะตอม
ก. อิเล็กตรอนมีวงโคจรรอบนิวเคลียสเป็ นชั้นๆ โดยในแต่ละวงโคจรจะมี
โมเมนตัมเชิงมุม ;
เมื่อ
ข. เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรจะคายหรื อดูดพลังงาน เป็ น 1 ควอนตัม

เมื่อ

แทน พลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรก่อนเปลี่ยนแปลง
E n แทน พลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรหลังเปลี่ยนแปลง
 E แทน พลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับ (  E เป็ นลบ เปลี่ยนวงโคจรจากวงในไปวงนอก)
พลังงานที่อิเล็กตรอนปล่อยออกมา (  E เป็ นบวก เปลี่ยนวงโคจรจากวงนอกไปวงใน)
จากทฤษฎีของโบร์ทาํ ให้แสดงได้วา่ อะตอมไฮโดรเจน จะมี
E ni

fi

1. รัศมีอะตอม ;

2. อัตราเร็ วของอิเล็กตรอน ;

3. พลังงานของอะตอม ;

ระดับพลังงาน - 13.6 eV เป็ นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนอะตอมไฮโดรเจนวงในสุ ด เรี ยกว่า
สถานะพืน้ (ground state) ถ้าอิเล็กตรอนอยูใ่ นระดับพลังงานสูงกว่าสถานะพื้นหรื อในวงโคจรที่ n  2
เรี ยกสภาวะนี้วา่ สถานะกระตุ้น (excited state)
สถานะพืน้ (ground state) คือ สถานะปกติของออะตอมซึ่งจะมีพลังงานระดับตํ่าสุ ดค่าหนึ่ง โดย
ปกติอิเล็กตรอนจะอยูใ่ นระดับพลังงานตํ่าสุ ดค่านี้จนกว่าจะได้รับพลังงานจากภายนอกมากพอจึงจะขึ้นไป
อยูใ่ นระดับพลังงานที่สูงกว่า
สถานะกระตุ้น (excited state) คือสภาพของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนอยูใ่ นระดับพลังงานสูงกว่า
สถานะพื้น
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อะตอมปกติอิเล็กตรอนจะมีพลังงานอยูใ่ น สถานะพื้น (ground state) เมื่ออิเล็กตรอนได้รับ
พลังงานจากภายนอกที่เหมาะสมจะขึ้นไปอยูบ่ นวงโคจรใหม่ตามระดับขั้นของพลังงาน เรี ยกว่า สถานะ
กระตุน้ (excited state) ทันที (อิเล็กตรอนจะปฏิเสธการรับพลังงานที่มีปริ มาณน้อยหรื อเกินกว่าความ
เหมาะสมของขั้นพลังงาน) อิเล็กตรอนจะอยูใ่ นสถานะกระตุน้ ไม่ได้และจะกระโดดกลับลงมาที่สถานะพื้น
โดยปล่อยควอนตัมของพลังงานออกมาที่มีความถี่และความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่างๆ กัน
สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน จะเกิดจากการเปลี่ยนวงโคจรของอิเล็กตรอน คํานวณได้จาก
ความ สัมพันธ์จากสูตร
หรื อใช้สูตร ΔE (หน่วยเป็ น eV) กับ λ (หน่วยเป็ นนาโนเมตร) จากสู ตร

แบบฝึ กหัด 19.4.1
1. (เอ็นทรานซ์)ในแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนของโบว์ รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนในสถานะ n = 4
เป็ นกี่เท่าของรัศมีวงโคจรในสถานะ n = 1
1. 4 เท่า
2. 8 เท่า
3. 16 เท่า
4. 64 เท่า

2. (เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกเร่ งด้วยความต่างศักย์ 13.2 โวลต์ เข้าชนกับอะตอมของไฮโดรเจน
ที่อยูใ่ นสถานะพื้น การชนครั้งนี้จะสามารถทําให้อะตอมไฮโดรเจนอยูใ่ นระดับพลังงานสูงสุ ดในระดับ n
เท่าใด ( พลังงานงานสถานะพื้นของไฮโดรเจน = - 13.6 eV )
1. 7
2. 6
3. 5
4. 4

3. (เอ็นทรานซ์) ตามทฤษฎีอะตอมของโบว์ ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนตํ่าสุ ดเท่ากับ - 13.6 eV
ถ้าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุน้ ไปอยูท่ ี่ระดับพลังงานสู งสุ ดและกลับสู่สถานะพื้นที่มีพลังงานตํ่าสุ ดโดย
การปล่อยโฟตอนออกมาด้วยพลังงาน 10.20 eV แสดงว่าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุน้ ไปที่ระดับ
พลังงานที่ n เท่ากับเท่าใด
1. 2
2. 4
3. 8
4. 16
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4. (เอ็นทรานซ์) พลังงานตํ่าสุ ดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนคือ - 13.6 eV ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยน
สถานะจาก n = 3 ไปสู่ สถานะ n = 2 จะให้แสงที่มีพลังงานควอนตัมเท่าใด
1. 1.51 eV
2. 1.89 eV
3. 3.40 eV
4. 4.91 eV

5. (เอ็นทรานซ์) อะตอมไฮโดรเจน เมื่อเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะ n = 3 สู่ สถานะพื้นจะให้โฟตอน
มีพลังงาน 19.34  10 -19 จูล และเมื่อเปลี่ยนสถานะจาก n = 2 สู่สถานะพื้นจะให้โฟตอนพลังงาน
16.33  10 -19 จูล ถ้าต้องการกระตุน้ ให้อะตอมไฮโดรเจนให้เปลี่ยนระดับพลังงานจาก n = 2 ไปยัง
สถานะ n = 3 จะต้องใช้แสงความถี่เท่าใด
1. 4.5  10 14 Hz 2. 5.4  10 14 Hz
3. 3.0  10 15 Hz
4. 5.4  10 15 Hz

6. (เอ็นทรานซ์) ในการกระตุน้ ให้อะตอมของไฮโดรเจนที่มีระดับพลังงานตํ่าสุ ด ( -13.6 eV ) ไปอยูท่ ี่
ระดับพลังงาน n = 4 สเปกตัมเส้นที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะมีพลังงานเท่าใด
1. 0.66 eV
2. 0.85 eV
3. 10.20 eV
4. 12.75 eV

7. (เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งมีพลังงานจลน์เท่ากับ 4 eV ถูกจับไว้ดว้ ยโมเลกุลที่เป็ นไอออน
ถ้าอิเล็กตรอนหลังถูกจับอยูใ่ นระดับพลังงาน – 4 eV ในกระบวนการนี้จะมีรังสี ความยาวคลื่นเท่าใด
ปล่อยออกมา
2. 155 ηm
3. 245 ηm
4. 255 ηm
1. 145 ηm

8. (เอ็นทรานซ์) สเปกตัมสี น้ าํ เงิน ( λ  440 ηm ) จากหลอดปรอท มาจากระดับพลังงานสองระดับที่มี
พลังงานต่างกันเท่าใด
1. 1.85 eV
2. 2.44 eV
3. 2.81 eV
4. 3.26 eV
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9. (เอ็นทรานซ์) ความยาวคลื่นของเส้นสเปกตัมของไฮโดรเจนเส้นแรก (ที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด)
ในอนุกรมบัลเมอร์คือ 656 ηm โฟตอนที่สามารถทําให้อะตอมไฮโดรเจน จากสถานะพื้นแตกตัวเป็ น
อิออนได้พอดี ควรจะต้องมีความยาวคลื่นเท่าใด
2. 121 ηm
3. 91 ηm
4. 71 ηm
1. 151 ηm

10. (เอ็นทรานซ์) สเปกตัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจน เส้นสว่างลําดับแรกที่เราเห็นชัดเจนมีความยาว
คลื่นมากที่สุดคือ 656 ηm ในอนุกรมบัลเมอร์เส้นสว่างลําดับที่สองจะมีความยาวคลื่นเท่าใด
1. 356 ηm
2. 386 ηm
3. 456 ηm
4. 486 ηm

19.4.2 การทดลองของฟรังก์ และเฮิรตซ์
1. ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ได้ทาํ การทดลองเรื่ องการชนกันของอะตอมต่างๆ โดยใช้ประจุอิเล็กตรอนกับ
อะตอมของปรอท
2. เมื่ออิเล็กตรอนชนกับอะตอมของปรอทจะทําให้เกิดการถ่ายเทพลังงานจากอิเล็กตรอนไปยังอะตอม
และพลังงานที่อะตอมได้รับจะถ่ายทอดต่อไปยังอิเล็กตรอนในอะตอมอีกต่อหนึ่ง ถ้าพลังงานมากพอที่จะทํา
ให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็ นอิสระแสดงว่าเกิดการ Ionization
3. จากการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ พบว่ า
3.1 ถ้าพลังงานจลน์ที่อิเล็กตรอนตํ่ากว่า 4.9 eV (ความต่างศักย์ที่ใช้เร่ งอิเล็กตรอนตํ่ากว่า 4.9 V)
การชนระหว่างอิเล็กตรอนและอะตอมของปรอทจะเป็ นการชนแบบยืดหยุน่ (elastic collision) คือ Ekก่อน
ชนเท่ากับ Ek หลังชนนัน่ แสดงว่า อิเล็กตรอนไม่สามารถทําให้อะตอมของปรอทเปลี่ยนระดับพลังงานจาก
Ground State ได้ เพราะอะตอมของปรอทไม่สามารถดูดกลืนพลังงานจลน์ที่ต่าํ กว่า 4.9 eV ได้
3.2 เมื่อเพิ่มพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนเป็ น 4.9 eV ทําให้อะตอมของปรอทเปลี่ยนระดับพลังงาน
จาก Ground State (E1) ไปยัง Excited State (E2) ครั้งแรกสุ ดของการกระตุน้ ได้
3.3 ถ้าเพิ่มพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนขึ้นไปอีก ก็จะกระตุน้ อะตอมของปรอทอะตอมที่สอง และ
อะตอมที่สามได้อีกเรื่ อยๆ แต่ทุกอะตอมของปรอทยังคงต้องการพลังงานจลน์ 4.9 eV เหมือนเดิม
3.4 ถ้าอะตอมของปรอทที่ถูกกระตุน้ ไปอยูใ่ นระดับพลังงาน E2 และจะเปลี่ยนระดับพลังงานเข้าสู่
ระดับพลังงาน Ground State (E1) จะต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ่งเรี ยกว่า
Photon มีพลังงานเท่ากับ 4.9 eV
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3.5 ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ สรุ ปการทดลองว่า ในการชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมจะดูดกลืน
พลังงานได้เพียงบางจํานวนเท่านั้นซึ่งชี้ให้เห็นว่าระดับพลังงานของอะตอมไม่ต่อเนื่องกันเป็ นไป
ตามทฤษฎีของโบร์ คือ 4.9 , 6.7 , และ 10.4 eV ดังรู ป 19.8

รู ป 19.8 การรับพลังงานของอะตอมของปรอท
แบบฝึ กหัด 19.4.2
1. (เอ็นทรานซ์) การทดลองของฟรังและเฮิรตซ์ ให้ผลสรุ ปที่สาํ คัญ ข้อใด
1. อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบยืดหยุน่ เป็ นส่ วนใหญ่
2. อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบไม่ยดื หยุน่
3. อะตอมมีระดับพลังงานเป็ นชั้น ๆ
4. กระแสไฟฟ้ าผ่านก๊าชที่ความดันตํ่าได้
2. (เอ็นทรานซ์) ตามการทดลองของฟรังและเฮิรตซ์ ข้อสรุ ปใด ไม่จริ ง
1. อิเล็กตรอนที่มีพลังงานน้อยกว่า 4.9 eV จะมีการชนแบบยืดหยุน่ กับอะตอมของไอปรอท
2. อิเล็กตรอนที่มีพลังงานมากกว่า 4.9 eV จะสูญเสี ยพลังงานส่ วนหนึ่งให้กบั อะตอมของไอปรอท
3. อะตอมของไอปรอทมีค่าพลังงานระดับพื้นเท่ากับ 4.9 eV
4. อะตอมของไอปรอทมีค่าพลังงานเป็ นชั้น ๆ ไม่ต่อเนื่อง
19.4.3 รังสี เอ็กซ์ (X – ray)
เริ นต์เกน (Wilhelm Konrad Roentgen ) นักฟิ สิ กส์ชาวเยอรมัน ได้พบรังสี เอกซ์ โดยบังเอิญ ในปี
พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895 ) ในขณะที่กาํ ลังทดลองเกี่ยวกับรังสี แคโทด เริ นท์เกน คลุมหลอดทดลองด้วยกระดาษ
ดําในห้องทดลองที่มืด ขณะที่ประจุเคลื่อนที่ในหลอด เขาสังเกตเห็นแสงเรื องขึ้นบริ เวณโต๊ะที่ทาํ การ
ทดลอง แสดงว่าจะต้องมีรังสี บางชนิดที่มองไม่เห็นและสามารถทะลุออกมาจากหลอดแคโทด ซึ่งแสดงว่า
มีอาํ นาจทะลุทะลวงสู ง รังสี น้ ีเขาตั้งชื่อว่า X – ray
คุณสมบัติของรังสี เอกซ์
1. ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ า 2. เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวคลื่น
สั้นมาก 3. มีอาํ นาจทะลุทะลวงสูง 4. ทําให้ก๊าซแตกตัวเป็ นไอออนได้ 5. ทําให้สารเรื องแสงเกิด
สารเรื องแสงได้ 6.ทําปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ล์ม 7. รังสี เอกซ์มีอนั ตรายและทําลายเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตได้
8. เมื่อรังสี เอกซ์ กระทบบนแผ่นโลหะสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กได้
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การเกิดรังสี เอกซ์
การเกิดรังสี เอกซ์เกิดจากอิเล็กตรอนวิ่งเข้าชนอะตอมของเป้ าทังสเตนแล้วหยุด จะปลดปล่อยรังสี
เอกซ์ที่มีพลังงานสู งสุ ด หรื อเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ชา้ ลงจะปลดปล่อยพลังงานค่าต่างๆ เมื่ออิเล็กตรอนวิ่ง
ชนอะตอมของเป้ าแล้วหยุด พลังจลน์ท้ งั หมดของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเป็ นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าใน
รู ปของรังสี เอกซ์ ดังนั้น
Ekmax = eV = hfmax =
 min

เมื่อ

 min

=

hc
eV

หรื อ

hc
λ min

 min

=

1240
V

ηm

แทน ความยาวคลื่นของรังสี เอกซ์ (m)

h แทน ค่าคงตังของแพลงค์ = 6.6  10-34 J/s
e แทน ประจุของอิเล็กตรอน = 1.6  10-19 C
V แทน ความต่างศักย์ที่ใช้เร่ งประจุ (V)
c แทน ความเร็ วแสง = 3.0  108 m/s
แบบฝึ กหัด 19.4.3
1. (ม.เชียงใหม่) เมื่อผ่านรังสี เอกซ์เข้าไปในสนามแม่เหล็ก หรื อสนามไฟฟ้ าแล้ว รังสี เอกซ์
1. ไม่มีการเบี่ยงเบนในทิศทางใด ๆ ในสนามนั้น ๆ
2. เบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามแม่เหล็กหรื อสนามไฟฟ้ านั้น
3. เบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามแม่เหล็กหรื อสนามไฟฟ้ านั้น
4. มีการเคลื่อนที่เป็ นรู ปคลื่นไซน์
2. (เอ็นทรานซ์)หลอดรังสี เอกซ์หลอดหนึ่ง มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแอโนดและแคโทด 11,000 โวลต์
จงหาว่ารังสี เอกซ์ที่ผลิตได้จะมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดเท่าไร
2. 0.22 ηm
3. 0.33 ηm
4. 0.44 ηm
1. 0.11 ηm

3. (ม.เชียงใหม่) อิเล็กตรอนถูกเร่ งในหลอดโทรทัศน์ดว้ ยความต่างศักย์ประมาณ 10,000 โวลต์ เมื่อ
อิเล็กตรอนกระทบจอโทรทัศน์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่แผ่จากจอโทรทัศน์มีความยาวคลื่นได้ส้ นั สุ ดคือ
1. 4.1  10 -9 m
2. 1.2  10 -10 m
3. 8.0  10 -9 m
4. 2.4  10 -18 m

4. (เอ็นทรานซ์) เครื่ องมือผลิตรังสี เอกซ์เครื่ องหนึ่งมีความต่างศักย์ระหว่างแคโทดและเป้ าเป็ น
18,000 โวลต์ ความยาวคลื่นที่ส้ นั ที่สุดของรังสี เอกซ์ที่ได้เท่าไร
1. 4.9  10 -11 m
2. 6.9  10 -11 m
3. 8.9  10 -11 m
4. 9.9  10 -11 m

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์เรื่ อง ฟิ สิ กส์อะตอม เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 65

19.4.4 ความไม่ สมบูรณ์ ของทฤษฎีอะตอมของโบว์
1. ทฤษฎีอะตอมของโบว์สามารถอธิบายถึงการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนและสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจนได้ แต่ไม่สามารถอธิบายการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนและสเปกตรัมของอะตอมอื่นๆ ได้
2. ทฤษฎีอะตอมของโบว์ไม่สามารถอธิบายได้วา่ อิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสด้วยความเร่ ง
เพราะสาเหตุใดไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมา
3. ทฤษฎีอะตอมของโบว์ไม่สามารถอธิบายได้วา่ เพราะสาเหตุใดอะตอมที่อยูใ่ นสนามแม่เหล็กเส้น
สเปกตรัมเส้นหนึ่งๆ แยกออกเป็ นหลายเส้นได้ดงั รู ป

รู ป 19.9 สเปกตรัมเส้นเมื่ออะตอมอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก
19.5 ทวิภาพของคลืน่ และอนุภาค (Wave-Particle dualify)
1. เราทราบว่าแสงแสดงคุณสมบัติเป็ นคลื่นเพราะ แสดงการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
2. จากปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ไอน์สไตน์คิดว่า โฟตอนเป็ นอนุภาค
3. มิลลิแกนทดลองและสรุ ปว่า แสงเป็ นอนุภาค
4. เดอ บรอยล์ (de Broglie) ให้แนวคิดว่า “ถ้ าแสงแสดงคุณสมบัติคู่เป็ นได้ ท้งั อนุภาคและคลืน่ แล้ว
สสารทั้งหลายแสดงคุณสมบัติของคลืน่ ได้ เนื่องจากสสารประกอบด้ วยอนุภาค”
19.5.1 ปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect)
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก คือ ปรากฏการณ์ที่ฉายแสงที่มีความถี่สูงตกกระทบผิวโลหะแล้วทําให้
เกิดประจุไฟฟ้ าลบ(อิเล็กตรอน) หลุดออกมาจากโลหะได้ อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเรี ยกว่า โฟโตอิเล็กตรอน
ผลการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก สรุ ปได้ดงั นี้
1. โฟโตอิเล็กตรอนจะเกิดขึ้น เมื่อแสงที่ตกกระทบโลหะมีความถี่ไม่นอ้ ยกว่าค่าความถี่คงตัวค่าหนึ่ง
เรี ยกว่า ค่าความถี่ขีดเริ่ ม ( f0 )
2. จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ่มขึ้น เมื่อแสงที่ใช้มีความเข้มแสงมากขึ้น
3. พลังงานจลน์สูงสุ ด Ek(max) ของอิเล็กตรอนไม่ข้ ึนกับความเข้มแสง แต่ข้ ึนกับค่าความถี่แสง
4. พลังงานจลน์สูงสุ ดมีค่าเท่ากับความต่างศักย์หยุดยั้ง
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แสงมีสมบัติเป็ นก้อนพลังงาน (photon) เมื่อกระทบกับผิวโลหะจะถ่ายโอนพลังงานให้กบั
อิเล็กตรอนของโลหะทั้งหมด hf พลังงานส่ วนหนึ่ง (hf0) ทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะได้ ซึ่งเท่ากับ
พลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนของโลหะ เรี ยกว่า (work function) ใช้สญ
ั ลักษณ์ (W) และพลังงานที่เหลือ
เปลี่ยนเป็ นพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนซึ่งเท่ากับพลังงานที่ใช้หยุดยั้งอิเล็กตรอนนั้น ( eVs ) ตามสู ตร
E = hf - W
โดยพลังงานของอิเล็กตรอนจะอยูใ่ นรู ป E =

1
mv 2
2

หรื ออาจวัดของความต่างศักย์หยุดยั้ง (VS

คือความต่างศักย์ที่ใช้หยุดอิเล็กตรอนได้พอดี) ซึ่งจะได้วา่ E = eVS (จูล) = VS (eV)
สมการของพลังงานโฟโตอิเล็กตรอนจึงเขียนได้เป็ น
Ekmax = eVS = hf - W
eVS = hf - hf0
VS = ( he ) f - ( he ) f0
VS =
กราฟระหว่าง VS กับ f จากสมการ VS =

h
( )
e

f



h
( )
e

f



เมื่อ W = hf0

W
e

W
e

จะได้ ความชันกราฟ =

h
e

จุดตัดแกนนอน = f0 (ความถี่ขีดเริ่ ม)
จุดตัดแกนตั้ง =  We
หมายเหตุ กรณี ตอ้ งการหาจํานวนของโฟตอนจะหาได้จาก

แบบฝึ กหัด 19.5.1
1. (เอ็นทรานซ์) จากการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ข้อสรุ ปต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
1. พลังงานสู งสุ ดของอิเล็กตรอนขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของแสงเท่านั้น
2. สําหรับแสงที่มีความถี่สูงกว่าความถี่ขีดเริ่ ม จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ่มมากขึ้นเป็ นปฏิภาคกับ
ความถี่ที่เพิ่มขึ้น
3. เนื่องจากแสงมีสมบัติเป็ นคลื่นเมื่อมีความเข้มสูงก็จะมีพลังงานมาก ทําให้โฟโตอิเล็กตรอนมี
พลังงานมากด้วย
4. เมื่อแสงที่ตกกระทบโลหะมีความถี่สูงกว่าความถี่ขีดเริ่ มจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ้น
1. ข้อ 1 และ 3
2. ข้อ 2 และ 4
3. ข้อ 4 เท่านั้น
4. คําตอบเป็ นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์เรื่ อง ฟิ สิ กส์อะตอม เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 67

2. (ม.เชียงใหม่) จากการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก สรุ ปได้วา่
1. เมื่อแสงมีความถี่เท่ากับความถี่ขีดเริ่ ม ตกกระทบที่ผวิ โลหะ จะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะ
2. แสงที่มีความถี่ค่าเดียวตกกระทบผิวโลหะต่างชนิดกัน จะให้โฟโตอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลน์
สู งสุ ดเท่ากัน
3. เมื่อเพิม่ ความเข้มแสงที่ตกกระทบผิวโลหะ กระแสโฟโตอิเล็กตรอนจะมีค่าเพิ่มขึ้น
4. เมื่อเพิ่มความเข้มแสงที่ตกกระทบผิวโลหะ จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเท่าเดิมแต่มีพลังงานสูงขึ้น
3. (ม.ขอนแก่น)เป็ นที่ทราบกันแล้วว่า อิเล็กตรอนในโลหะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และมักจะพบ
เสมอว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่อยูต่ ามบริ เวณผิวของโลหะ เหตุที่อิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่ต่อไปในอากาศ
เพื่อหนีออกจากโลหะเพราะ
1. อากาศไม่เป็ นตัวนําไฟฟ้ า
2. อิเล็กตรอนมีพลังงานน้อยกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะ
3. อากาศมีแรงเสี ยดทานมาก
4. อิเล็กตรอนถูกอะตอมของโลหะยึดจับไว้
4. (ม.เชียงใหม่) พลังงานจลน์สูงสุ ดของโฟโตอิเล็กตรอนนั้น
1. ไม่ข้ ึนกับความเข้มของแสงที่มาตกกระทบ
2. ขึ้นกับกําลังหนึ่งของความเข้มของแสงที่มาตกกระทบ
3. ขึ้นกับกําลังสองของความเข้มของแสงที่มาตกกระทบ
4. ขึ้นกับรากที่สองของความเข้มของแสงที่มาตกกระทบ
5. (ม.เชียงใหม่) กําหนดให้ฟังก์ชนั งานของแทนทาลัมและทองคําเป็ น 4.2 eV และ 4.8 eV ตามลําดับ
อยากทราบว่าต้องการฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 270 ηm ลงไปบนวัตถุใดจึงจะเกิดปรากฏการณ์โฟโต
อิเล็กทริ ก
1. ไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
2. แทนทาลัม
3. ทองคํา
4. แทนทาลัมและทองคํา

6. (เอ็นทรานซ์) โลหะสามชนิดประกอบด้วย ซีเซียม (Cs) แบเรี ยม (Ba) และแคลเซียม (Ca) มีฟังก์ชนั งาน
เป็ น 1.8 , 2.5 และ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ตามลําดับ ถ้ามีแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ตกกระทบ
บนโลหะทั้งสาม โลหะชนิดใดจะแสดงปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
1. Cs
2. Cs และ Ba
3. Cs , Ba และ Ca
4. ไม่เกิดเลย
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7. จงหาค่าความต่างศักย์ที่ใช้ในการหยุดโฟโตอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลน์สูงสุ ดจากแผ่นโลหะแบเรี ยม
เมื่อมีแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ตกกระทบ กําหนดให้ฟังก์ชนั งานของแบเรี ยมเป็ น 2.5
อิเล็กตรอนโวลต์ และผลคูณระหว่างค่าคงตัวฟลังค์กบั ความเร็ วแสงในสุ ญญากาศ 1240 eV- ηm
1. 0.6 โวลต์
2. 2.5 โวลต์
3. 3.1 โวลต์
4. 5.6 โวลต์

8. (เอ็นทรานซ์) เมื่อฉายรังสี อุลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ไปที่ผวิ โลหะชนิดหนึ่งที่
มีค่าพลังงานยึดเหนี่ยว 1.8 eV โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะจะมีพลังงานจลน์เท่าใด
1. 0 eV
2. 0.5 eV
3. 1.3 eV
4. 1.8 eV

9. (เอ็นทรานซ์) โลหะชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 2.0 eV ถ้ามีแสงที่มีความยาวคลื่น 100 ηm
มากระทบ พลังงานจลน์สูงสุ ดของโฟโตอิเล็กตรอนที่ออกมาจะมีค่าเท่าใด
1. 6.4 eV
2. 10.4 eV
3. 14.4 eV
4. 18.4 eV

10. (เอ็นทรานซ์) ในการทดลองเรื่ องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ใช้แสงความถี่ 7  10 14 Hz ตกกระทบ
ผิวโลหะที่มีค่าฟังก์ชนั งานเท่ากับ 2.3 eV จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งของโฟโตอิเล็กตรอนนี้
1. 0.6 โวลต์
2. 2.3 โวลต์
3. 2.9 โวลต์
4. 5.2 โวลต์

11. (เอ็นทรานซ์) เมื่อให้แสงที่มีความยาวคลื่น 450 ηm ตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึ่ง ปรากฏว่าต้องใช้
ความต่างศักย์ในการหยุดยั้งโฟโตอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.5 โวลต์ ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก
ผิวโลหะได้พอดี ต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเท่าใด
2. 660 ηm
3. 990 ηm
4. 1,220 ηm
1. 330 ηm
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12. (เอ็นทรานซ์) กําหนดให้ฟังชันงานของโลหะชนิดหนึ่ง 4.80 eV จะต้องฉายแสงที่มีความยาวคลื่น
เท่าใดจึงจะทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากขั้วแคโทด ที่ทาํ จากโลหะดังกล่าวแล้วสามารถไปถึงขั้วแอโนด
ได้พอดี เมื่อศักย์ไฟฟ้ าที่แอโนดตํ่ากว่าแคโทดเท่ากับ 1.80 โวลต์
1. 125.50 ηm 2. 156.50 ηm
3. 167.50 ηm
4. 187.50 ηm

13. เมื่อฉายแสงความถี่ 5.48  1014 เฮิรตซ์ลงบนโลหะชนิดหนึ่ง ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาด้วย
พลังงานจลน์สูงสุ ด 0.79 อิเล็กตรอนโวลต์ เมื่อฉายแสงที่มีความถี่ 7.39  1014 เฮิรตซ์ลงบนโลหะเดิม
พบว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานจลน์สูงสุ ด 1.55 อิเล็กตรอนโวลต์ จากผลการทดลองนี้จะ
ประมาณค่าคงตัวของพลังค์ได้เท่าใด (PAT52-1)
2. 6.37  10-34 จูล.วินาที
1. 3.98  10-34 จูล.วินาที
3. 6.51  10-34 จูล.วินาที

4. 6.63  10-34 จูล.วินาที

14. เมื่อฉายแสงความถี่ 5  1014 เฮิรตซ์ ลงบนโลหะชนิดหนึ่ง พบว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามี
พลังงานจลน์สูงสุ ด 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์ ถ้าฉายแสงที่มีความถี่ 1015 เฮิรตซ์ ลงบนโลหะเดิม
อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลน์สูงสุ ดกี่อิเล็กตรอนโวลต์ (PAT52-2)
1. 1.3
2. 2.5
3. 2.9
4. 4.1

15. เงื่อนไขสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้เกิดกระแสโฟโตอิเล็กตรอน ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กได้
คือข้อใด (PAT52-3)
1. ความถี่ของแสงสู งกว่าความถี่ขีดเริ่ ม
2. ความยาวคลื่นของแสงมีค่าไม่เกินความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน
3. ความเข้มแสงมีค่าไม่นอ้ ยกว่าค่าค่าหนึ่ง ขึ้นกับชนิดของโลหะที่เป็ นขั้วไฟฟ้ า
4. ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างขั้วไฟฟ้ ามีค่าสูงและทําให้แก๊สแตกตัวเป็ นไอออน
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19.5.2 ปรากฏการณ์ คอมป์ ตัน
คอมป์ ตัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสี เอกซ์และขนาดของมุมการกระเจิงกับความ
ยาวคลื่นกระเจิงของรังสี เอกซ์ จากการฉายรังสี เอกซ์ให้ไปกระทบกับอิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ พบว่า
ความยาวคลืน่ รังสี เอ็กซ์ ทกี่ ระเจิงออกมาแปรผันกับมุมทีก่ ระเจิง แต่ ไม่ ขนึ้ กับความเข้ มของรังสี เอกซ์ ที่
กระทบกับอิเล็กตรอน

รู ป 19.10 ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน
จากปรากฏการณ์อธิบายโดยอาศัยหลักแนวคิดของไอน์สไตน์ได้อย่างเดียวว่าการชนระหว่างรังสี
เอกซ์กบั อิเล็กตรอนของแกรไฟต์เป็ นการชนระหว่างอนุภาคกับอนุภาค โดยเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงานและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ดังนี้
1. รังสี เอกซ์ที่กระเจิงออกมาโดยมีความยาวคลื่นเท่าเดิม แสดงว่าโฟตอนของรังสี เอกซ์กบั
อิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ชนกันแบบยืดหยุน่
2. รังสี เอกซ์ที่กระเจิงออกมาโดยมีความยาวคลื่นไม่เท่าเดิม แสดงว่า โฟตอนของรังสี เอกซ์กบั
อิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ชนกันแบบไม่ยดื หยุน่
19.5.3 สมมติฐานของเดอ บรอยล์
ในปี ค. ศ. 1924 นักฟิ สิ กส์ชาวฝรั่งเศสชื่อหลุยส์ เดอบรอยล์ (Louis de Broglie ) ได้ให้
ความเห็นว่าแสงมีคุณสมบัติเป็ นได้ท้ งั คลื่นแสงและอนุ ภาค กล่าวคือในกรณี ที่แสงมีการเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอด แสดงว่าขณะนั้นแสงประพฤติตวั เป็ นคลื่น สําหรับกรณี แสงในปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริ ก
แสดงว่าแสงเป็ นอนุภาค ฉะนั้นสสารทัว่ ไปที่มีคุณสมบัติเป็ นอนุภาคก็น่าจะมีคุณสมบัติทางด้านคลื่นด้วย
เดอบรอยล์ได้พยายามหาความยาวคลื่นของคลื่นมวลสาร โดยทัว่ ไปเริ่ มจากความยาวคลื่นของแสงก่อน ดังต่อไปนี้

ถ้าแสงมีความถี่ f จะให้พลังงานออกมาเป็ นอนุภาคเรี ยกว่าโฟตอนซึ่งมีขนาด
E = hf = hcλ
จากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับมวลของไอน์สไตน์
E = mc2 และ E = hf
เดอบรอยล์ หาความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมและความยาวคลื่นของแสงได้ดงั นี้
p

h
λ

เมื่อ P คือ โมเมนตัมของโฟตอน (N.s)



คือ ความยาวคลื่นของโฟตอน (m)
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จะได้วา่
เมื่อ

λ

h
p

h
= mv

แทน ความยาวคลื่นของอนุภาค (m)
m แทน มวลของอนุภาค (kg)
P แทน โมเมนตัมของอนุภาค (N.s)
v แทน ความเร็ วของอนุภาค (m/s)
ความยาวคลื่นของอนุภาคหรื อความยาวคลื่นสสารนี้ เรี ยกว่า ความยาวคลืน่ เดอ บรอยล์ นัน่ เอง


แบบฝึ กหัด 19.5.3
1. (เอ็นทรานซ์)รถยนต์คนั หนึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัม แล่นด้วยความเร็ ว 72 กม./ชม.ถ้าคิดว่ารถยนต์คนั นี้
เป็ นคลื่นจะมีความยาวคลื่นเดอร์บรอยล์เท่าใด (กําหนดค่านิจของพลังค์เท่ากับ 6.6  10 -34 จูล-วินาที)
1. 0.92  10 -38 m

2. 3.3  10 -38 m

3. 0.33  10 38 m

4. 1.1  10 38 m

2. (เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนตัวหนึ่งจะต้องเคลื่อนที่ดว้ ยอัตราเร็ วเท่าใด จึงจะมีโมเมนตัม เป็ นหนึ่งในสิ บ
ของโมเมนตัมของโฟตอนของแสงความถี่ 4.5  10 14 เฮิรตซ์ ( มวลอิเล็กตรอน = 9  10-31 kg)
1. 100 m/s
2. 110 m/s
3. 130 m/s
4. 150 m/s

3. (เอ็นทรานซ์) จงหาความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน ซึ่งเคลื่อนที่ดว้ ยพลังงาน 5 อิเล็กตรอนโวลต์
1. 0.55 ηm
2. 0.85 ηm
3. 0.95 ηm
4. 1.10 ηm

4. (เอ็นทรานซ์) อนุภาคมวล m มีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่าของพลังงานจลน์เดิม ความยาวคลื่น
เดอบรอยล์ของอนุภาคนี้ในครั้งหลังจะเป็ นกี่เท่าของความยาวคลื่นเดอบรอยล์ครั้งแรก
2. 2 เท่า
3. 4 เท่า
4. 8 เท่า
1. 12 เท่า
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5. (เอ็นทรานซ์) ไฮโดรเจนไอออน(H + ) และฮีเลียมไอออน (He + ) ถูกเร่ งด้วยสนามไฟฟ้ า 10 6 โวลต์
ไฮโดรเจนไอออนจะมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เป็ นกี่เท่าของฮีเลียมไอออน
1. 2 เท่า
2. 12 เท่า
3. 2 เท่า
4. 4 เท่า

6. (เอ็นทรานซ์) ถ้ามวลของอนุภาค A เป็ นครึ่ งหนึ่งของมวลอนุภาค B เมื่ออนุภาคทั้งสองมีพลังงาน
เท่ากัน อนุภาค A จะประพฤติตวั เป็ นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเป็ นกี่เท่าของอนุภาค B
1. 12 เท่า
2. 1 เท่า
3. 2 เท่า
4. 2 เท่า
2

7. (เอ็นทรานซ์) อนุภาค A มีมวลเป็ น

1
4

เท่าของอนุภาค B ถ้าอนุภาคทั้งสองมีพลังงานจลน์เท่ากัน

ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอนุภาค A เป็ นกี่เท่าของอนุภาค B
1. 14 เท่า
2. 12 เท่า
3. 2 เท่า

4. 4 เท่า

8. (Ent) จากทฤษฎีของ เดอ บรอยล์ เส้นรอบวงของวงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีค่าเป็ นเท่าใด
1. ค่านิจของแพลงค์หารด้วยความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน
2. ค่านิจของแพลงค์คูณด้วยเลขจํานวนเต็ม หารด้วย 2 
3. ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนคูณด้วยเลขจํานวนเต็ม
4. ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนหารด้วยความเร็ วแสง
19.6 กลศาสตร์ ควอนตัม (Quantum Mechanics)
1. Quantum Mechanics เป็ นวิชาสําหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในระดับอนุภาคที่มีขนาด
เล็ก ๆ เท่ากับอะตอม เช่น การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เพราะกฏของนิวตันไม่สามารถให้รายละเอียดได้
2. Quantum Mechanics เป็ นศาสตร์ของ Matter Waves ที่ให้หลักสมบูรณ์ในการศึกษาเรื่ อง
อะตอมในปัจจุบนั
3. Quantum Mechanics จะกล่าวถึงโอกาสที่จะเป็ นไปได้ ในการที่จะบอกว่า อิเล็กตรอนอยูท่ ี่
ไหน หรื อจะพบได้ที่ไหน ที่บริ เวณหนึ่ง ๆ
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4. ในการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัม โซรดิงเจอร์ (Evwin Schrodinger) นักฟิ สิ กส์ชาวออสเตรี ย ได้
h
)
คิดสมการของคลื่น โดยอาศัยหลักการของ de Broglie โดยใช้เทอมความยาวช่วงคลื่นของ ( λ  hp = mv
ซึ่งสมการนี้เรี ยกว่า Schrodinger Equation สมการของโซรดิงเจอร์ มีความสําคัญในการอธิบายการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอม โมเลกุลและในผลึก ได้อย่างถูกต้องและสามารถพิสูจน์ได้วา่ ระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม ไม่ต่อเนื่องกัน
19.6.1 หลักความไม่ แน่ นอนและโอกาสทีจ่ ะเป็ นไปได้ (Uncertainty Principle)
1. ในการพิจารณาอิเล็กตรอน ตามหลักทวิภาพของคลื่นและอนุภาคพบว่า ถ้าอิเล็กตรอนเป็ น
อนุภาค เราคิดถึงอนุภาคในลักษณะที่มีขนาดแน่นอนและขนาดเล็กมาก ถ้าคิดว่าอิเล็กตรอนเป็ นคลื่น ขนาด
และตําแหน่งของคลื่นย่อมกระจายอยูใ่ นอาณาเขตอันหนึ่ง แต่ไม่สามารถบอกได้ชดั ว่าอยูท่ ี่ใด
2. ในการศึกษา Quantum Mechanics ไฮเซนเบอร์กได้ต้ งั หลัก ความไม่แน่นอน กล่าวคือ ตําแหน่ง
และโมเมนตัมของอนุภาคไม่สามารถที่จะบอกได้วา่ อนุภาคอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง และมีค่าโมเมนตัมที่แน่นอน
เท่าใด หลักการนี้ปรากฏว่าใช้ได้ท้ งั สสารและโฟตอน กล่าวโดยสรุ ปหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก
เป็ นความไม่แน่นอนทางตําแหน่ง และทางโมเมนตัมของอนุภาค เขียนเป็ นสูตรได้
Δx . ΔP  h

เมื่อ Δx แทน ความไม่แน่นอนในการบอกตําแหน่ง (m)
ΔP แทน ความไม่แน่ นอนในการบอกโมเมตัม (kg.m/s)
h

แทน

h
2π

= 1.05  10 -34 J.s

19.6.2 โครงสร้ างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ ควอนตัม
ตามหลักความไม่แน่นอน เราไม่สารมารถระบุได้วา่ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสอยูใ่ น
ตําแหน่งใดได้แน่นอน เราบอกได้เพียงแต่โอกาสจะพบอิเล็กตรอน ณ ตําแหน่งต่างๆ ว่าเป็ นเท่าใดเท่านั้น
ดังนั้นโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสจึงมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มหมอกทรงกลมห่อหุ ม้ นิวเคลียสใน
ระดับชั้นพลังงานต่างๆ ดังรู ป 19.11

รู ป 19.11 ภาพแสดงกลุ่มหมอกของอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงานต่าง ๆ
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แนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัมที่มีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มหมอก
สามารถอธิบายความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีของโบว์ ถึงการแยกเส้นสเปกตรัมหนึ่งเส้นเป็ นหลายเส้น เมื่อ
อะตอมอยูใ่ นสนามแม่เหล็กได้
จะเห็นได้วา่ ระดับพลังงานาของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนในระดับต่างๆ จะได้จาก
กลศาสตร์ควอนตัมสอดคล้องกับทฤษฎีของโบว์ แต่อะตอมใหญ่ ๆ ระดับพลังงานที่ได้จากทฤษฎีท้ งั สอง
ต่างกัน แต่ผลที่ได้จากกลศาสตร์ควอนตัมถูกต้องกว่า
แบบฝึ กหัด 19.6
1. (เอ็นทรานซ์) หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก กล่าวว่า ผลคูณระหว่างความไม่แน่นอนทาง
ตําแหน่งกับความไม่แน่นอนทางโมเมนตัม จะมีคา่ อย่างไร
1. น้อยกว่าค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2 
2. เท่ากับค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2 
3. มากกว่าค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2 
4. มากกว่าหรื อเท่ากับค่านิจของแพลงค์หารด้วย 2 
2. นิวเคลียสของอะตอมรัศมีประมาณ 10 -14 เมตร ถ้า e อยูใ่ นนิวเคลียสได้ความไม่แน่นอนในการวัด
ตําแหน่งของอิเล็กตรอน x ไม่ควรมีคา่ เกิน 10 -14 เมตร จากหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก
โมเมนตัมของ e อย่างน้อยที่สุดมีค่าเท่าใด
1. 1.05  10 -14 kg. m/s
2. 1.05  10 -16 kg. m/s
3. 1.05  10 -18 kg. m/s

4. 1.05  10 -20 kg. m/s

3. ถ้ามวล 0.001 กรัม อยูใ่ นเขต 0.01 มิลลิเมตร จงหาความไม่แน่นอนของความเร็ วของวัตถุน้ ี
1. 1.05  10 -18 m/s
2. 1.05  10 -20 m/s 3. 1.05  10 -23 m/s 4. 1.05  10 -25 m/s

