
 

แผนการจดัการเรียนรู้ ๑๕ 
รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนท่ี    ๑   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  โครงสร้างอะตอม       
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๕ เร่ือง แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์และโครงผลกึร่างตาข่าย
          เวลา ๑/๒ คาบ 
อาจารย์ผู้สอน    นางชลธิชา  เก็นซ์           
        
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  มี

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

ตัวช้ีวัด 
 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตั้งค าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และเช่ือถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอื่น 

ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้และจ านวนครั้ งของการส ารวจ  ตรวจสอบ  เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอยา่ง

ถูกตอ้งทั้งทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

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

สาระส าคญั เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคล่ือนของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้ทั้งวิธีการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ 

น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพื่อเติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซ่ึงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อยา่งระมดัระวงั อนั

จะน ามาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

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

ของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุกบัจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร

ได ้
2. อธิบายเหตุผลท่ีท าให้สารโคเวเลนตท่ี์มีโครงสร้างแบบโครงผลึกร่างตาข่ายมีจุดหลอมเหลวและจุด

เดือดสูงกว่าสารโคเวเลนตช์นิดอ่ืนได้ 
 
 
 
 



สาระส าคัญ 

ผงัความคดิ เร่ือง สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

พนัธะโคเวเลนต ์

 

แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกลุ

โคเวเลนต์ 

 

 

1. แรงแวนเดอวาลส์ 

- แรงลอนดอน 

- แรงดึงดูดระหว่างขั้ว 

- แรงดึงดูดระหว่างขั้วถาวรกับขั้วที่

ถูกเหน่ียวน า 

2. พนัธะไฮโดรเจน 

- พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล 

- พันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุล 

พนัธะโคเวเลนต์กบัโครงผลกึ

ร่างตาข่าย 

- เพชร  (Diamond)  

- แกร์ไฟต์  (Graphite)  

 



 
สาระการเรียนรู้  
 แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

1. แรงแวนเดอวาลส์ 
 ในปี  ค.ศ. 1873 Johannes van der wals ไดอ้ธิบายแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของสารโคเวเลนต ์ซ่ึง
ปัจจุบนัแรงแวนเดอวาลส์ จะประกอบดว้ยแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1)  แรงลอนดอน (Induced dipole - induced dipole forces หรือ Lond force) 

    +     He       −     +     He       −

 
 2)  แรงดึงดูดระหว่างขั้ว (Dipole -pole forces) 

 
 3)  แรงดึงดูดระหว่างขั้วถาวรกบัขั้วท่ีถูกเหน่ียวน า (dipole - induced dipole forces) 

 
2. พันธะไฮโดรเจน 
 พันธะไฮโดรเจน  (Hydrogen  bond)  คือ  แรงดึงดูดระหว่างโมเลกลุท่ีเกิดจากไฮโดรเจนอะตอมสร้าง
พนัธะโคเวเลนตก์บัอะตอมของธาตุท่ีมีค่าอิเลก็โตรเนกาติวิตีสูงและมีขนาดเลก็  (เช่น  F , O  และ  N)  แลว้เกิด
พนัธะโคเวเลนตมี์ขั้วชนิดท่ีมีสภาพมีขั้วแรงมากทั้งน้ีเน่ืองจากพนัธะท่ีเกิดข้ึนน้ีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะถูกดึงเขา้
มาใกลอ้ะตอมของธาตุท่ีมีค่าอิเลก็โตรเนกาติวิตีสูง    มากกว่าทางดา้นอะตอมของไฮโดรเจนมาก  และอะตอม
ของธาตุท่ีมีค่าอิเลก็โตรเนกาติวิตีสูงสร้างพนัธะกบัอะตอมไฮโดรเจนแลว้ยงัมีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวเหลืออยา่ง
นอ้ย  1 คู่  เม่ือโมเลกลุของสารเหล่าน้ีเขา้ใกลก้นัหันดา้นไฮโดรเจนท่ีมีอ านาจไฟฟ้าบวกสูงเกิดแรงดึงดูดกบั
อิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวและขั้วไฟฟ้าลบของอะตอมท่ีมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงของอีกโมเลกุล  ท าให้เกิดเป็น 
พันธะไฮโดรเจน 

ลกัษณะส าคญัของพนัธะไฮโดรเจน 
 1. สารประกอบท่ีจะเกิดพนัธะไฮโดรเจนไดน้ั้น  ตอ้งเป็นโมเลกลุท่ีพนัธะมีขั้วแรง ๆ  และมีไฮโดรเจน
สร้างพนัธะกบัอะตอมของธาตุท่ีมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง  และมีขนาดเลก็  มีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวเหลืออยา่ง
นอ้ย   1  คู่  เช่น  F  ,  O  ,  N 
 2. เน่ืองจากพนัธะไฮโดรเจนมีความแรงมากกว่าแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้วมาก  ดงันั้นไม่
จดัพนัธะไฮโดรเจนเป็นพวกแรงแวนเดอร์วาลส์ 
 3. พนัธะไฮโดรเจนนอกจากจะเป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุแลว้ยงัเป็นแรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดข้ึน
ภายในโมเลกลุบางชนิด  และเกิดข้ึนในผลึกสารประกอบไอออนิกบางชนิดไดอี้กดว้ย 



 4. พนัธะไฮโดรเจนเป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของกรดบางชนิด 
 5.  ระบบท่ีมีการเกิดพนัธะไฮโดรเจนเป็นแบบคายพลงังาน  ความแขง็แรงของพนัธะไฮโดรเจนของสาร
ทัว่ไปคิดเป็นค่าพลงังานประมาณ  20 - 40 kJ/mol  เม่ือเปรียบเทียบกบัความแขง็แรงของพนัธะโคเวเลนตท์ัว่ไป  
คิดเป็นพลงังานระหว่าง  150 - 900  kJ/mol  ดงันั้นคิดอตัราส่วนโดยพลงังานของแรงยดึเหน่ียวของโมเลกลุต่าง 
ๆ โดยประมาณจะไดว้่า 

แรงแวนเดอร์วาลส์  :  พันธะไฮโดรเจน  :  พันธะโคเวเลนต์  =  1  :  10  :  100 
เม่ือน ามาเรียงล าดบั ความแขง็แรงของแรงยดึเหน่ียวของโมเลกลุต่าง ๆ จากนอ้ยไปหามาก เป็น 
แรงแวนเดอร์วาลส์  <  พันธะไฮโดรเจน  <   พันธะโคเวเลนต์ 
แต่ความแขง็แรงของพนัธะไฮโดรเจนคิดเป็น  5 - 10 %  ของค่าเฉล่ียของความแขง็แรงของพนัธะไอออ

นิก  และพนัธะโคเวเลนต ์ หรือความแขง็แรงของพนัธะไฮโดรเจนคิดเป็น 1/10 ของความแขง็แรงของพนัธะ
โคเวเลนต ์

6.  พนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดกบัธาตุ   F ,  O  , N  เป็นพนัธะไฮโดรเจนท่ีแรง (Strong  hydrogen  bond) 
7. พนัธะไฮโดรเจนจะมีความแขง็แรงมากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยู่กบัค่าอิเลก็โตรเนกาติวิตีของธาตุท่ีมีขนาด

อะตอมเลก็นั้น  กล่าวคือ  ธาตุท่ีมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงเกิดพนัธะกบัไฮโดรเจนกจ็ะมีสภาพมีขั้วแรงไดพ้นัธะ
ไฮโดรเจนท่ีแขง็แรงกว่า  ธาตุท่ีมีค่าอิเลก็โตรเนกาติวิตีต ่ากว่าสร้างพนัธะกบัไฮโดรเจน 

ดงันั้นถา้เรียงล าดบัความแรงของพนัธะไฮโดรเจนจากนอ้ยไปมากดงัน้ี 
N - H---------N   <   O - H ---------- O  <  F - H ------------- F 

8. โดยทัว่ไป ความยาวพนัธะไฮโดรเจนจะยาวกว่าความยาวพนัธะโคเวเลนตท่ี์เกิดจากคู่อะตอมของธาตุ
คู่เดียวกนั  เช่น 

 
9.  สารโคเวเลนตท่ี์เกิดพนัธะไฮโดรเจนไดจ้ะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าสารโคเวเลนตท่ี์มีแต่แรง

แวนเดอร์วาลส์เท่านั้น  เช่น  PH3  มีจุดเดือด  -87.7  0C   และ  NH3   มีจุดเดือด   -33  0C  จะพบว่า  NH3  มีจุด
เดือดสูงกว่ามาก  เพราะแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของ  NH3  เป็นพนัธะไฮโดรเจนซ่ึงมีความแขง็แรง
มากกว่า  แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของ  PH3  ซ่ึงเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ชนิดแรงลอนดอนและแรงดึงดูด
ระหว่างขั้ว 
 เน่ืองจากสารประกอบของไฮโดรเจนท่ีเกิดจากธาตุหมู่  5A ,  6A  ,  7A  ทุกสารเป็นโมเลกลุมีขั้ว  แรง
ยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุนอกจากจะมีแรงลอนดอน  แลว้ยงัมีแรงดงดูดระหว่างขั้วอีกดว้ย  แต่จากกราฟ
แนวโนม้ของจุดเดือดจะค่อย ๆ สูงข้ึน  ตามมวลโมเลกลุของสารท่ีสูงข้ึนและตามแรงลอนดอนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย  
เช่นเดียวกนักบัจุดเดือดของกา๊ซเฉ่ือย  (ธาตุหมู่  8A) 

F H
+−

101 pm

− +HF 
150 pm



 แต่ในกรณีท่ี  H2O  , HF ,  NH3  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงกว่าสารประกอบของไฮโดรเจนของ
ธาตุแต่ละหมู่  ทั้งน้ีเพราะสารดงักล่าวสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกลุได ้ ซ่ึงเป็นแรงยดึเหน่ียว
ระหว่างโมเลกลุแขง็แรง 
 10. พนัธะไฮโดรเจนในน ้าแขง็  น ้าแขง็มีโครงสร้างเป็นโครงผลึกร่างตาข่าย  โดยโมเลกลุของน ้าแต่ละ
โมเลกลุเกิดพนัธะไฮโดรเจนไดถึ้ง  4  พนัธะ  ในลกัษณะทรงส่ีหนา้  ท าให้โครงผลึกของน ้าแขง็เป็นโพรงและมี
ความหนาแน่นนอ้ย 
 ส่วนน ้าท่ีเป็นของเหลว  1  โมเลกลุอาจจะเกิดพนัธะไฮโดรเจนไดน้อ้ยกว่า  4  พนัธะและไม่เป็นโครง
ผลึกร่างตาข่าย  แต่โมเลกลุของน ้าท่ีเป็นของเหลวอยูชิ่ดกนั  ดงันั้นน ้าท่ีเป็นของเหลวจึงมีความหนาแน่น
มากกว่าน ้าแขง็ 
 11. พนัธะไฮโดรเจนในผลึกไฮโดรเจนฟลูออไรด ์(HF) ยดึกนัเป็นรูปซิกแซกเป็นสายยาวโดยโมเลกลุ
ของไฮโดรเจนฟลูออไรด ์1 โมเลกลุจะเกิดพนัธะไฮโดรเจนได ้2 พนัธะ 
 12. การท่ีจุดเดือดของน ้า (H2O  ; b.p = 100 0C) สูงกว่าจุดเดือดของไฮโดรเจนฟลูออไรด ์(HF ; b.p = 19 
0C) มาก  ทั้ง ๆท่ีมีความแรงของพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดจาก  H - F - - - - - H  แรงกว่าพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดจาก  
H - O - - - - - H  เพราะจ านวนโมเลกลุของ  H2O  และของ HF  ท่ีเท่ากนั น ้า (H2O)  มีโอกาสเกิดจ านวนพนัธะ
ไฮโดรเจนมากกว่า  จึงเป็นผลให้เกิดแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของน ้าทั้งหมดรวม ๆ กนัแรงกว่าของ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด ์ ดงันั้นน ้าจึงมีจุดเดือดสูงกว่า 

ชนิดของพนัธะไฮโดรเจน 
 1. พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล (Intermolecular hydrogen bond) เป็นพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดจากแรง
ดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างโมเลกลุกบัโมเลกลุ เช่น 

1) พนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกลุชนิดเดียวกนั 
2) พนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกลุต่างชนิดกนั 

 
 2. พันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุล (Intramolecular  hydrogen  bond)   เป็นพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดจาก
แรงดึงดูดทางไฟฟ้าภายในโมเลกลุท่ีมีขนาดใหญ่และยาว  เช่น 
 พนัธะไฮโดรเจนในกรดมาลิอิก (maleic  acid)  สูตรเคมี  (HOOCH = CHOOH)  

    
พนัธะไฮโดรเจนใน  2 - ไนโตร – ฟีนอล   พนัธะไฮโดรเจนในกรดนิวคลิอิก 
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พันธะโคเวเลนต์กับโครงผลกึร่างตาข่าย 
 สารโคเวเลนตส่์วนใหญ่มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวต ่า  ไม่น าไฟฟ้าทั้งในสถานะของแขง็  ของเหลว  
และกา๊ซ แต่มีสารโคเวเลนตบ์างอยา่งมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง เพราะภายในโครงสร้างเป็นแบบโครงผลึก
ร่างตาข่าย  (Network  covalent  solids)  เช่น  แกร์ไฟต ์ เพชร  หินควอทซ์(SiO2)  และคาร์บอรันดมั  (SiC) 

1. เพชร  (Diamond) เป็นรูปหน่ึงของธาตุคาร์บอน  มีโครงสร้างเป็นผลึกสามมิติ  คาร์บอน  1  อะตอม
มีเวเลนตอิ์เลก็ตรอนเท่ากบั  4  จึงสามารถเกิดพนัธะโคเวเลนตก์บัอะตอมคาร์บอนขา้งเคียงอีก  4  อะตอม  จาก
การวดัความยาวพนัธะระหว่างอะตอมระหว่างอะตอมคาร์บอนกบัคาร์บอนเท่ากบั  154.45 pm  ยาวเท่ากบัพนัธะ
เด่ียวพอดี  เพชรมีลกัษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงส่ีหนา้เช่ือมโยงกนัเป็นตาข่าย  3  มิติ  อะตอมของคาณ์บอนจึง
ถูกยดึไวแ้น่น  เพชรจึงมีความแขง็มาก  และเน่ืองจากคาร์บอนแต่ละอะตอมใชเ้วเลนตอิ์เลก็ตรอนสร้างพนัธะ
โคเวเลนตห์มด  ไม่มีอิเลก็ตรอนอิสระท่ีจะใชเ้คล่ือนท่ี  ดงันั้นเพชรจึงไม่น าไฟฟ้า 

 
แบบจ าลองแสดงโครงสร้างของเพชร 

 

2. แกร์ไฟต์  (Graphite) เป็นรูปหน่ึงของธาตุคาร์บอน  มีโครงสร้างเป็นชั้น ๆ ภายในชั้นเดียวกนั
คาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพนัธะโคเวเลนตก์บัอะตอมขา้งเคียงอีก  3  อะตอม  จากการวดัความยาวพนัธะแต่ละ
พนัธะภายในชั้นเดียวกนัของแกร์ไฟตย์าว  141.5 pm  และจากขอ้มูลทราบว่าพนัธะเด่ียวระหว่างอะตอม
คาร์บอนมีความยาว  154  pm  ส่วนพนัธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน มีความยาว  134  pm  ดว้ยเหตุน้ีพนัธะโคเว
เลนตข์องอะตอมคาร์บอนในชั้นเดียวกนัของแกร์ไฟตมี์ลกัษณะก ้าก่ึงระหว่างพนัธะเด่ียวกบัพนัธะคู่  แสดงว่า
คาร์บอนในชั้นเดียวกนัของแกร์ไฟตส์ามารถเกิดเรโซแนนซ์ไดเ้ช่นเดียวกบั  SO2 
 การท่ีคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพนัธะโคเวเลนตก์บัคาร์บอนอะตอมอื่นอีก  3  อะตอมท่ีอยูใ่กลเ้คียง
กนัภายในชั้นเดียวกนั  ดงันั้นคาร์บอนแต่ละอะตอมจะมีเวเลนตอิ์เลก็ตรอนเหลืออีก  อิเลก็ตรอนไม่อยูก่บัท่ี 
เคล่ือนท่ีไดอิ้สระทัว่ไปภายในชั้นเดียวกนั  แกร์ไฟตจึ์งน าไฟฟ้าไดดี้เฉพาะในทิศทางท่ีขนานกบัชั้นเท่านั้น 
 ในผลึกแกร์ไฟตร์ะหว่างชั้นของแกร์ไฟตย์ดึกนัดว้ยแรงแวนเดอร์วาลส์  ชั้นของคาร์บอนแต่ละชั้นห่าง  
335  pm  ซ่ึงเป็นระยะท่ียาวกว่าพนัธะระหว่างคาร์บอนกบัคาร์บอนในชั้นเดียวกนั  ผลึกแกร์ไฟตจึ์งแตกออกจาก
กนัไดง้่าย  สามารถใชเ้ป็นสารหล่อล่ืน และใชท้ าไส้ดินสอได้ 



 
รูปท่ี  22  แบบจ าลองแสดงโครงสร้างของแกร์ไฟต ์

 

 โครงสร้างของเพชรและกร์ไฟตท่ี์อะตอมจดัเรียงตวัเป็นร่างแหคลา้ยตาข่าย  เรียกว่าโครงผลึกร่างตาข่าย 
(Network  covalent  solid)  สารเหล่าน้ีไม่มีสูตรโมเลกลุ  เน่ืองจากไม่สามารถบอกต าแหน่งเร่ิมตน้และส้ินสุดได ้ 
จึงเขียนแสดงดว้ยสูตรแอมพิริคลัแทนเป็นสูตรเคมีของสาร  เช่น  เพชรและแกร์ไฟต ์ เขียนแทนดว้ย  C  ผลึก
ซิลิคอนไดออกไซด ์ หรือหินควอทซ์  เขียนแทนดว้ย  SiO2  ผลึกซิลิคอนคาร์ไบดห์รือคาร์บอนรันดมั  เขียน
แทนดว้ย  SiC 
 ลกัษณะส าคญัของสารโคเวเลนตท่ี์มีสูตรโครงสร้างเป็นแบบโครงผลึกร่างตาข่าย 
 1. เป็นผลึกของแขง็ 
 2. เกิดกบัสารโคเวเลนตไ์ด ้ 2  แบบ  คือ  ธาตุ  เช่น  แกรไฟต ์ เพชร  , สารประกอบ  เช่น  ซิลิคอนได
ออกไซด ์ ,  ซิลิคอนคาร์ไบด ์
 3. มีจุดเดือด  และจุดหลอมเหลวสูง  เช่น  เพชรมีจุดหลอมเหลว  3550 0C  แกร์ไฟตมี์จุดหลอมเหลว  
3652 0C 
 4. ไม่ละลายน ้า 
 5. ไม่มีสูตรโมเลกลุ  มีแต่สูตรแอมพริิคลั (สูตรอยา่งง่าย) 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนเขียนอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุกบัจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวของสารได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจ าลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได้ 
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสมัพนัธข์อง

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ 



๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเลก็ตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม
ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเร่ือง (Storyline Methode) 

ข้ันท่ี 1 การก าหนดเส้นทางเร่ืองให้เหมาะสม 
 1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคของสารในสถานะต่าง ๆ เพื่อให้ได้
แนวความคิดว่าจุดหลอมเหลวและจุดเดือดเป็นขอ้มูลประการหน่ึงท่ีแสดงถึงแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของ
สาร   
ข้ันท่ี 2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาสมบติัของสารในใบความรู้ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
     1)  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุ 
     2)  แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของแก๊สเฉ่ือยและสารโคเวเลนตช์นิดไม่มีขั้วมีค่าต ่า 
     3)  แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุมีขั้วมีค่าสูงกว่าแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุไม่มีขั้ว 
 2. ครูให้ความรู้นกัเรียนเก่ียวกบัแรงลอนดอน  แรงดึงดูดระหว่างขั้ว  แรงแวนเดอร์วาลส์และพนัธะ
ไฮโดรเจนตามรายละเอียดในใบความรู้และร่วมกนัอภิปรายเพื่อให้ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
     1)  แรงลอนดอนเป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตทุ์กชนิด  ซ่ึงเป็นแรงอ่อนๆ  และจะมีค่า
เพิ่มข้ึนตามมวลโมเลกลุหรือขนาดโมเลกลุ 
     2)  แรงยดึเหน่ียวระหว่างขั้วเป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุมีขั้ว  ซ่ึงเกิดจากแรงกระท าระหว่างขั้ว
ท่ีมีอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งบวกกบัขั้วท่ีมีอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งลบของโมเลกลุท่ีอยูใ่กลก้นั 
     3)  แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตท์ั้งแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้วรวมเรียกว่า 
แรงแวนเดอร์วาลส์ 
     4)  พนัธะไฮโดรเจนเป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตท่ี์มีความแขง็แรงมากกว่าแรงดึงดูด
ระหว่างขั้วทัว่ ๆ ไป  เกิดจากอะตอมของไฮโดรเจนยดึเหน่ียวกบัอะตอมของธาตุท่ีมีขนาดเลก็และมีค่าอิเลก็
โทรเนกาติวิตีสูง  ไดแ้ก่  F  O  และ  N 



     5)  พนัธะไฮโดรเจนต่างจากพนัธะในโมเลกลุของแก๊สไฮโดรเจน  เน่ืองจากพนัธะไฮโดรเจนเป็นแรง
ยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต ์ ส่วนพนัธะในโมเลกลุของแกส๊ไฮโดรเจนเป็นพนัธะโคเวเลนต ์ ซ่ึงเกิดจาก
การท่ีอะตอมของไฮโดรเจน  2  อะตอมใชอิ้เลก็ตรอนร่วมกนั 

3. ครูน าอภิปรายและให้ความรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบัการเกิดและธรรมชาติของแรงแวนเดอร์วาลส์ชนิดต่าง 
อธิบายไดด้งัน้ี 
      1)  แรงแวนเดอร์วาลส์ระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตทุ์กชนิด มีช่ือเฉพาะว่าแรงลอนดอน เกิดจาก
อิเลก็ตรอนในโมเลกลุซ่ึงเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลาไม่ไดก้ระจายอยา่งสม ่าเสมอในลกัษณะท่ีสมมาตร แต่หนาแน่น
อยูด่า้นใดดา้นหน่ึงของโมเลกุล  ท าให้ดา้นนั้นมีอ านาจไฟฟ้าลบสูงกว่าปกติ  มีผลท าให้ดา้นตรงขา้มมีความ
หนาแน่นของอิเลก็ตรอนลดลงจึงแสดงอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งบวก  หรือกล่าวไดว้่าท าให้โมเลกลุนั้นกลายเป็น
โมเลกลุมีขั้วชัว่คราว   ขั้วของโมเลกลุท่ีเกิดข้ึนน้ีจะไปเหน่ียวน าโมเลกลุขา้งเคียง เช่น ถา้โมเลกลุหันขั้วอ านาจ
ไฟฟ้าค่อนขา้งบวกไปทางโมเลกลุใดกจ็ะเหน่ียวน าให้โมเลกลุนั้นเกิดขั้วอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งลบข้ึนทางดา้นท่ี
ติดกนั  โดยวิธีน้ีโมเลกลุจะเกิดการเหน่ียวน าต่อๆกนัไปจนเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกลุท่ีมีขั้วจากการ
เหน่ียวน า   
 นอกจากแรงลอนดอนจะมีค่าเพิ่มข้ึนตามมวลโมเลกลุแลว้  รูปร่างของโมเลกลุยงัมีอิทธิพลต่อแรง
ลอนดอนดว้ย  เช่น  เพนเทนและนีโอเพนเทน  ซ่ึงมีจุดเดือดเท่ากบั  36 °C  และ  9.5 °C  ตามล าดบัสารทั้งสอง
ต่างมีสูตรโมเลกลุเป็น  C5H12  แต่จุดเดือดของเพนเทนสูงกว่านีโอเพนเทน  เน่ืองจากโมเลกลุของเพนเทนมี
ลกัษณะยาวและมีส่วนสมัผสักนัไดต้ลอดแนวยาวของโมเลกุล  จึงเกิดการเหน่ียวน าไดง้่าย  ท าให้มีแรงลอนดอน
มากกว่านีโอเพนเทนซ่ึงมีลกัษณะกลมและมีส่วนท่ีสมัผสักนันอ้ย 
        2)  แรงแวนเดอร์วาลส์ระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตมี์ขั้วกบัไม่มีขั้ว มีช่ือเฉพะว่าแรงเหน่ียวน า  
(induction force)  หรือแรงเดอบาย  (Debye force) เกิดเม่ือโมเลกลุมีขั้วเขา้ใกลโ้มเลกุลไม่มีขั้ว แลว้เหน่ียวน าให้
โมเลกลุไม่มีขั้วกลายเป็นโมเลกุลมีขั้วอยา่งชัว่คราว  เกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วท่ีเกิดจากการเหน่ียวน า (dipole -  
induced dipole attraction) แรงน้ีจะมีค่ามากข้ึนตามความสามารถการเกิดมีขั้วของโมเลกลุท่ีถูกเหน่ียวน า  
โดยทัว่ไปอะตอมหรือโมเลกลุขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการเกิดมีขั้วดีกว่าอะตอมหรือโมเลกลุขนาดเลก็ 
       3)  แรงแวนเดอร์วาลส์ระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตมี์ขั้วกบัมีขั้ว  มีช่ือเฉพาะเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่าง
ขั้ว  เกิดจากโมเลกลุมีขั้วแสดงอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งบวกท่ีดา้นหน่ึงและอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งลบท่ีดา้นตรงขา้ม  
เม่ือโมเลกลุเขา้ใกลก้นัอ านาจไฟฟ้าค่อนขา้งบวกกบัลบจะดึงดูดกนั (dipole - dipole attraction) เกิดเป็นแรง
ดึงดูดระหว่างขั้ว  ในขณะท่ีโมเลกลุ เกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วท่ีแสดงอ านาจไฟฟ้าต่างชนิดกนั จะเกิดแรงผลกั
ระหว่างขั้วท่ีแสดงอ านาจไฟฟ้าชนิดเดียวกนัดว้ย  ดงันั้นโมเลกลุของสารสถานะของแขง็ซ่ึงมีการจดัเรียง
ตวัอยา่งเป็นระเบียบ จึงมีแรงดึงดูดระหว่างขั้วมากกว่าโมเลกลุของสารในสถานะของเหลวและแกส๊ซ่ึงมีการ
จดัเรียงตวัอยา่งไม่เป็นระเบียบ  เน่ืองจากโมเลกลุเคล่ือนท่ีไปมาได ้
 4.  ครูให้นกัเรียนศึกษาโครงสร้างของเพชรและแกรไฟตจ์ากแบบจ าลองหรือหรือรูปในแบบเรียน
ประกอบค าอธิบายในบทเรียน แลว้ร่วมกนัสรุปโครงสร้างสมบติัของเพชรและแกรไฟตว์่าเป็นโมเลกลุ โคเว



เลนตท่ี์มีการจดัอะตอมภายในเป็นผลึกร่างตาข่าย  สมบติัของสารกลุ่มน้ีมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าสาร
โคเวเลนตท์ัว่ไป  จากนั้นยกตวัอยา่งสารโครงผลึกร่างตาข่ายชนิดอ่ืนๆ  ตามรายละเอียดในบทเรียน/ใบความรู้ 
 5.  ครูให้นกัเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต ์ใน 
ใบความรู้ท่ี 15  
 6.  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถามเน้ือหา เร่ือง แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต ์พนัธะโคเว
เลนตก์บัโครงผลึกร่างตาข่าย ว่ามีส่วนไหนท่ีไม่เขา้ใจและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น 
ข้ันท่ี 3 การประเมิน 

1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดเ้รียนในวนัน้ี 
2. ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 
 
 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ท่ี 15 เร่ือง แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตแ์ละโครงผลึกร่างตาข่าย 
๒. ส่ือ Powerpoint เร่ือง แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนตแ์ละโครงผลึกร่างตาข่าย 
๓. หนงัสือประกอบการสอนวิชาเคมี ม.4 อาจารยช์ลธิชา  เกน็ซ์ 
๔. กระดานด า 
๕. หนงัสือเรียนวิชาเคมี 1 ของ สสวท. 
๖. http://satitcom.swu.ac.th/ ของวิชาเคมี ม.4 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระส าคัญ 
 

๑. ใบความรู้ท่ี ๑๕ ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ค าถาม 
๓. ใบงานท่ี ๑๕ 
 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 
๗๐% 

๒. ด้านทักษะ
กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหดัท่ี ๑๕ ใบงานท่ี ๑๕ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่รู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

การสงัเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 
ข้ึนไป 



 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

 

 

 

 

 
 


