
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๓ 

รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ชั9นมัธยมศึกษาปีที@ ๔  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนที@    ๑   

หน่วยการเรียนรู้ที@ ๑  พันธะเคมี       

 แผนการจัดการเรียนรู้ที@ ๑๓ เรื@อง เรโซแนนซ์ และรูปร่างของโมเลกลุโคเวเลนต์  เวลา ๒ คาบ 

อาจารย์ผู้สอน    นางชลธชิา  เก็นซ์           

        

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบตัิของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและแรงยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สืAอสารสิAงทีAเรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีAเกิดขึOนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีAแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืAองมือทีAมีอยู่ในช่วงเวลานัOนๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิAงแวดลอ้ม  มี

ความเกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวชี9วัด 

 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาต ุ 
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพนัธ์ระหว่างอิเล็กตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบตัขิองธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตัOงคาํถามทีAอยู่บนพืOนฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเดน็ทีAเกิดขึOนในขณะนัOน ทีAสามารถทาํการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลุม

และเชืAอถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานทีAมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิAงทีAจะพบ หรือสร้างแบบจาํลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพืAอนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทีAตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรสําคญั ปัจจยัทีAมีผลต่อปัจจยัอืAน 

ปัจจยัทีAควบคุมไม่ได ้และจาํนวนครัO งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพืAอให้ไดผ้ลทีAมีความเชืAอมัAนอย่างเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ทีAใชใ้นการสังเกต การวดั การสํารวจตรวจสอบอย่าง

ถูกตอ้งทัOงทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทัOง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระทาํขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขทีAมีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีทีAเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระสําคญั เพืAอตรวจสอบกบัสมมติฐานทีAตัOงไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเชืAอถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคลืAอนของการวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ นาํผลของการสํารวจตรวจสอบทีAได ้ทัOงวิธีการและองคค์วามรู้ทีAไดไ้ปสร้างคาํถามใหม่ 

นาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความสําคญัในการทีAจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ทีAนาํเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพืAอเติม เพืAอหาหลกัฐานอา้งอิงทีAเชืAอถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลีAยนแปลงได ้  เมืAอมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิAมเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซึAงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมดัระวงั อนั

จะนาํมาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกีAยวกบัแนวคดิ กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือชิOนงานให้ผูอื้Aนเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนอธิบายโครงสร้างของสารโคเวเลนตที์Aมีโคงสร้างเรโซแนนซ์ พร้อมทัOงยกตวัอย่าง

ประกอบดว้ย 

2. ทาํการทดลองและอธิบายรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนตไ์ด ้

3. ทาํนายรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนตเ์มืAอทราบจาํนวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะและอิเล็กตรอนคูโ่ดด

เดีAยวรอบอะตอมกลางได ้

 

 

 



สาระสําคัญ 

ผังความคิด เรื@อง กฎออกเตต ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

พนัธะโคเวเลนต ์

 

โครงสร้างของโมเลกุลโคเวเลนต์ 

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

- การทํานายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

- อิเล็กตรอนคู่โดดเดี@ยวกับรูปร่างโมเลกุล 

- หลักการทํานายรูปร่างโมเลกุลและไอออน

โคเวเลนต์ 

แนวคิดเกี@ยวกับเรโซแนนซ์ 



สาระการเรียนรู้  

 แนวคิดเกี@ยวกับเรโซแนนซ์ 

  เรโซแนนซ์ (Resonance) คือ ปรากฏการณ์อย่างหนึAงทีAเกิดกบัสารบางชนิดทีAไม่สามารถจะเขียนสูตร

โครงสร้างแทนไดเ้พียงสูตรเดียวตามสมบตัิทีAเป็นจริง จึงเขยีนอยู่ในรูปทีAเรียกว่า เรโซแนนซ์ หรือ เรโซแนนซ์

ไฮบริจด์ (Resonance hybrid) 

 สูตรโครงสร้างของ   SO2  เขียนสูตรโครงสร้างให้เป็นตามกฎออกเตตจะพบว่า  SO2  มีพนัธะ  S  กบั  O  

เป็นพนัธะคู่  1  พนัธะ  และพนัธะเดียว  1  พนัธะ ดงันีO 

 

 
 

 SO2  มีสูตรโครงสร้าง 2 แบบ ซึAงแต่ละแบบเห็นไดว้่านิวเคลียสของอะตอมอยู่ในตาํแหน่งเหมือนกนั

ต่างกนัทีAการจดัเวเลนซ์อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส และจากผลการทดลองพบว่าความยาวพนัธะระหว่าง S กบั O 

เท่ากบั 143 pm เท่ากนัทัOงสองพนัธะ ซึAงเป็นพนัธะมีลกัษณะเหมือนกนัคือเป็นพนัธะชนิดเดียวกนั แสดงว่าสูตร

โครงสร้างของ SO2 ทัOงสองแบบ ไม่ถูกตอ้ง แต่เขียนเช่นนัOนก็เพืAอเขียนให้เป็นไปตามกฎออกเตตเท่านัOน 

ส่วนมากนิยมเขียนสูตรแบบเรโซแนนซ์ 

 จากการศึกษาความยาวพนัธะระหว่าง S กบั O ใน SO2 พบว่ามีค่าอยู่ระหว่างพนัธะคู่และพนัธะเดีAยว

ของ S กบั O อาศยัขอ้มูลขา้งตน้อธิบายไดว้่า S 1 อะตอมกบั O 2 อะตอมใชอิ้เล็กตรอนร่วมกนั 3 คู่ดูเสมือนวา่ S 

กบั O แต่ละอะตอมใชอิ้เล็กตรอนเฉลีAยรวมกนั 1 1/2  คู่ คือจาํนวนอิเล็กตรอนทีAร่วมพนัธะทัOง 3 คู่มีอยู่ 2 คู่ทีAอยู่

ระหว่างอะตอมของ S กบัอะตอมของ O ทัOงสอง ส่วนทีAเหลืออีกคู่หนึAงจะเคลืAอนทีAไปมาระหว่างอะตอมของ S 

กบัอะตอมของ O ทัOงสองเป็นผลให้ความยาวพนัธะทัOงสองเท่ากนั 
 

โครงสร้างของโมเลกลุโคเวเลนต์ 

 จากการศึกษาสมบตัิและโครงสร้างของสารต่าง ๆ จะพบวา่สารทีAมีโครงสร้างต่างกนัจะมีสมบตัติ่างกนั  

ถึงแมว้่าจะมีสูตรโมเลกุลเหมือนกนัหรือไม่ก็ตาม  เช่น  เอทานอล  และเมทานอล   และเมทอกซีมีเทน  ซึAงมีสูตร

โมเลกุลเป็น  C2H6  เหมือนกนั  แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกนัจึงทาํให้สารทัOงสองมีสมบตัิต่างกนัดว้ย 
 

เอทานอล เมทอกซีมีเทน 

O
S

O
S

O        O O        O
S

แบบ 1                        แบบ 2

เข ียนแทนด *วย O        O
S

แรโซแนนซ /ไฮบร ิดจ /



 
สมบัติ 

        - เป็นของเหลว  ไม่มีสี 

        - ละลายนํOาได ้

        - จุดหลอมเหลว   -117  0C 

        - จุดเดือด   78.5  0C 

 
สมบัติ 

        - เป็นก๊าซ  ไม่มีสี 

        - ไม่ละลายนํOา 

        - จุดหลอมเหลว   -138.5  0C 

        - จุดเดือด   -23  0C 
 

 จากตวัอย่างทัOงสองนีOแสดงให้เห็นว่า  โครงสร้างโมเลกุล  (รูปร่างโมเลกุล)  มีความสัมพนัธ์กบัสมบตัิ

ของสาร  ดงันัOนในการศึกษาสมบตัขิองสารจึงจาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้างโมเลกุลหรือรูปร่างโมเลกุลของสาร

นัOนดว้ย 

 

 

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

 การจดัเรียงอะตอมต่าง ๆ ในโมเลกลุโคเวเลนตมี์ตาํแหน่งและทิศทางทีAแน่นอนจึงทาํให้โมเลกุลโคเว

เลนตข์องสารต่าง ๆ มีรูปร่างแตกต่างกนั  สิAงทีAใชบ้อกรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต ์

จะเป็นอย่างไรนัOน  คือ การจดัเวเลนซ์อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางของธาตุในโมเลกุลโคเวเลนต ์ นอกจากนัOน

ความยาวพนัธะและมุมระหว่างพนัธะยงัสามารถใชบ้อกรูปร่างโมเลกุลไดด้ว้ย 

 ความยาวพันธะ (Bond  length)  คือ ระยะทางระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึAงทีAมีพนัธะต่อกนั 

 มุมระหว่างพันธะ (Bond  angle)  คือ  มุมทีAเกดิจากอะตอมสองอะตอมทาํกบัอะตอมกลางหรือมุมทีAเกิด

ระหว่างพนัธะสองพนัธะ  เช่น 

 
 มุม    เป็นมุมระหว่างพนัธะในโมเลกุล  yx2   และมุมระหวา่งพนัธะจะกวา้งหรือแคบขึOนอยู่กบัแรง

ผลกัระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวและอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะรอบ ๆ  อะตอมกลาง โดยถือหลกัว่าโมเลกุลทีA

เสถียรจะตอ้งมีพลงังานตํAา  นัAนคือ อะตอมในโมเลกุลตอ้งจดัเรียงตวักนัเพืAอให้แรงผลกัของคู่อิเล็กตรอนให้นอ้ย

ทีAสุด 
 

y

x x

q

q



การทํานายรูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 

 โมเลกุลโคเวเลนตจ์ะมีรูปร่างเป็นอย่างไร  พิจารณาจาก 

 1.  จาํนวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะรอบอะตอมกลาง (bonding electron) 

 2.  จาํนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวรอบอะตอมกลาง (non bonding electron) 

 ดงันัOนการทาํนายรูปร่างโมเลกุลให้เลือกอะตอมกลาง  ซึAงเป็นอะตอมทีAสร้างพนัธะไดม้ากทีAสุดก่อน  

และนบัจาํนวนพนัธะทีAอะตอมกลางสร้างได ้ และจาํนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวรอบอะตอมกลางนัOน  แรงผลกั

ทัOงหมดของคู่อิเล็กตรอนทีAเกิดจากการสร้างพนัธะ  และไม่ไดส้ร้างพนัธะจะทาํให้เกิดรูปร่างโมเลกุลทีAแตกต่าง

กนัดงันีO 

 1. รูปร่างเส้นตรง (Linear) 

 โมเลกุลหรือไอออนโคเวเลนตใ์ด ๆ  ถา้อะตอมกลางมี  2  พนัธะ  จะเป็นพนัธะชนิดใดก็ได ้ และไม่มี

อิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว  โมเลกุลหรือไอออนนัOนจะมีรูปร่างเป็น  เส้นตรง 

 2. รูปร่างสามเหลี0ยมแบนราบ (Trigonal  planar) 

โมเลกุลหรือไอออนโคเวเลนตใ์ด ๆ ถา้อะตอมกลางมี  3  พนัธะ  (ไม่คาํนึงถึงชนิดของพนัธะ)  และไม่มี

อิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว  โมเลกุลหรือไอออนนัOนจะมีรูปร่างเป็น  สามเหลีAยมแบนราบ 

3.  รูปร่างทรงสี0หน้า (Tetarhedral) 

โมเลกุล หรือไอออนโคเวเลนตใ์ด ๆ  ถา้อะตอมกลางมี  4  พนัธะ  (ไม่คาํนึงถึงชนิดของพนัธะ) และไม่

มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวโมเลกุลหรือไอออนนัOนจะมีรูปร่างเป็น  ทรงสีAหนา้ 

 4. รูปร่างพีระมิดคู่ฐานสามเหลี0ยม (Trigonal bipyramiddal) 

โมเลกุลหรือไอออนโคเวเลนตใ์ด    ถา้อะตอมกลางมี  5  พนัธะ (ไม่คาํนึงถึงชนิดของพนัธะ)  และไม่มี

อิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวรูปร่างโมเลกุลหรือไอออนจะเป็นแบบ  พีระมิดคู่ฐานสามเหลีAยม 

 5. รูปร่างทรงแปดหน้า (Octahedral) 

โมเลกุลหรือไอออนโคเวเลนตใ์ด ๆ ถา้อะตอมกลางมี  6  พนัธะ  (ไม่คาํนึงถึงชนิดของพนัธะ) และไม่มี

อิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว  รูปร่างโมเลกุลหรือไอออนเป็นแบบ  ทรงแปดหนา้ 

อิเลก็ตรอนคู่โดดเดี@ยวกับรูปร่างโมเลกลุ 

 โมเลกุลโคเวเลนตที์Aมีสูตรคลา้ยกนั  (คือ มีจาํนวนอะตอมเป็นอตัราส่วนเท่ากนั)  บางสารก็มีรูปร่าง

แตกต่างกนั  เช่น  BeF2    และ  BeCl2  มีรูปร่างโมเลกุลแตกต่างกบั  H2O  และ  H2S  จากการพิจารณาพบว่าสิAงทีA

ทาํให้รูปร่างโมเลกุลของสารเหล่านีOต่างกนัก็คือ  จาํนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางในโมเลกุลว่ามี

จาํนวนอิเล็กตรอน คู่ร่วมพนัธะ และจาํนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว แตกต่างกนัอย่างไร 

 อิเลก็ตรอนคู่ร่วมพันธะ (Bond pair electrons) คือ อิเล็กตรอนคู่ทีAใชร่้วมกนัเพืAอเกิดพนัธะขึOน 

 อิเลก็ตรอนคู่โดดเดี@ยว (Lone pair electrons) คือ อิเล็กตรอนทีAไม่ไดใ้ชเ้กิดพนัธะ 

 ตามปกติอิเล็กตรอนแต่ละคู่จะออกแรงผลกักนั  แรงผลกัระหว่างอิเล็กตรอนแต่ละคู่มากนอ้ยไม่เท่ากนั  

ซึAงสามารถเขียนแรงผลกัระหว่างอิเล็กตรอนคู่ต่าง ๆ  จากมากไปหานอ้ยไดด้งันีO 



 

e คู่โดดเดีAยว กบั e คู่โดดเดีAยว > e คู่โดดเดีAยว กบั e คู่ร่วมพนัธะ > e คู่ร่วมพนัธะกบั e คู่ร่วมพนัธะ 

 

 การพิจารณารูปร่างโมเลกุลทีAอะตอมกลางมีจาํนวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว

แตกต่างกนัดงันีO 

 1.  รูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี0ยม (Trigonal pyramidal) 

โมเลกุลหรือไอออนโคเวเลนตใ์ด ๆ  ถา้อะตอมกลางมี  3  พนัธะ (ไม่คาํนึงถึงชนิดพนัธะ)  และมี

อิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวเหลือ  1  คู่  รูปร่างโมเลกุลหรือไอออนเป็นพีระมิดฐานสามเหลีAยม (pyramidal) 

 2.  รูปร่างโมเลกุลแบบมุมงอหรือตัวว ี

 โมเลกุลหรือไอออนโคเวเลนตใ์ด ๆ ถา้อะตอมกลางมี  2  พนัธะ (ไม่คาํนึงถึงชนิดของพนัธะ)  และมี

อิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวเหลือ  2  คู่  รูปร่างโมเลกุลหรือไอออนเป็นมุมงอหรือตวัวี  ( Bent  or  V - shaped) 

หลักการทํานายรูปร่างโมเลกลุและไอออนโคเวเลนต์ 

 1.  ตอ้งทราบเวเลนซ์อิเล็กตรอนแต่ละอะตอม  หรือทราบเลขอะตอมของธาตุ แลว้จดัเรียงอิเล็กตรอนใน

ระดบัพลงังานต่าง ๆ    ทาํให้ทราบเวเลนซ์อิเล็กตรอน 

 2.  ตอ้งทราบสูตรเคมี ของสารทีAจะทาํนายรูปร่างโมเลกุล 

 3.  นาํขอ้มูลขอ้  1.  และขอ้  2.  มาเขียนสูตรโครงสร้างแบบจุด หรือสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส  ตาม

โมเลกุลหรือไอออนของสารนัOน 

 4.  พิจารณาดูทีAอะตอมกลางของธาตุของสูตรโครงสร้างทีAเขียนขึOน ว่ามีการจดัเรียงอิเล็กตรอนคู่ร่วม

พนัธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว ตลอดจนจาํนวนพนัธะว่าเป็นอย่างไร เขา้ข่ายลกัษณะรูปร่างแบบไหนก็ทาํนาย

เป็นรูปร่างโมเลกุลหรือไอออนแบบนัOน 

ข้อสังเกต  การทาํนายรูปร่างของสารโคเวเลนตไ์ม่ควร เขยีนสูตรโครงสร้างแบบเส้น เพราะอิเล็กตรอนคูโ่ดด

เดีAยวจะไม่ปรากฏ ซึAงจะทาํให้ทาํนายรูปร่างของสารโคเวเลนตผิ์ดได ้

 มุมระหว่างพันธะของโมเลกลุโคเวเลนต์ 

 มุมระหว่างพนัธะของโมเลกุลโคเวเลนต ์ โดยทัAวไปขึOนอยูก่บัจาํนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวรออบ

อะตอมกลางเป็นเกณฑ ์ นอกจากนัOนยงัขึOนอยู่กบัรูปร่างโมเลกุล  จาํนวนพนัธะรอบอะตอมกลางในโมเลกุล  

จาํนวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะ  และค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตขีองธาต ุ

 หลกัการพิจารณามุมระหว่างพนัธะของโมเลกุลโคเวเลนต ์

1. โมเลกุลโคเวเลนตที์Aมีรูปร่างเหมือนกนั และอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวเท่ากนั จะมีมุม

ระหว่างพนัธะต่างกนั พิจารณาไดด้งันีO 

 2. มุมระหว่างพนัธะพิจารณาทีAระยะห่างของอิเล็กตรอนคูร่่วมพนัธะเป็นเกณฑ ์กล่าวคือ ถา้อิเล็กตรอนคู่

ร่วมพนัธะอยู่ห่างอะตอมมากมุมแคบ และอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะอยู่ใกลอ้ะตอมกลางมุมกวา้ง 



 3.มุมระหว่างพนัธะเปลีAยนแปลงตามค่า EN ของอะตอมกลางของธาตุทีAต่างกนั แต่ละอะตอมทีAลอ้มรอบ

อะตอมกลางเหมือนกนั 

 4. มุมระหว่างพนัธะเปลีAยนกลบักบัค่า EN ของอะตอมทีAลอ้มรอบอะตอมกลางทีAต่างกนั แต่อะตอมกลาง

เหมือนกนั 
 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนเขียนกลไกการเกดิเรโซแนนซ์ได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจาํลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสัมพนัธ์ของ

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาต ุ

๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสืAอสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรืAอง (Storyline Methode) 

ขั9นที@ 1 การกําหนดเส้นทางเรื@องให้เหมาะสม 

1. ครูทบทวนความรู้เรืAอง  ประโยชนข์องการศึกษาความยาวพนัธะ  ทีAทาํให้ทราบขอ้มูลเกีAยวกบัการ

รวมตวัของอะตอมดว้ยพนัธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต ์ ซึAงเป็นพนัธะโคเวเลนตช์นิดหนึAง  และทราบขอ้มูล

เกีAยวกบัปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ซึAงจะไดศึ้กษาในวนันีO 
ขั9นที@ 2 การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ครูให้นกัเรียนเขียนโครงสร้างลิวอิสของโอโซน  แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกีAยวกบัความยาวพนัธะ

ระหว่างอะตอมของออกซิเจน  เพืAอนาํไปสู่ความเขา้ใจเรืAองโครงสร้างเรโซแนนซ์  พร้อมทัOงยกตวัอย่างโมเลกุล

หรือไอออนทีAมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ตามรายละเอียดในใบความรู ้

 2. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกีAยวกบัการศึกษารูปร่างโมเลกุลโคเวเลนตว์่าจาํเป็นตอ้งทราบชนิด

ของธาตุองคป์ระกอบและการจดัตวัของอะตอมในโมเลกุล รวมทัOงความยาวพนัธะและมุมระหว่างพนัธะ 



3. ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คนและทาํการทดลอง เรืAอง การจดัตวัของ

ลูกโป่งกบัรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต ์
 

 การทดลอง เรื@อง การจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 

 การทดลองนีO มีจดุมุ่งหมายเพืAอศึกษารูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนตที์AมีจาํนวนอะตอมตัOงแต่  3  อะตอม

ขึOนไป  โดยเปรียบเทียบกบัการจดัตวัของลูกโป่ง 

 จุดประสงค์การทดลอง 

 1.  เปรียบเทียบทิศทางการจดัตวัของลูกโป่งกบัทิศทางของพนัธะโคเวเลนตไ์ด ้

 2.  อธิบายและเขียนแสดงรูปทรงเรขาคณิตของลูกโป่งทีAพนัขัOวตดิกนัจาํนวน  2  3  4  5  และ  6 ลูกได ้

 3.  บอกรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนตจ์ากการเปรียบเทียบกบัรูปร่างของลูกโป่งทีAพนัขัOวตดิกนัได ้

อุปกรณ์ 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม 

ลูกโป่งกลมขนาดเล็ก 6  ลูก 

  
 4.  ก่อนทาํการทดลอง เพืAอให้นกัเรียนมองเห็นรูปร่างของทรงสีAหนา้และทรงแปดหนา้ไดช้ดัเจน  ครู

ควรเตรียมสร้างแบบจาํลองดงันีO 

     1)  สร้างแบบจาํลองรูปทรงสีAหนา้  โดยตดักระดาษออกเป็นรูปสามเหลีAยมดา้นเท่า (ดา้นละ 24 cm) 

ขีดเส้นโยงจดุกึAงกลางของแต่ละดา้นแลว้พบัตามรอยเส้นประ 

     2)  สร้างแบบจาํลองของรูปทรงแปดหนา้  โดยเขียนวงกลมรัศมี  12  cm  บนกระดาษจาํนวน  2 รูป

แลว้แบ่งเส้นรอบวงออกเป็น  6  ส่วนเท่าๆกนั  เขียนรูปหกเหลีAยมดา้นเท่าภายในวงกลมนีO   ลากเส้นจากจุด

ศูนยก์ลางไปยงัมุมของรูปหกเหลีAยมดา้นเท่า  ตดักระดาษเป็นรูปหกเหลีAยม  พบัตามรอยเส้นทีAลากจากจดุ

ศูนยก์ลางไปยงัมุมของรูปหกเหลีAยมแลว้ตดัทิOง  2  ส่วน  ดงัรูป  2.4 ( ข )  แลว้พบัเป็นรูปพีระมิดทัOง  2  รูปเขา้

ดว้ยกนั  โดยนาํส่วนทีAเป็นฐานสีAเหลีAยมมาประกบกนัจะไดเ้ป็นทรงแปดหนา้ตามทีAตอ้งการ  

5.  ครูนาํอภิปรายก่อนการทดลอง เพืAอให้คาํแนะนาํนกัเรียนกอ่นทาํการทดลองดงันีO 

     1)  ตอ้งเป่าลูกโป่งให้มีขนาดเท่ากนั  และพนัขัOวของลูกโป่งเขา้ดว้ยกนัโดยไม่ตอ้งใชย้างหรือเชือกรัด

จนเกิดปมทีAขัOว  ของลูกโป่ง 

     2)  แนะนาํให้รู้จกัรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เช่น ทรงสีAหนา้ พีระมิดฐานสามเหลีAยม พีระมิดคู่ฐาน

สามเหลีAยม และทรงแปดหนา้ 

 6.  นกัเรียนทาํการทดลองตามรายละเอียดการทดลอง 2.3 เรืAอง การจดัตวัของลูกโป่งกบัรูปร่างโมเลกุล

โคเวเลนตต์ามรายละเอียดในหนงัสือเรียน โดยพนัขัOวติดกนัจาํนวน  2  3  4  5  และ  6 ลูก 

 7.  จากผลการทดลองครูนาํอภิปรายเพืAอให้นกัเรียนทราบว่าเมืAอพนัลูกโป่งเขา้ดว้ยกนั  ลูกโป่งจะเบียด

กนัเองจนกระทัAงอยู่ห่างกนัมากทีAสุด  ถา้ให้ขัOวของลูกโป่งทีAพนัติดกนัแทนตาํแหน่งของอะตอมกลาง  ส่วนพอง



ลมของลูกโป่งแทนกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะ  และส่วนตาํแหน่งของอะตอมอืAนทีAสร้างพนัธะกบั

อะตอมกลางอยู่ตรงปลายของลูกโป่งแต่ละลูก  ส่วนเส้นแกนของลูกโป่งแทนทิศทางของพนัธะและมุมระหว่าง

เส้นแกนของลูกโป่งแทนมุมระหว่างพนัธะ  ต่อจากนัOนให้นกัเรียนเปรียบเทียบรูปร่างของลูกโป่งทีAพนัตดิกนักบั

รูปทรงเรขาคณิต  ซึAงสรุปไดว้่าลูกโป่งทีAพนัติดกนั  2  3  4  5  และ  6 ลูก  จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง  สามเหลีAยม

แบนราบ  ทรงสีAหนา้  พีระมิดคู่ฐานสามเหลีAยม  และทรงแปดหนา้  ตามลาํดบั 

 8.  ครูยกตวัอย่างโมเลกุลโคเวเลนตที์Aมีรูปร่างเช่นเดียวกบัลูกโป่งทีAพนัติดกนั  พร้อมทัOงอธิบายเกีAยวกบั

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนตที์Aไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวตามรายละเอียดในใบความรู้  

เพืAอให้สรุปถึงรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนตเ์หล่านัOนได ้

 9.  ครูอธิบายเพิAมเติมเกีAยวกบัรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนตที์Aมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวรอบอะตอมกลาง  

รวมทัOงอิทธิพลของอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยวทีAมีขนาดของมุมระหว่างพนัธะตามรายละเอียดในใบความรู้  แลว้ให้

นกัเรียนร่วมกนัสรุปเกณฑใ์นการพิจารณารูปร่างโมเลกุล 

โคเวเลนต ์ ซึAงควรสรุปว่ารูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนตข์ึOนอยู่กบัจาํนวนพนัธะและจาํนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดีAยว

รอบอะตอมกลาง 

 10. ครูให้นกัเรียนศึกษาความรู้เพิAมเติม เกีAยวกบั หลกัการทาํนายรูปร่างโมเลกุลและ 

ไอออนโคเวเลนต ์

11. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถามเนืOอหา เรืAอง แนวคิดเกีAยวกบัเรโซแนนซ์และหลกัการทาํนาย

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต ์ว่ามีส่วนไหนทีAไม่เขา้ใจและให้ความรู้เพิAมเติมในส่วนนัOน 

ขั9นที@ 3 การประเมิน 

1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนสรุปความคิดรวบยอดเกีAยวกบัเนืOอหาทีAไดเ้รียนในวนันีO 

2. ครูให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดในหนงัสือเรียน 
สื@อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ทีA 13 เรืAอง เรโซแนนซ์ และรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต ์

๒. สืAอ Powerpoint เรืAอง เรโซแนนซ์ และรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต ์

๓. หนงัสือประกอบการสอนวิชาเคมี ม.4 อาจารยช์ลธิชา  เก็นซ์ 

๔. กระดานดาํ 
๕. หนงัสือเรียนวิชาเคมี 1 ของ สสวท. 

๖. http://satitcom.swu.ac.th/ ของวิชาเคมี ม.4 

 

 

 

 



การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื@องมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระสําคัญ 

 

๑. ใบความรู้ทีA ๑๓ ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. คาํถาม 

๓. ใบงานทีA๑๓ 

 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 

๗๐% 

๒. ด้านทักษะ

กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหัดทีA ๑๓ ใบงานทีA ๑๓ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลกัษณะที@พึง

ประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่รู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

 

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัOงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัOงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 

ขึOนไป 

 

 บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาและอปุสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 



บันทกึการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

 


