
Molecule 
Two or more atoms 
bonded together. 

Compound Complex 
A molecule with more than 
one element. 
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Atomic Theory



• “Atomos” greek for indivisible 

 (indivisible = น้อยจนแบ่งไม่ได้)

❖400 B.C. - Democritus

 Democritus

Early Greek Theories



Early Greek Theories
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 Aristotle

• 350 B.C - Aristotle

• Aristotle and Plato favored the earth, fire, air and water approach to the nature of 
matter. Their ideas held sway because of their eminence as philosophers. The 
atomos idea was buried for approximately 2000 years.  

สสาร สร้างได้จาก “ธาตุ”  
ทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ



Timeline of Atomic Theory
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Dalton’s atom model
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1766 – 1844 John Dalton 
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Dalton’s Billiard ball model



Thomson’s atom model
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ค.ศ. 1856 – 1940  
Sir Joseph John Thomson 
 ได้เสนอว่า “อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม 
ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก และมีอิเล็กตรอนฝังอยู่”  
เปรียบอิเล็กตรอนเหมือนลูกเกดที่ฝังอยู่ใน 
ขนมพุดดิง (plum – pudding)  
หรือ ไอศกรีมที่มีชอกโกแลตชิพ  
ชอกโกแลตชิพ เปรียบเสมือน อิเล็กตรอน  
เนื้อไอศกรีม เปรียบเสมือน ทะเลของโปรตอน  
แต่ไม่มีทฤษฎีใดสนับสนุนข้อเสนอของทอมสัน 



2.2



Thompson’s “Plum pudding model” 
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Eugen Goldstein
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Found Proton



Ernest Rutherford

Radioactive 
substance path of invisible  

α-particles
• Rutherford shot alpha (α) particles at gold foil.

Lead block

Zinc sulfide screen Thin gold foil



Rutherford’s atom model
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ค.ศ.1871 – 1937  
Lord Ernest Rutherford นัก
วิทยาศาสตร์ชาวนิวซีแลนด์ ได้
เสนอใหม่ว่า 

“อะตอมประกอบด้วย
โปรตอน ซึ่งเมื่อรวมกันเป็น
นิวเคลียสอยู่ตรงกลาง 

นิวเคลียสมีขนาดเล็กมาก 
แต่มีมวลมาก และมีประจุ
บวก ส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมี



Rutherford’s atom model



ค.ศ. 1885 – 1962 Niels Bohr 
ได้เสนอใหม่ว่า  

“อะตอมประกอบด้วย
โปรตอน และนิวตรอนรวม
กันเป็นนิวเคลียส และมี
อิเล็กตรอนวิ่งอยู่ในวง

โคจรที่เป็นวงกลมมีรัศมี r 
รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆ 

หรือเป็นระดับพลังงานที่มี
ค่าพลังงานเฉพาะค่าหนึ่ง 

Bohr’s atom model
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Bohr’s Atom

electrons in orbits

nucleus



Energy Level
n = 1, n =2, n = 3…

Bohr’s atom model



การค้นพบนิวตรอน
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♦ Year 1932  
♦ James Chadwick 
♦ (Neutron)”



Wave Model



Indivisible Electron Nucleus Orbit Electron 
Cloud

Greek      X

Dalton     X

Thomson   X

Rutherford   X     X

Bohr   X     X   X

Wave   X     X        X



1) Dalton’s “Billiard ball” model (1800-1900) 
 Atoms are solid and indivisible.

2) Thompson “Plum pudding” model (1900) 
 Negative electrons in a positive 

framework.

3) The Rutherford model (around 1910) 
 Atoms are mostly empty space. 
 Negative electrons orbit a positive 

nucleus.



สรุปแบบจำลองอะตอม  แบบจำลองอะตอม 
▪ดอลตัน : อะตอมเป็นทรงกลมขนาดเล็กแบ่งแยกต่ออีกไม่ได้ 
▪ทอมสัน : อะตอมประกอบด้วยอนุภาคประจุบวกและอิเล็กตรอนอยู่คละ
กันไป 
▪รัทเทอร์ฟอร์ด : อะตอมประกอบด้วยโปรตอน รวมอยู่ตรงกลาง  
    และมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆ 

▪  โบร์ : อะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน อยู่ตรงกลาง  
   มีอิเล็กตรอนโคจรอยู่เป็นชั้นๆ ตามระดับพลังงาน 

▪กลุ่มหมอก : อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง  
   มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปรอบๆ อย่างไม่มีทิศทางแน่นอน   
   ทำให้มีโอกาสที่พบอิเล็กตรอนมากที่สุดในบริเวณที่
ใกล้นิวเคลียส
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สรุป  
หน้าตาของอะตอม
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ดังนั้น นักเรียนจะสามารถ  
สรุป อนุภาคมูลฐานของ

อะตอมได้



 
 

  

 

 

Proton             Neutron          Electron

The Atom

Nucleus

Electron  shell / Electron cloud



 
 

 

The Atom

Nucleus 
The center of the atom.  
(it has protons & neutrons)

Electron  shell / Electron cloud
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อนุภาคมูลฐานของอะตอม  ประกอบ
ด้วย

•อิเล็กตรอน  (electron)  e-    

•โปรตอน (proton)   p+  

•  นิวตรอน (neutron) n

อนุภาคมูลฐานของ
อะตอม

ทอมสัน

โกลด์ชไตน์

แชดวิก
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▪อิเล็กตรอน    พบจากการทดลองใช้หลอดรังสีแคโทด  
ทอมสันเป็นคนค้นพบ 

▪โปรตอน     พบจากการใช้หลอดรังสีแคโทดเช่นกัน   
    โกลด์ชไตน์  เป็นคนค้นพบ 

▪นิวตรอนแชดวิกเป็นคนค้นพบ  โดยใช้อนุภาคแอลฟายิง 

เข้าไปยังแผ่นแบริลเลียม

อนุภาคมูลฐาน การค้นพบ และความสัมพันธ์

*อิเล็กตรอน  มีค่าประจุ(ทางไฟฟ้า)เท่ากับ
โปรตอน แต่มีมวลน้อยกว่า

*โปรตอน มีมวลใกล้เคียงกับนิวตรอนมาก 
 



 

 

  

 

 

           Proton   Neutron  Electron 

Mass     1 dalton   1 dalton     0.0005 

Charge   +1           0           -1

1 dalton = 1 a.m.u.



www.themegallery.com

Fundamental Particles

Particle Symbol type Charge 
 

(C)

Mass 
amu g

Electron 

Proton 
Nutron

e 

p 
n

-1 
+1 

0

1.602 x 10-19 

1.602 x 10-19 

0

0.000548 

1.0073 

1.0087

9.1 x 10-28 

1.673x10-24 

  

1.675x10-24

1 amu = 1.66 x 10-24 g



LOGO

Thank You !
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