
หน่วยท่ี 8.1 

ทฤษฎีควอนตมัเบ้ืองตน้ 

ทฤษฎีควอนตมัแบบเดิม 



ทฤษฎีควอนตมัแบบเดิม 

• การแผรั่งสีของวตัถุดาํ 

• ปรากฎการณ์โฟโตอิเลก็ทริก 

• การกระเจิงคอมป์ตนั 

• สเปกตรัมแบบเสน้ 

• ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 



การแผรั่งสีของวตัถุดาํ(Black body Radiation) 

วตัถุต่างๆ จะมีการปลดปล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในปริมาณท่ีสมัพนัธ์ 
กบัอุณหภูมิของวตัถุนั้น 

การแผรั่งสีความร้อน 

อุณหภูมิหอ้ง  รังสีอินฟราเรด (IR)  

ทาํใหร้้อนข้ึน ทาํใหร้้อนข้ึน 



วตัถุดาํ Blackbody 

วตัถุในอุดมคติท่ีดูดกลืนคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าไดใ้นทุกยา่นความถ่ีจะสามารถ 

ปลดปล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าไดดี้ในทุกยา่นความถ่ีเช่นเดียวกนั 

การทดลองอาจแทนวตัถุดาํดว้ยโพรงโลหะภายในกลวงและสงัเกตการแผรั่งสี 
ผา่นรูท่ีเจาะไวด้า้นหน่ึง 

 



สเปกตรัมการแผ่รังสีของวตัถุดาํทีอุ่ณหภูมบิางค่า 

กฎของชเตฟาน-โบลตซ์มนัน(์Stefan-Boltzmann law) 

เรียกวา่ ค่าคงตวัของชเตฟาน-โบลตซ์มนัน์ 

11 2(10 W/m )



ความยาวคล่ืน       ซ่ึงเป็นความยาวคล่ืนท่ีความเขม้ของการแผรั่งสี                 

มีค่าสูงสุด จะมีความสมัพนัธ์กบัและอุณหภูมิ T ของวตัถุในหน่วยเคลวนิ 

กฎการกระจัดของวนี (Wien’s displacement law) 

11 2(10 W/m )



ตวัอยา่งท่ี 8.1 นกัวทิยาศาสตร์สามารถบอกอุณหภูมิของวตัถุต่างๆ ไดโ้ดยการวดัสเปกตรัม

การแผรั่งสีความร้อน จงบอกอุณหภูมิของวตัถุต่างๆ ดงัต่อไปน้ีจากค่า        ท่ีกาํหนดให  

: ดวงอาทิตย  (500 nm), เคร่ืองยนตไ์อพน่ (3.6 μm ), มนุษย ์(9.5 μm ), จกัรวาล(1.06 mm) 

วธีิทาํ 



ตวัอยา่งท่ี 8.2  

 (a) จงหากาํลงัรวมของการแผรั่งสีต่อพื้นท่ี          บนผวิดวงอาทิตย ์

 (b) กาํหนดใหรั้ศมีของดวงอาทิตย                                               และรัศมีวง

โคจร      ของโลกรอบดวงอาทิตย ์           จงหาความเขม้ของแสง   

                     อาทิตยบ์นผวิโลก 

วธีิทาํ 

(a) 

(b)  ความเขม้บนผวิดวงอาทิตยจ์ะกระจายออกเป็นสดัส่วนตามพื้นท่ีผวิของทรงกลม 

5800

6.69



ทฤษฎีกลศาสตร์และแม่เหลก็ไฟฟ้าแบบเดิม 

คือค่าคงตวัของโบลตซ์มนัน ์

ไม่เป็นไปตามผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 

T คงท่ี 

กฎของเรยลี์-จีนส์ (Rayleigh-Jeans’ law) 

ลดลง  เพิ่มข้ึน 

แนวคิดใหม่ 



ค่าคงตวัของพลงัค ์(Planck’s constant) 

ค.ศ. 1900 มกัซ์ พลงัค ์(Max Planck) อธิบายการแผรั่งสีของวตัถุดาํไดส้าํเร็จ 

สมมติฐานวา่มีตวัแผรั่งสี (อิเลก็ตรอน) กระจายอยูบ่นผนงัของวตัถุดาํโดย 

ตวัแผรั่งสีท่ีสัน่ดว้ยความถ่ี f  จะมีพลงังาน E ไดเ้ป็นขั้นๆ บางค่าเท่านั้น 

เม่ือตวัแผ่รังสีดูดกลืนโฟตอน 

จะมรีะดบัพลงังานเพิม่ขึน้ 

เม่ือปลดปล่อยโฟตอน 

จะมรีะดบัพลงังานลดลง 

 



พลงังานมีค่าต่างกนัเป็นขั้น ๆ และไม่ต่อเน่ืองน้ีเรียกวา่ ควอนไตเซชัน(quantization) 

กอ้นพลงังาน ท่ีตวัแผรั่งสีดูดกลืนหรือปลดปล่อยออกมานั้น เรียกวา่ 

ทฤษฎคีวอนตมั 

ควอนตา (quanta) 

พลงังานของโฟตอน (photon)  

   ควอนตาของแสงมีค่าแปรผนัตามความถ่ีของแสง 



จากสมมติฐานวา่พลงังานมีค่าเป็นขั้นๆ และไม่ต่อเน่ือง 

กฎการแผรั่งสีของพลงัค ์(Plank radiation law) 

ความเขม้ของการแผรั่งสีมีค่าสูงสุดท่ีตาํแหน่ง                   หรือ 

        

กฎของชเตฟาน-โบลตซ์มนัน์ หาไดจ้าก 



ในช่วงสเปกตรัมท่ีความยาวคล่ืน       มีค่ามากๆ เราอาจประมาณ 

มากๆ 
กฎของเรยลี์-จีนส์ 

ในช่วงความยาวคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามากๆ ซ่ึงสมมูลกบัค่าพลงังานของโฟตอน

ท่ีนอ้ยมากๆทฤษฎแีบบเดมิกบัทฤษฎคีวอนตัมจะให้ผลทีค่ล้ายกนั 

กฎการแผรั่งสีของพลงัค ์



ตวัอยา่งท่ี 8.3 จงคาํนวณหาความยาวคล่ืนของโฟตอนต่อไปน้ี 

  (a) รังสีแกมมา พลงังาน 1 MeV 

 (b) รังสีเอกซ์ พลงังาน 1 keV 

 (c) รังสีเหนือม่วงหลงังาน 4 eV 

 (d) แสงสีแดงพลงังาน 2 eV 

 (e) รังสีใตแ้ดงพลงังาน 1 eV 

วธีิทาํ 
ใชค้วามสมัพนัธ์                    จะได ้



ปรากฎการณ์โฟโตอิเลก็ทริก 
(Photoelectric Effect) 

ปรากฏการณ์ท่ีมีอิเลก็ตรอนหลุดออกมาจากผวิโลหะเม่ือมีแสงตกกระทบ ซ่ึง

อิเลก็ตรอนท่ีหลุดออกมานั้นมีพลงังานข้ึนกบัความถ่ีของแสงท่ีตกกระทบ 

แผนภูมอิุปกรณ์การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ทริกอย่างง่าย 

ขั้วแคโทด (cathode) ขั้วแอโนด (anode) 



จากการทดลองฮอลลว์อคส์ และเลนาร์ด พบวา่ 

 เม่ือ f  < f0    ไม่มีกระแสไหล 

 เม่ือ f  > f0    มีกระแสไหล 

อิเลก็ตรอนท่ีหลุดออกมาจากผวิโลหะเราเรียกวา่โฟโตอิเลก็ตรอน 

ถา้จะหยดุไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นหลอดโฟโตเซลล ์

จะตอ้งกลบัขั้วแบตเตอร่ีและปรับใหศ้กัยไ์ฟฟ้าท่ีแอโนดตํ่า

กวา่ V0 น้ีค่า V0 เรียกวา่ ศกัยห์ยดุย ั้ง (stopping potential) 

โดยท่ี f0   คือวามถ่ีขั้นตํ่า และค่า f0   ข้ึนกบัชนิดของโลหะท่ีทาํเป็นขั้ว แคโทด 



พลงังานจลน์สูงสุดของอิเลก็ตรอนท่ีหลุดจากแคโทด Kmax 

เป็นค่าประจุไฟฟ้า ของอิเลก็ตรอน 

ข้ึนกบัความถ่ี f ของแสงท่ีตกกระทบแต่ไม่ข้ึนกบัความเขม้ของแสง 



แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)  



แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)  

hf : พลงังานของโฟตอน 
: ฟังกช์นังาน 

หรือ 

ความชนัของกราฟมีค่าเท่ากบั 

อิเลก็ตรอนตวัหน่ึงจะรับพลงังานไดจ้ากโฟตอนแต่เพียงตวัเดียวซ่ึง 

พลงังานท่ีรับไปนั้นจะข้ึนกบัความถ่ีของแสงและไม่ข้ึนกบัความเขม้ของแสง 

แนวคิดของพลงัค ์        ควอนตาของแสง         อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก 



ฟังกช์นังานของสารบางชนิด 

เทคนิคการทดลองหน่ึงท่ีมีพ้ืนฐานเบ้ืองตน้จากการทดลองโฟโตอิเลก็ทริก

photoemission spectroscopy 

ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วงพลงังานของแสงเหนือม่วง (ultraviolet) 



อุปกรณ์การทดลอง photoemission spectroscopy โดยใชแ้สงซินโครตรอน(รูปเลก็) ติดตั้ง 

ณ หอ้งปฏิบติัการแสงสยาม ท่ีตั้งในบริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 



ตวัอยา่งท่ี 8.4  

เม่ือใชแ้สงสีหน่ึงทาํการทดลองโฟโตอิเลก็ทริก จาํเป็นตอ้งใชค่้าความต่าง ศกัยห์ยดุย ั้ง  

V0 = 1.5 V 

 (a) จงหาพลงังานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเลก็ตรอน 

 (b) จงหาความเร็วสูงสุดของโฟโตอิเลก็ตรอน 

วธีิทาํ 

57.26 10×



วธีิทาํ 

ขอ้มูลในรูปมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตามสมการ 

ตวัอยา่งท่ี 8.5 จงหาค่าฟังกช์นังานและค่าคงตวัของพลงัคจ์ากขอ้มูลท่ีกาํหนดตามรูป 

จุดตดัแกนตั้ง 

ความชนั 15
14

2V Js4 10
5 10 Hz C

h
e

−≈ = × =
×

( )15 19 34Js4 10 1.60 10 C 6.4 10 Js
C

h − − − = × × = × 
 



วธีิทาํ 

ตวัอยา่งท่ี 8.6    ทองคาํ (Au) มีค่าฟังกช์นังาน 5.1 eV 

(a) ถา้ใชแ้สงความยาวคล่ืน 200 nm ทาํการทดลองโฟโตอิเลก็ทริก จงหาพลงังานจลน์สูงสุด 

      ของโฟโตอิเลก็ตรอน 

(b) จงหาความยาวคล่ืนแสงท่ีสมัพนัธ์กบัความถ่ีขั้นตํ่า f0 

อยูใ่นช่วงแสงเหนือม่วง 



การกระเจิงคอมป์ตนั 
(Compton Scattering) 

วลิเฮลม์ เรินตเ์กน (Wilhelm Röntgen)  

 ไดป้ระดิษฐเ์คร่ืองมือท่ีสามารถผลิตรังสีเอกซ์ (X-rays) 



สเปกตรัมของรังสีเอกซ์เม่ือใชเ้ป้าโมลิบดินมั (Mo) และศกัยไ์ฟฟ้า 40 kV 

พลงังานสูงสุดของโฟตอนกาํหนดโดย 

โฟตอนดงักล่าวปลดปล่อยออกมาเม่ืออิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีไปใกลนิ้วเคลียสของอะตอมท่ีเป็น

เป้าโลหะและเกิดการสูญเสียพลงังานไดใ้นช่วงท่ีกวา้งเกิดเป็นสเปกตรัมต่อเน่ืองดงักล่าว 



ความยาวคล่ืนของรังสีเอกซ์ท่ีเปล่ียนไปเกิดจากการท่ีโฟตอนของรังสีเอกซ์ ถ่ายเทพลงังาน

ส่วนหน่ึงใหแ้ก่อิเลก็ตรอนหลงัจากการชน 

อาร์เทอร์ คอมป์ตนั (Arthur Compton)  

คือ ความยาวคล่ืนคอมป์ตนั  (Compton wavelength) 



ตวัอยา่งท่ี 8.7    สเปกตรัมรังสีเอกซ์ต่อเน่ือง ตามรูปมีค่า              เป็นเท่าใด 

ค่าความยาวคล่ืนดงักล่าวน้ีไม่ข้ึนกบัชนิดของโลหะท่ีใชท้าํเป้าแอโนดแต่อยา่งใด 

สเปกตรัมของรังสีเอกซ์เม่ือใชเ้ป้า 

โมลิบดินมั (Mo) และศกัยไ์ฟฟ้า 40 kV 

วธีิทาํ 



ตวัอยา่งท่ี 8.8    ในการกระเจิงแบบคอมป์ตนัรังสีเอกซ์ความยาวคล่ืน 1.2 × 10−9 m 

ท่ีกระทบเป้าและกระเจิงท่ีมุม 60o จะมีความยาวคล่ืนเปล่ียนไปเท่าใด 

วธีิทาํ 

หรือความยาวคล่ืนเพ่ิมข้ึนประมาณ 1% 



สเปกตรัมแบบเสน้ของแกส๊บางชนิด 

สเปกตรัมแบบเสน้ 

โยฮนัน์ บลัเมอร์ (Johann Balmer) พบสูตรท่ีใหต้วัเลขสอดคลอ้งกบั

ตาํแหน่งของเส้นสเปกตรัมไฮโดรเจนในช่วงคล่ืนแสงท่ีตามองเห็น 

อนุกรมบลัเมอร์ (Balmer series) 



อนุกรมบลัเมอร์ (Balmer series) 

อนุกรมปาเชน (Paschen series) 

อนุกรมแบรคเกต็ (Brackett series) 

อนุกรมฟุนด ์(Pfund series) 

อนุกรมไลมาน (Lyman’s series) 



ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
นีลส์ โบร์ (Niels Bohr) 

ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีอธิบายสเปกตรัมแบบเส้นของอะตอมไฮโดรเจนไดส้าํเร็จ 

ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบัอะตอมไฮโดรเจนของโบร์อาจสรุปไดคื้อ 

1. มีวงโคจรบางวงท่ีเสถียรและอิเลก็ตรอนสามารถโคจรอยูไ่ดโ้ดยไม่สูญเสีย

พลงังาน 

อะตอมไฮโดรเจน 



3. วงโคจรท่ีเสถียรกาํหนดโดยขนาดของโมเมนตมัเชิงมุม L 

n เป็นเลขจาํนวนเตม็ เรียกวา่ เลขควอนตมัหลกั (principal quantum number) 

2. อิเลก็ตรอนสามารถเปล่ียนตาํแหน่งระหวา่งวงโคจรท่ีเสถียรไดโ้ดยจะมีการ 

    ดูดกลืนหรือคายพลงังานในรูปของโฟตอน ซ่ึงพลงังานของโฟตอนมีค่า    

    เท่ากบัผลต่างของระดบัพลงังานในแต่ละวงโคจร หรือเง่ือนไขความถ่ี คือ 



2

เราอาจหาพลงังานของวงโคจรต่างๆ ได ้โดยเร่ิมจากพลงังานรวม 

แรงคูลอมบเ์ป็นแรงสู่ศูนยก์ลาง 

ค่าพลงังานรวมเป็นลบหมายถึงอิเลก็ตรอนถูกโปรตอนดึงดูดไว ้

ใหโ้คจรในท่ีจาํกดั (bound system) 

หรือจะตอ้งใชพ้ลงังาน                      เพ่ือท่ีจะดึงอิเลก็ตรอนใหห้ลุดจากอะตอม   
2



จากความสมัพนัธ์    และ 

รัศมีของวงโคจรลาํดบัท่ี n  คือ 

วงโคจรท่ีเลก็ท่ีสุดคือ n = 1 หรือเรียก a0 วา่ รัศมีโบร์ (Bohr radius) 

ระดบัพลงังานของอิเลก็ตรอนคือ 

2



วงโคจร n = 1 :   

 E1 = -13.6 eV  พลงังานสถานะพ้ืน (ground state energy) 

วงโคจร n = 2 :   

 E2 = - 3.40 eV  พลงังานสถานะกระตุน้ท่ีหน่ึง (first excited state energy) 

วงโคจร n = 3 :   

 E3 = -1.51 eV   พลงังานสถานะกระตุน้ท่ีสอง(second excited state energy) 

ระดบัพลงังานของอิเลก็ตรอนคือ 



เม่ืออิเลก็ตรอนเปล่ียนวงโคจรจากวงท่ี ni ไปยงัวงท่ี nf ; (nf < ni ) จะปลดปล่อย 

โฟตอนท่ีมีความถ่ี 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดลองเป็นอยา่งดี 



การเปล่ียนระดบัพลงังานของอิเลก็ตรอนท่ีสมัพนัธ์กบัสเปกตรัมไฮโดรเจนอนุกรมต่างๆ 



แบบจาํลองอะตอมของโบร์ดงักล่าวยงัสามารถใชไ้ดดี้กบัอะตอมท่ีคลา้ยกบั

ไฮโดรเจน เช่น He+ ,Li++ หรือ Be+++ เป็นตน้ 

ใหเ้ม่ือ Z เป็นจาํนวนโปรตอนท่ีอยูใ่นนิวเคลียสมวล 

เป็นมวลลดทอน 

รัศมีวงโคจร 

ระดบัพลงังาน 



ตวัอยา่งท่ี 8.9    อิเลก็ตรอนตวัหน่ึงอยูท่ี่ระดบัพลงังาน ni = 2 จงหา 

(a) พลงังานรวม  (b) พลงังานศกัย ์ (c) พลงังานจลน ์

(d) ถา้อิเลก็ตรอนตวัน้ีเปล่ียนระดบัพลงังานไปท่ี nf = 1 จะปลดปล่อยโฟตอนท่ี

ความยาวคล่ืนเท่าใด 

วธีิทาํ 



ตวัอยา่งท่ี 8.10   จงหารัศมีของวงโคจรในสถานะกระตุน้ท่ีสอง 

วธีิทาํ 

ตวัอยา่งท่ี 8.11    

โฟตอนท่ีความยาวคล่ืนนอ้ยท่ีสุดจากสเปกตรัมในอนุกรมไลมานมีพลงังานเท่าใด 

วธีิทาํ อนุกรมไลมาน (Lyman’s series) 

ความยาวคล่ืนนอ้ยท่ีสุดในกรณีท่ี 
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