
พนัธะเคม ี
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(Chemical Bonding) 
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จุดเร่ิมต้นของการศึกษาเร่ืองพนัธะเคมี 

Paracetamol 

ท ำไมอะตอมของธำตุ ออกซิเจน คำร์บอน ไนโตรเจน 
และ ไฮโดรเจน ถึงมำรวมกนัเกิดเป็น “พาราเซตามอล”? 

อะไรท่ียดึอะตอมเหล่ำนั้น 
ไวใ้หอ้ยูใ่นรูปโมเลกุล? 

โมเลกลุของพำรำเซตำมอลน้ีสำมำรถ
สลำยตวัหรือเปล่ียนแปลงไดไ้หม? 



3 

แรงยดึเหน่ียวทางเคมี 

“แรงดึงดูดระหวำ่งอะตอมในสำรแบ่งได ้2 ประเภท” 

1. แรงยดึเหน่ียวระหวำ่งโมเลกลุ (intermolecular force)  
แรงแวนเดอร์วำลส์ (vanderwaal force) 

พนัธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) 

2. แรงยดึเหน่ียวภายในโมเลกุล (intramolecular force)  

พนัธะไอออนิก (ionic bond) 

พนัธะโคเวเลนต์ (covelent bond) 

พนัธะโลหะ (metallic bond) 
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จงเรียงล ำดบัควำมแขง็แรงของแรงยดึเหน่ียวของอนุภำคสำรจำกมำกไปนอ้ย 



5 

1. แรงยดึเหน่ียวระหวำ่งโมเลกลุ (intermolecular force)  

1.1 แรงแวนเดอร์วำลส์ (Van der waals force)  

แรงดงึดูดระหว่างขั้ว  (Dipole–dipole force) 

 - เกิดระหวำ่ง polar molecules 

 - polar molecule ท่ีมี dipole  moment  สูง    
                (แรง d-d มำก) เช่น HCl   HBr   HI   H2S   NH3 

แรงเหน่ียวน า (Dipole – Induced  dipole  force, Debye force)  

-เกิดระหวำ่ง polar molecule  กบั  non-polar molecule  

  เช่น   HCl กบั Ar 
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แรงลอนดอน  (London  force)    เป็นแรงระหวำ่งโมเลกลุไม่มีขั้วดว้ยกนัชัว่ขณะหน่ึงท่ีโมเลกลุ
หน่ึงมีควำมเขม้ขน้ของอิเลก็ตรอนสูง  อีกโมเลกลุหน่ึงมีควำมเขม้ขน้ของอิเลก็ตรอนต ่ำ ท ำใหเ้กิดขั้วข้ึน
เลก็นอ้ย  ท ำใหเ้กิดแรงดึงดูดกนัระหวำ่งโมเลกลุ  

แรงแวนเดอร์วาลส์  จะมค่ีาเพิม่ขึน้ตามมวลโมเลกลุ 

เพรำะวำ่อะไร? 
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1.2 พนัธะไฮโดรเจน  (Hydrogen bond) 

 - เป็นพนัธะแบบพิเศษของ dipole-dipole  forces 

 - โมเลกลุจะมีธำตุ H จบัอยูก่บัธำตุ F, O, และN ธำตุใดธำตุหน่ึง 
                 (ค่ำ EN > H มำก ๆ) เช่น  N-H   O-H   F-H 

 - มีควำมแขง็แรงกวำ่แรงแวนเดอร์วำลส์ทัว่ไป 
             - เช่น H2O กบั NH3 

จงเขียนกำรเกิดพนัธะไฮโดรเจน 
1. ระหวำ่งโมเลกลุของน ้ำ                  2.โมเลกลุของน ้ำกบัแอมโมเนีย 
3. กรดอะซิติกกบัน ้ำ                          4. เอทำนอลกบัน ้ำ 
5. ระหวำ่งโมเลกลุของกรดอะซิติก   6. ระหวำ่งโมเลกลุของเอทำนอล 
7. กรดอะซิติกกบัเอทำนอล 
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พนัธะเคมี 
“แรงยดึเหน่ียวระหวำ่งอะตอมกบัอะตอมภำยในโมเลกลุเป็นแรงยดึเหน่ียวระหวำ่งอะตอม
ท่ีท ำใหเ้กิดโมเลกลุของสำร” 

กฎออกเตด ( Octet rule ) 

“ก๊ำซเฉ่ือยเป็นธำตุท่ีเสถียรมำก จำกกำรศึกษำโครงสร้ำงอะตอมพบวำ่มีกำรจดัเรียงอิเลก็ตรอน
วงนอกสุดเหมือนกนัคือมี 8 อิเลก็ตรอน (ยกเวน้ He มี 2 อิเลก็ตรอน)” 

He = 2    Ne = 2, 8    Ar = 2, 8, 8    Kr = 2, 8, 18, 8 

“ธำตุท่ีมีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนไม่ครบ 8 ในธรรมชำติจะไม่สำมำรถอยูเ่ป็นอะตอมเด่ียวๆได ้ซ่ึงแสดงวำ่
ไม่เสถียรกำรท่ีอะตอมของธำตุต่ำงๆ รวมตวักนัดว้ยสดัส่วนท่ีท ำใหเ้วเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ำกบั 8 น้ี 
นกัวทิยำศำสตร์ไดต้ั้งเป็นกฎข้ึนเรียกวำ่ กฎออกเตด” 

2. แรงยดึเหน่ียวภายในโมเลกลุ (intramolecular force)  
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2.1พนัธะไอออนิก 
(Ionic bond) 

“แรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดระหวำ่ง 2 อะตอมอะตอมท่ีมีค่ำ EN ต่ำงกนัมำกและอยูใ่นสภำพท่ีเป็นไอออนบวก
และไอออนลบ อะตอมท่ีมีค่ำ EN นอ้ยจะใหอิ้เลคตรอนแก่อะตอมท่ีมีค่ำ EN มำก ท ำใหอิ้เลก็ตรอนท่ี
อยูร่อบๆ อะตอมครบ 8 (octet rule) โดยทัว่ไปแลว้พนัธะไอออนิกเป็นพนัธะท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งโลหะ
และอโลหะ” 

Octet rule 
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โลหะซ่ึงมีค่ำพลงังำนไอออไนเซชนัต ่ำ จะเป็นฝ่ำยใหอิ้เลก็ตรอน เกิดเป็นไอออนบวก และอโลหะ
ซ่ึงมีค่ำพลงังำนไอออไนเซชนัสูง จะเป็นฝ่ำยรับอิเลก็ตรอนเกิดเป็นไอออนลบ ซ่ึงท ำใหไ้อออนทั้ง 
2 ชนิดมีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนครบตำมกฎออกเตด 

อำจกล่ำวไดว้ำ่พนัธะไอออนิกเกิดจำก 
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2.1.1โครงสร้ำงของสำรประกอบไอออนิก 

เน่ืองจำกไอออนนั้นมีประจุทำงไฟฟ้ำซ่ึงจะดึงดูดไอออนขำ้งเคียงท่ีมีประจุไฟฟ้ำตรงขำ้มกนั ดงันั้น
จึงเกิดกำรดึงดูดต่อกนัไปเร่ือยๆ เกิดเป็นโครงสร้ำงผลึกขนำดใหญ่ข้ึน  

โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 

โซเดียมไอออนสลบักนักบัคลอไรดไ์อออน เป็นแถวๆ ทั้งสำมมิติ โดยแต่ละไอออนจะมีไอออนต่ำง
ชนิดลอ้มรอบอยู ่6 ไอออน 

สูตรเอมพริิคลั และ สูตรโมเลกุลของโซเดยีมคลอไรด์คอือะไร? 
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ซีเซียมคลอไรด ์(CsCl) 

อตัรำส่วนระหวำ่งซีเซียมไอออนต่อคลอไรด์
ไอออน เป็น 8 ต่อ 8 ซ่ึงกคื็อ 1 ต่อ 1 ดงันั้น
สูตรอยำ่งง่ำยจึงเป็น CsCl  

แคลเซียมฟลูออไรด ์(CaF2) 

อตัรำส่วนระหวำ่งแคลเซียมไอออนต่อ 
ฟลูออไรดไ์อออนเป็น 4 ต่อ 8 ซ่ึงกคื็อ 1 ต่อ 
2 ดงันั้นสูตรอยำ่งง่ำยจึงเป็น CaF2 
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2.1.2 กำรเขียนสูตรสำรประกอบไอออนิก 

ควรทรำบแนวโนม้กำรเกิดเป็นไอออนชนิดใดมีประจุเป็นบวกหรือลบและมีประจุเท่ำไหร่ 
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หลกักำร 

สำรประกอบไอออนิกตอ้งมีผลรวมของประจุเป็นศูนย ์นัน่คือประจุบวกจะตอ้งเท่ำกบัประจุลบ  

เขียนไอออนบวกไวห้นำ้และตำมดว้ยไอออนลบ  

Mg2+ O2- 

ไขวเ้ลขแสดงประจุ 

Mg2O2 

ท ำใหเ้ป็นอตัรำสวนอยำ่งต ่ำ 

MgO 



16 

แบบฝึกหดั 1 จงเขียนสูตรเอมพิริคลัและเขียนช่ือของสำรประกอบไอออนิกต่อไปน้ี 
1.1) Na+ กบั O2- 

1.2) Ca2+ กบั Cl- 

1.3) NH4
+ กบั SO4

2- 

1.4) Ca2+ กบั PO4
3- 

1.5) Ba2+ กบั CO3
2-   

1.6) Al3+  กบั SO4
2- 

1.7) NH4
+  กบั S2- 

1.8) Na+  กบั SO4
2- 
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ตวัอยำ่งกำรเรียกช่ือไอออนบวก 

2.1.2 กำรอ่ำนช่ือของสำรประกอบไอออนิก 
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หลกักำรเรียกช่ือไอออนลบ 

1.ไอออนลบท่ีมีเพียงอะตอมเดียว ใหเ้รียกช่ือธำตุแลว้เปล่ียนเสียงพยำงคสุ์ดทำ้ยเป็น -ไอด ์ 

2.ไอออนลบท่ีเป็นกลุ่มอะตอมท่ีมีออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบ ใหล้งทำ้ยดว้ย -เอต หรือ -ไอต์
โดย -ไอตจ์ะใชก้บัไอออนลบท่ีมีประจุเท่ำกนั แต่มีจ  ำนวนออกซิเจนนอ้ยลงไป 1 อะตอม 

NO3
-    อ่ำนวำ่ ไนเตรตไอออน    Nitrate ion  

NO2
-    อ่ำนวำ่ ไนไตรตไ์อออน   Nitrite ion  

SO4
2-  อ่ำนวำ่  ซลัเฟตไอออน    Sulfate ion  

SO3
2-   อ่ำนวำ่  ซลัไฟตไ์อออน   Sulfite ion  

H-    อ่ำนวำ่ ไฮไดรดไ์อออน     Hydride ion  
O2-    อ่ำนวำ่  ออกไซดไ์อออน   Oxide ion  
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3. ไอออนลบท่ีมีออกซิเจน 4 อะตอม และมีฮำโลเจนอยูด่ว้ย จะใชค้  ำวำ่เปอร์ (per-) เพื่อบอก
วำ่มีออกซิเจนเพิ่มข้ึน 1 อะตอมจำกไอออนท่ีมีค ำลงทำ้ยดว้ย เ-ต และใชค้  ำน ำหนำ้วำ่ ไฮโป-
(hypo-) เพื่อแสดงวำ่มีออกซิเจนลดลง 1 อะตอมจำกไอออนท่ีมีค ำลงทำ้ยเป็น ไ-ต ์

ClO4
-  อ่ำนวำ่  เปอร์คลอเรตไอออน     Perchlorate ion  

ClO3
-  อ่ำนวำ่  คลอเรตไอออน             Chlorate ion  

ClO2
-   อ่ำนวำ่  คลอไรตไ์อออน            Chlorite ion  

ClO-    อ่ำนวำ่ ไฮโปคลอไรตไ์อออน   Hypochlorite ion  

4. ไอออนลบท่ีมีออกซิเจนเม่ือเติม H+ จะเติมค ำวำ่ ไฮโดรเจน-หรือ ไดไฮโดรเจน ตำมจ ำนวน
อะตอมของไฮโดรเจน  

CO3
2-    อ่ำนวำ่   คำร์บอเนตไอออน                     Carbonate ion  

HCO3
-  อ่ำนวำ่   ไฮโดรเจนคำร์บอร์เนตไอออน   Hydrogen carbonate ion  

PO4
3-    อ่ำนวำ่    ฟอสเฟตไอออน                        Phosphate ion  

HPO4
2- อ่ำนวำ่    ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน        Hydrogen phosphate ion  

H2PO4
- อ่ำนวำ่    ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน   Dihydrogen phosphate ion  
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ตวัอยำ่งกำรเรียกช่ือไอออนลบ 
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กำรเรียกช่ือสำรประกอบไอออนิกจะเรียกช่ือไอออนบวกก่อน แลว้ตำมดว้ยไอออนลบ แลว้
ตดัค ำวำ่ไอออนของทั้งสองท้ิงเสมอ  

หลกักำรอ่ำนช่ือของสำรประกอบไอออนิก 

กำรเรียกช่ือสำรประกอบไอออนิกท่ีมีน ้ำอยูใ่นโครงสร้ำง  

CuSO4.5H2O     เรียกวำ่        Copper(II)sulphate pentahydrate 

Na2CO3.10H2O เรียกวำ่  

Fe2O3.H2O        เรียกวำ่  
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แบบฝึกหดั 2 

1.จงเขียนสูตรและอ่ำนช่ือสำรประกอบไอออนิก ของ Fe2+ และ Fe3+ กบั Cl  

2.จงเขียนสูตรของสำรประกอบไอออนิก AB ท่ี A มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเป็น 3 และ B มีเวเลนซ์
อิเลก็ตรอนเป็น 6  

3.จงเขียนสูตรโครงสร้ำงและเรียกช่ือสำรประกอบไอออนิก ท่ีประกอบดว้ย โซเดียมไอออน 
(Na+) และกลุ่มอะตอมของไอออนลบ คลอเรตไอออน (ClO3

-) และกลุ่มอะตอมของไอออนลบ
ท่ีมีออกซิเจนอะตอมเพิ่มข้ึน 1 อะตอม, ลดลง 1 อะตอมและลดลง 2 อะตอมของคลอเรตไอออน  

4. จงเขียนสูตรและเรียกช่ือสำรประกอบไอออนิก ท่ีประกอบดว้ย  
4.1โซเดียมไอออน (Na+) และ ฟอสเฟตไอออน (PO4

3-)  

4.2โซเดียมไอออน และ ฟอสเฟตไอออนท่ีมีไฮโดรเจนไอออนเพิ่มเขำ้มำ 1 ไอออน  
4.3โซเดียมไอออน และ ฟอสเฟตไอออนท่ีมีไฮโดรเจนไอออนเพิ่มเขำ้มำ 2 ไอออน  
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กำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงพลงังำนกบั
กำรเกิดสำรประกอบไอออนิก 

ตวัอยำ่งกำรเกิดโซเดียมคลอไรด ์

Na(s) Na(g) 

Na+(g) 

e- 

Cl2(g) Cl(g) Cl-(g) 

NaCl(s) 
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2.1.3 พลงังำนกบักำรเกิดสำรประกอบไอออนิก 

1.กำรระเหิดของโซเดียม 

ตวัอยำ่งกำรเกิดโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 1 โมลจำกปฏิกิริยำสุทธิ 

Na(s) → Na(g) ∆H1= +107 kJ พลงังำนกำรระเหิด 

2.สลำยพนัธะของคลอรีน 
1

2
Cl2(g)  → Cl(g) ∆H2= +122 kJ พลงังำนสลำยพนัธะ 

3.กำรแตกตวัของโซเดียม Na(g) → Na+(g) + e- ∆H3= +496 kJ พลงังำน IE 

4.กำรเกิดคลอไรดไ์อออน Cl(g) + e- → Cl-(g) ∆H4= -349 kJ พลงังำน EA 

5.กำรเกิด NaCl Na+(g) + Cl-(g) → NaCl(s) ∆H5= -787 kJ พลงังำนแลตทิช 

พลงังำนรวม = ∑ΔH = -411 kJ 

จำกค่ำพลงังำนรวมท่ีไดห้มำยควำมวำ่อยำ่งไร ? 
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พลงังำนรวม = ∑ΔH = ΔH1+ ΔH2+ ΔH3+ ΔH4+ ΔH5= -411 kJ 

Na(s) + 1/2Cl2
 (g) → NaCl(s) จำกสมกำรรวมของปฏิกิริยำ 

ปฏิกิริยำท่ีมีกำรดูดพลงังำนมำกกวำ่พลงังำนท่ีคำยออกมำเป็นปฏิกิริยำดูดพลงังำน 
∑ΔH มีเคร่ืองหมำยเป็น + 

ปฏิกิริยำท่ีมีกำรดูดพลงังำนนอ้ยกวำ่พลงังำนท่ีคำยออกมำเป็นปฏิกิริยำคำยพลงังำน 
∑ΔH มีเคร่ืองหมำยเป็น - 

ปฏิกิริยำดูดพลงังำน  ปฏิกิริยำคำยพลงังำน  
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วฏัจกัรบอร์น-ฮำร์เบอร์ (Born-haber Cycle) ของโซเดียมคลอไรด ์1 โมล 

ระเหิด 

สลำยพนัธะ 

กำรแตกตวั 

เกิดไอออน 

เกิดผลึกสำรไอออนิก 
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ตวัอยำ่ง จงเขียนวฏัจกัรบอร์น-ฮำร์เบอร์ (Born-haber Cycle) ของสำรประกอบไอออนิกต่อไปน้ี 

ก.โพแทสเซียมกบัฟลูออรีน ข.อลูมิเนียมกบัคลอรีน 
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สมบตัิของสารประกอบไอออนิก 

1. มีขั้ว เกิดจำกกำรท่ีอะตอมท่ีมี EN ต่ำงกนัสร้ำงพนัธะกนั โดยจะมีควำมหนำแน่นของอิเลก็ตรอน
สูงอยูร่อบๆ อะตอมท่ีมีค่ำ EN สูงกวำ่ 

2.ไม่น ำไฟฟ้ำเม่ืออยูใ่นสภำพของแขง็ แต่จะน ำไฟฟ้ำไดเ้ม่ือใส่สำรประกอบไอออนิกลงในน ้ำ
เน่ืองจำกไอออนจะแยกออกจำกกนั เกิดกำรไหลเวยีนอิเลก็ตรอน 

3. มีจุหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ควำมร้อนในกำรท ำลำยแรงดึงดูดระหวำ่งไอออนใหก้ลำยเป็น
ของเหลวตอ้งใชพ้ลงังำนสูง 

4.เป็นผลึกแขง็ แต่เปรำะและแตกง่ำย 
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5. สำรประกอบไอออนิกไม่มีสูตรโมเลกลุ มีแต่สตรเอมพิริคลั ( สูตรอยำ่งง่ำย ) ผลึกสำรประกอบไอ
ออนิกมีรูปทรงเป็นโครงผลึกร่ำงตำข่ำยประกอบดว้ยไอออนบวกและลบเรียงสลบักนัเป็นแบบสำมมิติ 
ไม่สำมำรถแยกเป็นโมเลกลุเด่ียวแต่สำมำรถหำจ ำนวนไดจ้ำกอตัรำส่วนอยำ่งต ่ำได ้

6. สำรประกอบไอออนิกท่ีละลำยน ้ำไดต้อ้งมีกำรเปล่ียนแปลงพลงังำน (สร้ำงพนัธะคำยพลงังำน, 

สลำยพนัธะดูดพลงังำน)โดยสำรประกอบไอออนิกท่ีละลำยน ้ำไดเ้กิดจำกกรณีท่ีแรงดึงดูดระหวำ่ง
โมเลกลุของน ้ำกบัไอออนของสำรประกอบไอออนิกมีมำกกวำ่แรงยดึเหน่ียวระหวำ่งไอออนบวกและ
ลบของสำรประกอบไอออนิกนั้น 
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การละลายน า้ของสารประกอบไอออนิกประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 

1.โมเลกลุของน ้ ำดึงดูดไอออนบวกและไอออนลบใหห้ลุด
จำกผลึก โดยดูดกลืนพลงังำนเขำ้ไปเท่ำกบัพลงังานแลตทิช 

2. ไอออนบวกและไอออนลบท่ีหลุดจำกผลึก จะถูกลอ้มรอบโดย
โมเลกลุของน ้ ำและคำยพลงังำนออกมำเรียกวำ่พลงังานไฮเดรชัน 
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ตวัอยำ่งกำรละลำยของ คอปเปอร์(II)ซลัเฟต 

1.จงอธิบำยเก่ียวกบักำรละลำยของคอปเปอร์(II)ซลัเฟต จำกรูป 
2. จงอธิบำยวำ่ท ำไมเม่ือน ำแอมโมเนียมคลอไรดม์ำละลำยน ้ ำสำรละลำยท่ีไดจึ้งมีอุณหภูมิต ่ำลง 
3. ถำ้พลงังำนแลตทิซสูงกวำ่พลงังำนไฮเดรชนัมำก ๆ กำรละลำยน ้ ำจะเป็นอยำ่งไร 
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สรุปเก่ียวกบักำรละลำยน ้ำของสำรประกอบไอออนิก 

1.สำรประกอบไอออนิกท่ีละลำยน ้ำ 

เกลือของหมู่ 1 ทุกชนิดละลำยน ้ำได ้

เกลือของแอมโมเนียมไอออนทุกชนิดละลำยน ้ำได ้

เกลือไนเตรต เกลือคลอเรต เกลือเปอร์คลอเรต 

เกลือคลอไรด ์เกลือโบรไมด ์เกลือไอโอไดด ์
(ยกเวน้ Ag+, Pb2+) 

2.สำรประกอบไอออนิกท่ีไม่ละลำยน ้ำ 

เกลือซลัเฟต (ยกเวน้ Sr2+, Pb2+
 , Ba2+) 

สำรประกอบออกไซดข์องโลหะ (ยกเวน้ Sr2+, 

Ca2+
 , Ba2+  เม่ือละลำยน ้ำไดส้ำรประกอบไฮ

ดรอกไซด)์ 

สำรประกอบคำร์บอเนต ฟอสเฟต ซลัไฟด์
และซลัไฟต ์(ยกเวน้สำรประกอบแอมโมเนียม
และโลหะแอลคำไลน์) 
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ปฏิกิริยำของสำรประกอบไอออนิก 

เม่ือน ำสำรละลำยไอออนิกคู่ใด คู่หน่ึงมำผสมกนัแลว้เกิดตะกอนข้ึนแสดงวำ่เกิดปฏิกิริยำและมี
กำรแลกเปล่ียนไอออนบวกไอออนลบกนั 

Ax + By → Ay + Bx 

Ca(OH)2(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3(s) + 2NaOH(aq) 

สมการไอออนิก คือ สมกำรท่ีแสดงไอออนอิสระของสำรประกอบไอออนิกในสำรละลำยทุกชนิด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยำโดยผลรวมของประจุทั้งสองฝ่ังของสมกำรตอ้งเท่ำกนั 
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แบบฝึกหดั 3 

จงเขียนสมกำรไอออนิกและอ่ำนช่ือของสำรประกอบแต่ละชนิดจำกปฏิกิริยำต่อไปน้ี 

1. Pb(NO3)2(aq) + NaI(aq) → PbI2(s) + 2NaNO3(aq) 

2. HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) 

3. HCl(aq) + NaHCO3(aq) → NaCl(aq) + H2CO3(aq)  

*H2CO3 ไม่เสถียรสลำยตวัไดน้ ้ำและคำร์บอนไดออกไซด ์

4. BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq) → 2AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq) 

5. 2AgNO3(aq) + CaBr2(aq) → 2AgBr(s) + Ca(NO3)2(aq) 

6. 2NaCl(aq) + H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g) + Cl2(g) 
 

7. Zn(s) + FeCl2(aq) → ZnCl2(aq) + Fe(s) 

8. Lead(II)nitrate กบั Sodiumcarbonate สำรละลำยท่ีไดมี้ตะกอนเกิดข้ึน  
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2.2พนัธะโคเวเลนต์ 
(Covalent bond) 
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พนัธะโคเวเลนต์ 
(Covalent bond) 

“พนัธะท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งอะตอม 2 อะตอมท่ีมีค่ำ EN สูงเหมือนกนัส่วนใหญ่เกิดข้ึนระหวำ่งอโลหะและ
อโลหะ เป็นกำรใชอิ้เลก็ตรอนร่วมกนัระหวำ่งอะตอมคู่ร่วมพนัธะนั้นๆ ซ่ึงอิเลก็ตรอนอำจมำจำกแต่ละอะตอม
อยำ่งล่ะเท่ำ ๆ กนัหรือมำจำกอะตอมใดอะตอมหน่ึงกไ็ดแ้ละท ำใหมี้จ ำนวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนท่ีอยูร่อบๆ แต่
ละอะตอมเป็นไปตำมกฎออกเตต หรือเหมือนกบัแก๊สเฉ่ือย” 

การเขยีนสูตรโครงสร้างแสดงพนัธะโคเวเลนต์ 

สูตรโครงสร้ำงแบบจุด คือสูตรโครงสร้ำงท่ีแสดงถึงจ ำนวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนของอะตอมนั้น เม่ือเกิด
เป็นสำรประกอบโคเวเลนตจ์ะมีกำรจดัเรียงอิเลก็ตรอนใหค้รบตำมกฏออกเตต โดยใชจุ้ด (•) แทน
อิเลก็ตรอน 1 ตวั 

สูตรโครงสร้ำงแบบเส้น คือสูตรโครงสร้ำงท่ีแสดงถึงพนัธะเคมีในสำรประกอบนั้นวำ่พนัธะใดบำ้ง โดย
ใชเ้ส้น (—) แทนพนัธะเคมี เส้น 1 เส้น แทนอิเลก็ตรอนท่ีใชร่้วมกนั 1 คู่ และเขียนเฉพำะพนัธะท่ี
เกิดข้ึนเท่ำนั้น 
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ตัวอย่างการเขยีนโครงสร้างแบบจุดและแบบเส้นของพนัธะโคเวเลนต์ 

แสดงเวเลนซ์อเิลก็ตรอน
แบบจุดของธาตุตัวอย่าง 

ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์ 

พนัธะเดีย่ว พนัธะคู่ พนัธะสาม 
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แบบฝึกหดั 4 จงเขียนสูตรแบบจุดและแบบเส้นสูตรโครงสร้ำงแบบลิวอิส ของสำรประกอบโคเวเลนต ์
ต่อไปน้ี 

2.1) HF 

2.2) CS2 

2.3) HCN 

2.4) NH3 

2.5) C2H4 

2.6) C2H2 

2.7) C2H6 

2.8) C2H6O 

2.9) C3H6 

2.10) HNO2 

2.11) S8 

2.12) P4 

2.13) H2CO3 

2.14) CH2O 
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แบบฝึกหดั 5 จงเขียนสูตรโครงสร้ำงแบบลิวอิส ของสำรประกอบต่อไปน้ี 

สูตรโครงสร้ำงแบบลิวอิส (Lewis structure) คือสูตรโครงสร้ำงท่ีเขียนแทนพนัธะดว้ยเส้น (—) 
แทนพนัธะเคมี เส้น 1 เส้น แทนอิเลก็ตรอนท่ีใชร่้วมกนั 1 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวคงไว ้ 

เทคนิคกำรหำชนิดของพนัธะในโครงสร้ำงของสำรประกอบ 

ใชก้ฎ “6N+2”, N คือจ ำนวนอะตอมของธำตุยกเวน้ไฮโดรเจนในสูตรเคมี 
*จ ำนวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนในสูตรเคมีเท่ำกบั 6N+2 แสดงวำ่ “มีแต่พนัธะเด่ียว” 

*จ ำนวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนในสูตรเคมีนอ้ยกวำ่ 6N+2 อยู ่2 แสดงวำ่ “มีพนัธะคู่ 1 พนัธะ” 
*จ ำนวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนในสูตรเคมีนอ้ยกวำ่ 6N+2 อยู ่4 แสดงวำ่ “มีพนัธะคู่ 2 พนัธะ 
หรือมีพนัธะสำม 1 พนัธะ” 

3.1) PF3 

3.2) CO3
2- 

3.3) CN- 

3.4) H2SO4 
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จำกกำรท่ีอะตอมใชอิ้เลก็ตรอนร่วมกนัเพื่อใหมี้จ ำนวนอิเลก็ตรอนครบ 8 ตำมกฎออกเตต ช่วย
ใหส้ำมำรถท ำนำยพนัธะโคเวเลนตข์องอะตอมได ้
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ฟอร์มำลดีไฮด ์ เอทำนอล ไดเมทิลอีเทอร์ 

เมทิลเอมีน แอมโมเนีย นิโคติน 
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ข้อยกเว้นของสารทีไ่ม่เป็นไปตามกฎออกเตต 

1. โมเลกลุท่ีมีจ  ำนวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนของทุกอะตอมรวมกนัเป็นเลขค่ี 

ClO2 มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนรวมทั้งหมด   =  19  NO มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนรวมทั้งหมด   =  11 

 NO2 มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนรวมทั้งหมด   =  17 

2. โมเลกลุท่ี  Be  และ  B  เป็นอะตอมกลำงจะมีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนนอ้ยกวำ่ 8 
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3. โมเลกลุท่ีอะตอมกลำงมีอิเลก็ตรอนมำกกวำ่ 8 ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกบัอะตอมกลำงท่ีมีเวเลนซ์
อิเลก็ตรอนใกลจ้ะครบ  8  หรือครบ  8  อยูแ่ลว้  
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การเขยีนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 

1.เรียงตำมล ำดบัของธำตุ และค่ำอิเลก็โทรเนกำติวตีิ ตำมหลกัสำกล 

B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F 

2.หลกักำรเขียนสูตรสำรประกอบโคเวเลนตท่ี์มีอะตอมของธำตุจดัเวเลนตอิ์เลก็ตรอน เป็นไป
ตำมกฎออกเตต ใช้จ ำนวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะของแต่ละอะตอมของธำตุคณูไขว้ 

ตัวอย่าง จงเขียนสูตรของสำรประกอบโคเวเลนตต่์อไปน้ี 

ก.ไฮโดรเจนกบัซลัเฟอร์ 
ข.ซลัเฟอร์กบัคำร์บอน 
ค.ไนโตรเจนกบัคลอรีน 
ง.ออกซิเจนกบัไนโตรเจน 
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การเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต์ 

1. เรียกช่ือธำตุท่ีอยูข่ำ้งหนำ้ก่อนแลว้ตำมดว้ยช่ือธำตุท่ีอยูห่ลงั โดยเปล่ียนเสียงพยำงคท์ำ้ยเป็น    
“ไอด”์ (ide) 

ไฮโดรเจน (H)        →   ไฮไดรต ์
คำร์บอน (C)          →    คำร์ไบด ์
ไนโตรเจน(N)        →    ไนไตรด ์
ฟลูออรีน (F)           →   ฟลูออไรด ์
คลอรีน (CI)           →    คลอไรต ์
ออกซิเจน (O)         →    ออกไซต ์

2. ใหร้ะบุจ ำนวนอะตอมของแต่ละธำตุดว้ยเลขจ ำนวนในภำษำกรีก 

1       =    มอนอ (mono)       2     =    ได (di) 

3     =   ไตร (tri)               4     =    เตตระ (tetra) 

5     =   เพนตะ (penta)      6     =    เฮกซะ (hexa) 

7     =   เฮปตะ (hepta)      8     =    ออกตะ (octa) 

9     =   โนนะ (nona)       10    =    เดคะ (deca) 



47 

3. ถำ้สำรประกอบนั้นอะตอมของธำตุแรกมีเพียงอะตอมเดียว ไม่ตอ้งระบุจ ำนวนอะตอมของธำตุนั้น 
แต่ถำ้เป็นอะตอมของธำตุหลงัใหอ่้ำน “ มอนอ” หรือกรณีท่ีเป็นธำตุไฮโดรเจน ไม่วำ่จะมีก่ีอะตอมก็
ตำมไม่ตอ้งมีกำรระบุจ ำนวน 

NO2  เรียกวำ่  nitrogen dioxide  

N2O4 เรียกวำ่  dinitrogen tetraoxide  

PCl3  เรียกวำ่  phosphorus trichloride 

PCl5   เรียกวำ่  phosphorus pentachloride 

CO    เรียกวำ่  carbon monoxide 

1. N2O  

7. CCI4  

4. SO2  

6. P4O10  

ตัวอย่าง จงเขียนช่ือของสำรประกอบต่อไปน้ี 

5. Mn2O3  

3. FeCI3  

2. NaCN  

8. Cu2S  

9. Cl2O7  

10. SF6  

11. CsCl  

12. CaF2  



48 

พลงังานพนัธะ 

พลงังำนปริมำณนอ้ยท่ีสุดท่ีใชเ้พื่อสลำยพนัธะระหวำ่งอะตอมภำยในโมเลกลุท่ีอยูใ่นสถำนะแก๊สให้
เป็นอะตอมเด่ียวในสถำนะแก๊ส 

H2(g) + 436 kJ/mol → 2H(g) 

ตัวอย่าง กำรท ำใหโ้มเลกลุของแก๊สไฮโดรเจนกลำยเป็นไฮโดรเจนอะตอมจะตอ้งใชพ้ลงังำนอยำ่งนอ้ย
ท่ีสุด 436 kJ/mol 
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กำรสลำยพนัธะ C-H ในโมเลกลุมีเทนแต่ละพนัธะใชพ้ลงังำนไม่เท่ำกนัผลรวมของพลงังำนท่ีใชใ้น
กำรสลำยพนัธะ C-H ทั้ง 4 เท่ำกบั 1652 kJ/mol  

CH4(g) + 1652 kJ/mol → C(g) + 4H(g) 

พลงังำนเฉล่ียของพนัธะ C-H ใน CH4 = 1652/4 = 413 kJ/mol   

เม่ือกล่ำวถึงพลงังำนพนัธะใดหมำยถึง “ พลงังานเฉลีย่ ” 

CH4(g) + 435 kJ/mol → CH3(g) + H(g) 

CH3(g) + 453 kJ/mol → CH2(g) + H(g) 

CH2(g) + 425 kJ/mol → CH(g) + H(g) 

CH(g) + 339 kJ/mol → C(g) + H(g) 

โมเลกลุท่ีประกอบดว้ยอะตอมมำกกวำ่สองอะตอมมีพนัธะในโมเลกลุมำกกวำ่หน่ึงพนัธะ กำรท ำให้
สลำยเป็นโมเลกลุเด่ียวตอ้งใชพ้ลงังำนท่ีสูงข้ึน 
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พลงังำนเฉล่ียของพนัธะระหวำ่งอะตอมคู่ต่ำง ๆ (kJ/mol)   

พลงังำนของพนัธะใชบ่้งบอกถึงอะไรได?้ 
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ปฏิกิริยำเคมีท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป จะมีกำรสลำยพนัธะของสำรเดิมหรือเรียกวำ่สำรตั้งตน้โดยกำรดูด
พลงังำน และหลงัจำกนั้นมีกำรสร้ำงพนัธะของสำรใหม่หรือเรียกวำ่ผลิตภณัฑโ์ดยกำรคำยพลงังำน 

ดงันั้นถำ้ทรำบชนิดและจ ำนวนของพนัธะท่ีสลำยและเกิดข้ึนใหม่ จะสำมำรถค ำนวณหำพลงังำนของ
ปฏิกิริยำได ้(ΔH) 

ΔH = ƩΔH(สำรตั้งตน้) - ƩΔH(สำรผลิตภณัฑ)์ 

ΔH = พลงังำนของปฏิกิริยำ (Heat of reaction) 

ƩΔH(สำรตั้งตน้) = พลงังำนทั้งหมดท่ีดูดเขำ้ไปเพ่ือสลำยพนัธะของสำรตั้งตน้  

ƩΔH(สำรผลิตภณัฑ)์ = พลงังำนทั้งหมดท่ีคำยออกมำจำกกำรสร้ำงพนัธะของ     
สำรผลิตภณัฑ ์
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ตัวอย่างที ่1 กำรสลำยพนัธะในโมเลกลุคำร์บอนเตตระคลอไรด ์1 โมล ออกเป็นอะตอมเด่ียวตอ้งใช้
พลงังำนเท่ำใด และเป็นกำรเปล่ียนแปลงแบบดูดหรือคำยพลงังำน 



53 

ตัวอย่างที ่2 จงค ำนวณหำพลงังำนของปฏิกิริยำต่อไปน้ีวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงพลงังำนก่ี kJ/mol 

C2H6(g) + 7/2 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) 
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1. จงค ำนวณหำพลงังำนของปฏิกิริยำต่อไปน้ีวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงพลงังำนก่ี kJ/mol เป็นปฏิกิริยำ
ดูดหรือคำยพลงังำน พร้อมทั้งวำดกรำฟแสดงกำรเปล่ียนแปลงของพลงังำน 

1.1 CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 

แบบฝึกหัด 6 

1.2 C2H4(g) + Cl2(g) → CH2ClCH2Cl(g) 

2. จงค ำนวณหำพลงังำนท่ีใชเ้พื่อสลำยแก๊สบิวเทน C4H10 0.5 โมล ออกเป็นอะตอมอยำ่งสมบูรณ์ 

1.3 CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl + HCl(g) 
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ตำรำงแสดงควำมยำวพนัธะระหวำ่ง O-H ในโมเลกลุของสำรต่ำงชนิดกนั 

ความยาวพนัธะ 

ระยะระหวำ่งนิวเคลียสของอะตอมคู่หน่ึงท่ีสร้ำงพนัธะกนัในโมเลกลุ หำไดจ้ำกกำรศึกษำกำร
เล้ียวเบนรังสีเอกซ์ 

เม่ือกล่ำวถึงควำมยำวพนัธะหมำยถึง “ ความยาวพนัธะเฉลีย่ ” 



56 

ตำรำงแสดงควำมยำวพนัธะเฉล่ีย (ในหน่วย pm) ระหวำ่งอะตอมคู่ต่ำง ๆ 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งชนิดของพนัธะ ควำมยำวพนัธะและพลงังำนพนัธะเป็นอยำ่งไร? 

จงเปรียบเทียบพลงังำนและควำมยำวพนัธะของคำร์บอนกบัคำร์บอนใน C2H2 , C2H4 

และ C2H6 ? 
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แนวคดิเกีย่วกบัเรโซแนนซ์ 

เป็นปรำกฏกำรท่ีสำมำรถเขียนสูตรโครงสร้ำงไดม้ำกกวำ่ 1 แบบ โดยทุกแบบมีต ำแหน่งอะตอมใน
โมเลกลุเหมือนกนั ต่ำงกนัท่ีกำรจดัเรียงอิเลก็ตรอน  

อิเลก็ตรอนท่ีใชใ้นกำรสร้ำงพนัธะสำมำรถเคล่ือนท่ีจำกอะตอมสู่อีกอะตอมได ้ท ำใหพ้นัธะใน
โมเลกลุต่ำงกนัเกิดสูตรโครงสร้ำงท่ีไม่เหมือนกนั 

จำกโครงสร้ำงแสดงวำ่พนัธะทั้งสองในโมเลกลุควรมีควำมยำวไม่เท่ำกนั แต่จำกกำรศึกษำพบวำ่พนัธะ
ทั้งสองมีควำมยำวเท่ำกนั โดยควำมยำวพนัธะจะอยูร่ะหวำ่งพนัธะเด่ียวกบัพนัธะคู่ของ ออกซิเจน 

ควำมยำวพนัธะระวำ่ง O กบั O คือ 128 pm  

โมเลกลุโอโซน O3 
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เรียกปรำกฏกำรดงักล่ำววำ่ เรโซแนนซ์ และสำมำรถเขียนเป็นโครงสร้ำงดงัต่อไปน้ี  

จงอธิบำยวำ่คำร์บอเนตไอออนมีโครงสร้ำงเป็นแบบเรโซแนนซ์หรือไม่ ถำ้มีจงเขียน
โครงสร้ำงดงักล่ำว? 
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รูปร่างโมเลกุล 

จงเขียนโครงสร้ำงแบบลิวอีสของคำร์บอนเตตระคลอไรด ์พร้อมทั้งบอกวำ่สำมำรถท ำนำย
รูปร่ำงโมเลกลุจำกโครงสร้ำงดงักล่ำวไดห้รือไม่ 
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กำรท ำนำยรูปร่ำงโมเลกลุโดยใชแ้บบจ ำลองกำรผลกัระหวำ่งคู่อิเลก็ตรอนวงเวเลนซ์ 

(Valence Shell Electron Pair Repulsion Model, VSEPR) 

หลกักำรโดยสรุปของ VSEPR 

1. รูปร่ำงของโมเลกลุข้ึนอยูก่บัจ  ำนวนเวเลนตอิ์เลก็ตรอน โดยคู่อิเลก็ตรอนเหล่ำน้ีจะจดัตวั
รอบ ๆ อะตอมกลำงใหห่้ำงกนัมำกท่ีสุด เพื่อลดแรงผลกั 

2. ควำมแรงในกำรผลกักนัระหวำ่งคู่อิเลก็ตรอนเป็นดงัต่อไปน้ี 

อิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวกบัอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว> อิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวกบั
อิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ> อิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะกบัอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 

3. กำรท ำนำยรูปร่ำงจะถือวำ่พนัธะคู่และพนัธะสำมมีอิเลก็ตรอนเหมือนพนัธะเด่ียว 
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กำรพิจำรณำรูปร่ำงตำมหลกัของ VSEPR 

เร่ิมจำกอะตอมกลำงจบักบัอะตอมอ่ืนท่ีมำลอ้มรอบเขียนสูตรเป็น  
ABxEy 

A แทนอะตอมกลำง 

B แทนอะตอมลอ้มรอบท่ีจบักบั A 

x แทนจ ำนวนอะตอมของ B ท่ีจบักบั A 

E แทนอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 

y แทนจ ำนวนอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวรอบอะตอมกลำง 

ตัวอย่าง จงเขียนสญัลกัษณ์แบบ VSEPR ของ 
 1.คำร์บอนไดออกไซด ์
 2.ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
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รูปร่ำงโมเลกลุโคเวเลนตท่ี์
อะตอมกลำงไม่มี
อิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 
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รูปร่ำงโมเลกลุโคเวเลนตท่ี์อะตอมกลำงมีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 
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66 
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รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์แบบต่าง ๆ 
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รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 

เส้นตรง Linear 
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สามเหลีย่มแบนราบ Trigonal planar 
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ทรงส่ีหน้า Tetrahedral 
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พรีะมดิฐานสามเหลีย่ม Trigonal pyramidal 
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มุมงอ Bent/ V-shaped 
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ลกัษณะรูปร่างโมเลกุลแบบมุมงอและทรงส่ีหน้า 
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พรีะมดิคู่ฐานสามเหลีย่ม Trigonal bipyramidal 
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ทรงแปดหน้า Octahedral 
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พรีะมดิฐานส่ีเหลีย่ม Square pyramidal 
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รูปตัวท ีT-shaped 
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ทรงส่ีหน้าบดิเบีย้วหรือกระดานหก Distorted tetrahedral, Seesaw 
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ส่ีเหลีย่มแบนราบ Square planar 
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ผลของอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่วทีม่ต่ีอมุมพนัธะ 

1. BCl3  และ NH3  น่ำจะมีรูปร่ำงและมุมพนัธะเท่ำกนัแต่พบวำ่มีรูปร่ำงและมุมพนัธะดงัรูป  
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2. CH4  H2O และ NH3  มีกำรวำงต ำแหน่งและรูปทรงเหมือนกนั แต่มีรูปร่ำงโมเลกลุและ
มุมพนัธะต่ำงกนั 
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พิจำรณำโมเลกลุดงัรูปและอภิปรำยวำ่รูปร่ำงโมเลกลุและมุมพนัธะเหมือนหรือต่ำงกนัอยำ่งไร เพรำะอะไร 
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จงท ำนำยรูปร่ำงของโมเลกลุโดยเขียนเป็นโครงสร้ำงของโมเลกลุโดยใชห้ลกัของ VSEPR 

แบบฝึกหัด 7 

1.PCl3 

2.CO2 
10.NH4

+ 

7.BrO3
- 

8.NO2
+ 

3.NF3 

4.BCl3 

5.H2S
 9.XeO3

 

6.OCl2
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สภาพขั้วของสารประกอบโคเวเลนต์ 

ขั้วของพนัธะพิจำรณำไดจ้ำกผลต่ำงของอิเลก็โทรเนกำติวิตี 
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โมเลกุลโคเวเลนตมี์ขั้ว (Polar molecule) 

โมเลกลุท่ีเกิดจำกขั้วของพนัธะหกัลำ้งกนัไม่หมด จึงแสดงอ ำนำจทำงไฟฟ้ำบวก และลบในโมเลกลุ 
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โมเลกลุโคเวเลนตไ์ม่มีขั้ว (Non-Polar molecule) 

โมเลกลุท่ีเกิดจำกขั้วของพนัธะหกัลำ้งกนัหมด เม่ือคิดพนัธะมีขั้ว ทุกๆ พนัธะในโมเลกลุ จึงไม่
แสดงทิศทำงขั้ว 

เช่น โมเลกลุอะตอมคู่ท่ีมี EN เท่ำกนั สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนทุกชนิด หรือสำรประกอบท่ีมี
รูปทรงเรขำคณิตเป็นเส้นตรง สำมเหล่ียมแบบรำบ ทรงเหล่ียมส่ีหนำ้ พีระมิดคู่ฐำนสำมเหล่ียม ทรง
เหล่ียมแปดหนำ้ โดยอะตอมท่ีลอ้มรอบอะตอมกลำงตอ้งเป็นธำตุเดียวกนัเท่ำนั้น 



87 

สำรโคเวเลนตโ์ครงผลึกร่ำงตำข่ำย (Network Covalent) 

• อะตอมยดึเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนตต่์อเน่ืองกนัไปคลำ้ยตำข่ำย 
• จุดหลอมเหลวสูงมำก 
• ไม่มีสูตรโมเลกลุ เขียนไดแ้ต่สูตรอยำ่งง่ำย 

เพชร 

เป็นผลึกท่ีเกิดจำกอะตอมของคำร์บอนมำต่อกนั และแต่ละอะตอมของคำร์บอนเกำะเป็นพนัธะเด่ียวได ้4
พนัธะ และเกำะต่อเน่ืองกนัเป็นโครงผลึกร่ำงตำข่ำย จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของเพชรจะสูงมำก 
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แกรไฟต ์
เป็นผลึกเกิดจำกอะตอมของคำร์บอนมำต่อกนั และคำร์บอนแต่ละอะตอมเกำะเป็นพนัธะเด่ียวได ้3 พนัธะ 
และจะมีอิเลก็ตรอนอิสระวำ่งอยู ่1 อิเลก็ตรอน 
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สมบติับำงประกำรของสำร 
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พนัธะโลหะ
(Metallic bond) 

“โลหะมีค่ำพลงังำนไอออไนเซซนัท่ีต ่ำหรือ EN ต ่ำดงันั้นจึงยดึอิเลก็ตรอนวงนอกสุดไวอ้ยำ่งหลวม ๆ ท ำ
ใหอิ้เลก็ตรอนเหล่ำน้ีเคล่ือนท่ีไปมำรอบๆโลหะตลอดเวลำเหมือนกบัวำ่ไม่ไดเ้ป็นอิเลก็ตรอนของอะตอมตวั
ใดตวัหน่ึงแต่เป็นเสมือนกบัวำ่เป็นของอะตอมทุกตวั ซ่ึงอิเลก็ตรอนเหล่ำน้ีท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยซีเมนต ์ท่ีช่วยยดึ
ไอออนของโลหะท่ีมีประจุบวกใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งท่ีคงท่ีพนัธะน้ีเกิดกบัธำตุท่ีเป็นโลหะดว้ยกนั ” 
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สมบัติของโลหะ 

1.เป็นตวัน ำไฟฟ้ำไดดี้ เพรำะมีอิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีไปไดง่้ำยทัว่ทั้งกอ้นของโลหะแต่โลหะน ำไฟฟ้ำได้
นอ้ยลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน เน่ืองจำกไอออนบวกมีกำรสัน่สะเทือนดว้ยควำมถ่ีและช่วงกวำ้งท่ีสูงข้ึนท ำให้
อิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีไม่สะดวก 

2.โลหะน ำควำมร้อนไดดี้ เพรำะมีอิเลก็ตรอนท่ีเคล่ือนท่ีได ้โดยอิเลก็ตรอนซ่ึงอยูต่รงต ำแหน่งท่ีมีอุณหภูมิ
สูง  จะมีพลงังำนจลน์สูง และอิเลก็ตรอนท่ีมีพลงังำนจลน์สูงจะเคล่ือนท่ีไปยงัส่วนอ่ืนของโลหะจึง
สำมำรถถ่ำยเทควำมร้อนใหแ้ก่ส่วนอ่ืน ๆ ของแท่งโลหะท่ีมีอุณหภูมิต ่ำกวำ่ได ้

3.โลหะตีแผเ่ป็นแผน่หรือดึงออกเป็นเส้นได ้เพรำะไอออนบวกแต่ละไอออนอยูใ่นสภำพเหมือนกนั ๆ 
กนัและไดรั้บแรงดึงดูดจำกประจุลบเท่ำกนัทั้งแท่งโลหะไอออนบวกจึงเล่ือนไถลผำ่นกนัไดโ้ดยไม่หลุด
จำกกนัเพรำะมีกลุ่มของอิเลก็ตรอนท ำหนำ้ท่ีคอยยดึไอออนบวกเหล่ำน้ีไว ้
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5.โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เพรำะพนัธะในโลหะเป็นพนัธะท่ีเกิดจำกแรงยดึเหน่ียวระหวำ่งวำเลนซ์
อิเลก็ตรอนอิสระทั้งหมดในกอ้นโลหะกบัไอออนบวกจึงเป็นพนัธะท่ีแขง็แรงมำก 

4.โลหะมีผวิเป็นมนัวำว เพรำะกลุ่มของอิเลก็ตรอนท่ีเคล่ือนท่ีไดโ้ดยอิสระจะรับและกระจำยแสงออกมำ   
จึงท ำใหโ้ลหะสำมำรถสะทอ้นแสงซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำได ้


