เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

หน้า 1

คำนำ
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปชุ ดนี้ มีท้ งั หมด 5 เล่ม เล่มนี้เป็ นเล่มที่ 1 รู ้จกั ทักทำยชื่อ สร้ำงขึ้นตำม
รู ปแบบเส้นตรง เพื่อเป็ นสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน เรื่ องพันธะเคมี
ในรำยวิชำเคมีเพิ่มเติม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 โดยให้นกั เรี ยนศึกษำบทเรี ยนด้วยตนเอง
ทีละหน้ำ ซึ่ งมีเนื้อหำเรี ยงลำดับจำกง่ำยไปยำก แต่ละเล่มมีเนื้อหำสอดคล้องและต่อเนื่องกัน
มีคำถำมกระตุน้ ควำมคิดของนักเรี ยน เพื่อฝึ กกระบวนกำรคิดของนักเรี ยนให้มีควำมต่อเนื่องและเป็ น
ลำดับ ทั้งยังเป็ นกำรตรวจสอบควำมเข้ำใจก่อนเรี ยนขั้นต่อไป นักเรี ยนจึงสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง นอกจำกนี้ ยงั มีแบบฝึ กหัดให้นกั เรี ยนฝึ กคิด ฝึ กทำเพื่อควำมแม่นยำในเนื้ อหำ ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับจำกกำรทำทันทีโดยกำรตรวจเฉลยด้วยตนเอง ซึ่ งจะทำให้นกั เรี ยนเข้ำใจเนื้ อหำสำระ
ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถประเมินผลกำรเรี ยนด้วยตนเองทันทีจำกกำรทำแบบทดสอบหลังเรี ยน
ผูจ้ ดั ทำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปชุ ดนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรจัดกิ จกรรม
กำรเรี ยนรู ้ ที่สำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนศึ กษำหำควำมรู ้ ดว้ ยตนเอง
และเป็ นส่ วนสำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ผูจ้ ัด ท ำขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ ห ำร คณะครู อำจำรย์ โรงเรี ย นฤทธิ ย ะวรรณำลัย และ
ผูเ้ ชี่ยวชำญทุกท่ำนที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือในกำรจัดทำบทเรี ยนสำเร็ จรู ป เรื่ อง พันธะเคมี
วิชำเคมีเพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จนสำเร็ จลุล่วงด้วยดี ไว้ ณ โอกำสนี้

มนัสนันท์ มำกสวำสดิ์
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คำชี้แจงสำหรับครู
1. บทเรี ยนสำเร็ จรู ป เล่มที่ 1 รู ้จกั ทักทำยชื่อ เล่มนี้เป็ นบทเรี ยนสำเร็ จรู ปที่ใช้ประกอบกำรเรี ยนใน
วิชำเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 โดยครู ใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนตำมแผนจัด
กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ เรื่ อง ชนิดของพันธะเคมี กำรเขียนสู ตรและกำรอ่ำนชื่อสำรประกอบ
โควำเลนต์ จำนวน 3 ชัว่ โมง
2. ครู ควรศึกษำรำยละเอียดเกี่ ยวกับแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ บทเรี ยนสำเร็ จรู ปและคำชี้ แจง
ต่ำง ๆ ให้เข้ำใจก่อนดำเนินกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
3. ครู ควรชี้ แจงขั้นตอนกำรเรี ยนและบทบำทของนักเรี ยนในกำรเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ป
อย่ำงละเอียด
4. ครู ให้นกั เรี ยนอ่ำนคำชี้ แจงสำหรับนักเรี ยนในกำรเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปอย่ำงละเอียด
และปฏิบตั ิตำมกิจกรรมในกรอบต่ำง ๆ จนครบทุกกรอบ
5. ครู แนะนำให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อทดสอบควำมรู ้พ้นื ฐำน
6. บทเรี ย นส ำเร็ จรู ป ในแต่ ละเล่ ม จะมี กิจกรรมต่ำ ง ๆ ให้นักเรี ย นได้ป ฏิ บ ตั ิ เมื่ อปฏิ บ ตั ิ ใ นแต่ ล ะ
กิจกรรมเสร็ จแล้วให้ตรวจสอบควำมถูกต้องจำกเฉลยทันที ซึ่ งในแต่ละกิจกรรมนักเรี ยนควรได้
คะแนนไม่ ต่ ำ กว่ำ 50% จึ งจะผ่ำ นไปเรี ยนกรอบถัดไปได้ แต่ถ้ำ ได้ต่ ำ กว่ำ 50% นัก เรี ย นควร
กลับไปศึกษำอีกครั้ง
7. เมื่ อ นั ก เรี ยนศึ ก ษำบทเรี ย นส ำเร็ จ รู ปจบในแต่ ล ะเล่ ม นัก เรี ย น
สำมำรถประเมินผลกำรเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรี ยน
8. บทเรี ย นส ำเร็ จ รู ป ชุ ด นี้ ครู ส ำมำรถน ำไปสอนซ่ อ มเสริ ม ให้ ก ับ
นัก เรี ย นที่ เ รี ย นรู ้ ช้ ำ นัก เรี ย นที่ ห ยุ ด เรี ย นในเนื้ อ หำนั้น ๆ หรื อ
นักเรี ยนที่ตอ้ งกำรศึกษำเพิ่มเติมซึ่ งสำมำรถศึกษำได้ดว้ ยตนเอง
9. เวลำที่ใช้ในกำรทำกิจกรรมสำมำรถยืดหยุน่ ได้ตำมควำมสำมำรถใน
กำรเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มที่ 1 รู ้จกั ทักทำยชื่อ เล่มนี้เป็ นบทเรี ยนสำเร็ จรู ปที่ใช้ประกอบ
กำรเรี ยน เรื่ อง พันธะเคมี ในวิชำเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนสู งขึ้น โดยมุ่งให้นกั เรี ยนได้คิดและสร้ำงองค์ควำมรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยน
จึงต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

นักเรี ยนศึกษำคำชี้แจงกำรใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปอย่ำงละเอียด
นักเรี ยนศึกษำผลกำรเรี ยนรู ้ที่คำดหวังและจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ ให้เข้ำใจ
ทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนตำมควำมเข้ำใจเพื่อทดสอบควำมรู ้พ้นื ฐำน
นักเรี ยนควรศึกษำและปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำง ๆ ในบทเรี ยนสำเร็ จรู ปในแต่ละกรอบตำมลำดับ
ไม่ควรข้ำมกรอบ
เมื่อปฏิบตั ิในแต่ละกิจกรรมเสร็ จแล้วให้ตรวจสอบควำมถูกต้องจำกเฉลยทันที (นักเรี ยนควรมี
ควำมซื่ อสัตย์ไม่ดูเฉลยก่อน) ซึ่ งในแต่ละกิจกรรมนักเรี ยนควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 50% จึงจะ
ผ่ำนไปเรี ยนกรอบถัดไปได้ แต่ถำ้ ได้ต่ำกว่ำ 50% นักเรี ยนควรกลับไปศึกษำเนื้อหำสำระเรื่ องเดิม
อีกครั้ง
เมื่อนักเรี ยนศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปจบในแต่ละเล่ม นักเรี ยนสำมำรถประเมินผลกำรเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรี ยน
นักเรี ยนควรศึกษำบทเรี ยนอย่ำงตั้งใจ พยำยำมทำควำมเข้ำใจ ไม่ตอ้ งรี บร้อนถ้ำนักเรี ยนใช้เวลำ
ในกำรศึกษำนำนสำมำรถศึกษำนอกเวลำเรี ยนได้
ถ้ำมีปัญหำหรื อข้อสงสัยให้ปรึ กษำครู ผสู ้ อนทันที
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ผลกำรเรียนรู้
- ศึกษำค้นคว้ำ อธิ บำยเกี่ยวกับกำรเกิดและชนิดของพันธะเคมี กำรเขียนสู ตร กำรเรี ยกชื่อสำร
โควำเลนต์ ควำมยำวพันธะ พลังงำนพันธะ แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รู ปร่ ำงโมเลกุล
ทิศทำง สภำพขั้วแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลโควำเลนต์ และสำรโครงผลึกร่ ำงตำข่ำย

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

บอกลักษณะกำรเกิดพันธะเคมีประเภทต่ำง ๆ ได้
จำแนกสำรที่มีพนั ธะเคมีแต่ละประเภทได้
บอกสมบัติของสำรประกอบโควำเลนต์ได้
เขียนสู ตรโมเลกุลและเรี ยกชื่อสำรโควำเลนต์ได้
ระบุชนิดของพันธะโควำเลนต์ในโมเลกุลได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด
1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. พันธะโควาเลนต์จะเกิดเมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในระยะห่างที่มพี ลังงานต่่าสุด
ข. ระยะห่างระหว่างอะตอมที่เกิดพันธะโควาเลนต์แต่ละคู่จะมีค่าเท่ากัน
ค. พันธะโควาเลนต์จะเกิดขึ้นเมื่ออะตอมอยู่ใกล้กันแล้วมีแรงทางไฟฟ้าในการยึดเหนี่ยว
ง. การสร้างพันธะโควาเลนต์จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันไม่เกินสองคู่
2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
ก. พันธะโลหะเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีค่าพลังงานไอออไนเซชันสูง
ข. พันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีคา่ อิเล็กโตรเนกาติวติ ีต่า
ค. พันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอมใช้เวเลนต์อเิ ล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ
ง. พันธะไอออนิกมีการยึดเหนี่ยวกันระหว่างไอออนบวกกับอิเล็กตรอนอิสระ
3. อะตอมของสารคู่ใดสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์
ก. Mg กับ Cl
ข. P กับ Ca
ค. K กับ O
ง. N กับ Br
4. ชื่อสารประกอบระหว่างธาตุออกซิเจนกับฟลูออรีนข้อใดถูกต้อง
ก. ออกซิเจนไดฟลูออไรด์ คือ OF2
ข. ออกซิเจนฟลูออไรด์ คือ OF2
ค. ฟลูออรีนออกไซด์ คือ FO2
ง. ไดฟลูออรีนโมโนออกไซด์ คือ F2O
5. การอ่านชื่อข้อใดผิด
ก. PCl5 ฟอสฟอรัสเฮกซะคลอไรด์
ข. SiS2 ซิลคิ อนไดซัลไฟด์
ค. BF3 โบรอนไตรฟลูออไรด์
ง. N2O3 ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์
6. ข้อใดระบุจานวนพันธะแต่ละชนิดในโมเลกุลของ N2 ได้ถูกต้อง

ก. พันธะเดี่ยว 2 พันธะ
ค. พันธะคู่ 3 พันธะ

ข. พันธะคู่ 2 พันธะ
ง. พันธะสาม 1 พันธะ
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7. สารในข้อใดใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
ก. Na2O
ข. MgF2
ค. SF4
ง. CaO
8. ข้อใดเป็นสารโควาเลนต์ทั้งหมด
ก. MgO , H2S , HF
ข. CO2 , NCl3 , PCl3
ค. SO3 , CaCl2 , PH3
ง. MgO , CaCl2 , PCl3
9. ข้อใดเขียนสูตรโมเลกุลที่เกิดจาก C กับ Se ได้ถูกต้อง
ก. Se2C
ข. Se4C2
ค. C2Se4
ง. CSe2
10. ธาตุ Y มีสัญลักษณ์เป็น 𝟐𝟖
ิ ากับ Br2 สารประกอบที่ได้ควรมีสูตรอย่างไร
𝟏𝟒𝐘 ทาปฏิกิรย
ถ้าการรวมตัวเป็นไปตามกฏออกเตต
ก. YBr2
ข. Y2Br
ค. YBr4
ง. Y4Br

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก.
ค.
ง.
ก.
ก.
ง.
ค.
ข.
ง.
ค.
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กรอบที่ 1

หน้า 9

พันธะเคมี

ในการสร้างบ้านนั้นบางครั้งก็น่าแผ่นไม้หลาย ๆ แผ่นประกบกัน โดยช่างจะท่า
การตอกตะปูเพื่อยึดแผ่นไม้แต่ละแผ่นเข้าด้วยกันเฉกเช่นเดียวกับโมเลกุลซึ่งเกิดจากหลาย ๆ
อะตอมมารวมกัน ซึ่งแรงที่ยึดเหนี่ยวอะตอมเข้าด้วยกันเป็นโมเลกุลก็คือ พันธะเคมี (bond)
อนุภาคเล็กที่สุดที่แสดงสมบัติของธาตุได้ คือ อะตอม ซึ่งมีเพียงธาตุในหมู่
8A เท่านั้นที่อยู่เป็นอะตอมเดี่ยวได้เนื่องจากมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 ท่าให้เสถียร แต่
อะตอมส่วนใหญ่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไม่เสถียร (เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8) ท่า
ให้อยู่เป็นอะตอมเดี่ยว ๆ ไม่ได้ ดังนั้นจึงน่าเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนมาสร้างพันธะเคมีรว่ มกัน เกิด
เป็นโมเลกุลหรือผลึกของสารที่เสถียร
พันธะเคมีคืออะไร
ถ้าเอาของแข็งพวกนี้มาให้
ความร้อน จนกลายเป็น
ของเหลวจะใช้ความร้อน
เท่ากันมั๊ยน้า

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับ
อะตอม ไอออนกับไอออนใน
โมเลกุลหรือสารประกอบ

ไม่เท่าแน่นอน เพราะสารแต่ละชนิดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคภายในโมเลกุล
หรือสารประกอบต่างกัน กล่าวคือมีพันธะเคมีต่างกันนั่นเอง

กรอบที่ 2

พันธะเคมี มี 3 ประเภท คือ

1. พันธะโลหะ (Metallic Bond) คือ แรงดึงดูดระหว่าง
ไอออนบวกซึ่งเรียงชิดกันกับอิเล็กตรอนที่อยู่โดยรอบหรือ
เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากอะตอมในก้อนโลหะใช้เวเลนซ์
อิเล็กตรอนทั้งหมดร่วมกัน อิเล็กตรอนอิสระเกิดขึ้นได้
เพราะโลหะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยและมีพลังงาน
ไอออไนเซชั่นต่า่ (IE) จึงท่าให้เกิดกลุ่มของอิเล็กตรอนและ
ไอออนบวกได้ง่าย
ภาพที่ 1 แสดงการเกิดพันธะโลหะ
ที่มา : http://www.bbc.co.uk/

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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2. พันธะไอออนิก (Ionic bond) หมายถึงแรงยึด
เหนี่ยวในสารประกอบที่เกิดระหว่าง 2 อะตอมที่มี
ค่าอิเล็กโตรเนกาติวติ ี (EN) ต่างกันมาก อะตอมที่
มีคา่ อิเล็กโตรเนกาติวิตีนอ้ ย (โลหะ) จะให้
Na+
Clอิเล็กตรอนแก่อะตอมที่มคี ่าอิเล็กโตรเนกาติวติ ี
ภาพที่ 2 แสดงการเกิดพันธะไอออนิก
มาก (อโลหะ) และท่าให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่
ในสารประกอบ NaCl
รอบ ๆ อะตอมครบ 8 (octat rule) กลายเป็น
ที่มา: http://www.atom.rmutphysics.com/
ไอออนบวก และไอออนลบตามล่าดับ เกิดแรง
ดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างไอออนบวกและ
ไอออนลบ แล้วจึงเกิดเป็นโมเลกุลขึน้
3. พันธะโควาเลนต์ (Covalent bond) หมายถึง พันธะในสารประกอบที่เกิดขึน้ ระหว่างอะตอม
2 อะตอมที่มคี ่าอิเล็กโตรเนกาติวติ ี (EN) ใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน และทั้งสองอะตอมมี
ค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง (อโลหะรวมถึงธาตุ B, Be, Al) แต่ละอะตอมต่างมีความสามารถที่จะ
ดึงอิเล็กตรอนไว้กับตัว อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจึงไม่ได้อยู่ ณ อะตอมใดอะตอมหนึ่งแล้วเกิด
เป็นประจุเหมือนพันธะไอออนิก แต่มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างอะตอมคู่ที่สร้างพันธะ
นั้น ๆ เพื่อให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมที่สร้างพันธะครบ 8 ตามกฎออกเตต

ภาพที่ 3 แสดงการเกิดพันธะโควาเลนต์ ในสารประกอบ CO2
ที่มา: http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectures/02_08b_double_bonds-L.jpg
เชิญชวนให้คิด???จงเขียนหมายเลข 1, 2, 3 หน้าคาสาคัญของพันธะโลหะ ไอออนิกและโควาเลนต์ตามลาดับ
___ให้อิเล็กตรอน ___ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน ___พลังงานไอออไนเซชั่นต่า _____ไอออนลบ
___ค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง ___แรงดึงดูดทางไฟฟ้า ___รับอิเล็กตรอน ___อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
เฉลยเชิญชวนให้คดิ ???จงเขียนหมายเลข 1, 2, 3 หน้าคาสาคัญของพันธะโลหะ ไอออนิกและโควาเลนต์ตามลาดับ
2 ให้อิเล็กตรอน 3 ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 พลังงานไอออไนเซชั่นต่า 2 ไอออนลบ
3 ค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง 2 แรงดึงดูดทางไฟฟ้า 2 รับอิเล็กตรอน 3 อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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กรอบแบบฝึ กหัดที่ 1
จงทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องแสดงพันธะโลหะ พันธะไอออนิก
และพันธะโควาเลนต์
สาร
1. MgCl2
2. I2
3. H2O
4. Al
5. CaO
6. NH3
7. P4
8. Cu
9. O3
10. K
11. SiO2
12. CO
13. HCl
14. Ag
15. H2S
16. N2O
17. SO2
18. NaF
19. K2O
20. Zn

พันธะโลหะ

พันธะไอออนิก

พันธะโควาเลนต์

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

กรอบเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1
จงทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องแสดงพันธะโลหะ พันธะไอออนิก
และพันธะโควาเลนต์
สาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MgCl2
I2
H2O
Al
CaO
NH3
P4
Cu
O3
K
SiO2
CO
HCl
Ag
H2S
N2O
SO2
NaF
K2 O
Zn

พันธะโลหะ

พันธะไอออนิก

พันธะโควาเลนต์

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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กรอบที่ 3

หน้า 13

กำรเกิดพันธะโควำเลนต์

การเกิดพันธะโควาเลนต์ จะเกี่ยวข้องกับแรง 2 ประเภท ได้แก่ แรงผลักและแรงดูด
ระหว่างอะตอมทั้งสองที่มคี วามสมดุลกัน กล่าวคือ เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอม และแรงผลักระหว่างนิวเคลียส - นิวเคลียสของแต่ละอะตอม
รวมทั้งแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนของอะตอมทั้งสอง ดังภาพ

ภาพที่ 4 แสดงแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่าง 2 อะตอมก่อนเกิดพันธะโควาเลนต์
ที่มา : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_07.html

ภาพที่ 5 แสดงความสมดุลของแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่าง 2 อะตอมขณะเกิดพันธะโควาเลนต์
ที่มา : http://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-general-chemistry-v1.0/s12-ionicversus-covalent-bonding.html
จากภาพที่ 4 เมื่ออะตอมสองอะตอมพยายามเข้าใกล้กันเพื่อสร้างพันธะโควาเลนต์ แต่
แรงดึงดูดและแรงผลักยังไม่สมดุลกันพลังงานของอะตอมยังมีค่าสูง อะตอมจึงยังไม่เสถียร เมื่อ
อะตอมทั้งสองเข้ามาใกล้กันในระยะที่เหมาะสม ตามภาพที่ 5 อะตอมทั้งสองจะมีพลังงานต่่าสุด
และอยู่รวมกั นเป็นโมเลกุ ล โดยใช้อิเ ล็ก ตรอนร่วมกั นแรงดึงดู ดที่ท่าให้อะตอมอยู่รวมกั นได้ใ น
ลักษณะนี้เรียกว่า พันธะโควาเลนต์ โมเลกุลของสารที่อะตอมยึดเหนี่ ยวกันด้วยพันธะโควาเลนต์
เรีย กว่า โมเลกุ ล โควาเลนต์ และสารที่ป ระกอบด้วยอะตอมที่ สร้างพันธะโควาเลนต์ เ รีย กว่ า
สารโควาเลนต์

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดโมเลกุลไฮโดรเจน (H2)
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1171
จากภาพที่ 6 ระยะห่ า งที่ เ หมาะสมในการเกิ ด พั น ธะโควาเลนต์ ใ นโมเลกุ ล
ไฮโดรเจน คือ 74 พิโกเมตร ซึ่งระยะห่างนี้ท่าให้แรงดึงดูดและแรงผลักมีค่าสมดุลกันพลังงานของ
อะตอมจึง มีค่าน้อยกว่าพลังงานเริ่มต้น 436 กิโ ลจูลต่อโมล ไฮโดรเจนทั้งสองอะตอมจะใช้
อิเล็กตรอนร่วมกันเกิดเป็นโมเลกุลที่เสถียรมาก ถ้าอะตอมทั้งสองเข้าใกล้กันมากกว่านี้ แรงผลัก
ระหว่างนิวเคลียสและระหว่างอิเล็กตรอนจะเพิ่มขึ้นท่าให้พลังงานศักย์ของโมเลกุลสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนอะตอมทั้งสองอยู่ร่วมกันเป็นโมเลกุลไม่ได้
เชิญชวนให้คิด???จงเลือกข้อความด้านขวามือใส่หลังตัวอักษรให้มีความสัมพันธ์กับภาพให้ถูกต้อง

B_____________
C_______________ D_____________
_
_

1. โปรตอน
2. นิวเคลียส
3. อิเล็กตรอน
4. พันธะไอออนิก
5. พันธะโควาเลนต์
6. ระดับพลังงานชั้นนอกสุด
7. แรงผลักระหว่างนิวเคลียส
8. แรงดึงดูดระหว่างโปรตอน
9. แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียส

A______________________
_

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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เฉลยเชิญชวนให้คดิ ???จงเลือกข้อความด้านขวามือใส่หลังตัวอักษรให้มีความสัมพันธ์กับภาพให้ถูกต้อง
A พันธะโควาเลนต์
B นิวเคลียส
C แรงผลักระหว่างนิวเคลียส
D ระดับพลังงานชั้นนอกสุด

กรอบที่ 4

ชนิดของพันธะโควำเลนต์

พันธะโควาเลนต์มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ
จึงแบ่งชนิดตามจ่านวนคู่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้
1. พันธะเดี่ยว (single bond) อะตอมมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
ใช้สัญลักษณ์ – แทนพันธะเดี่ยว
2. พันธะคู่ (double bond) อะตอมมีการใช้อเิ ล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่ ใช้
สัญลักษณ์ = แทนพันธะคู่
3. พันธะสาม (triple bond) อะตอมมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่
ใช้สัญลักษณ์ ≡ แทนพันธะสาม

1.

ภาพที่ แสดงตัวอย่างพันธะเดี่ยว พันธะคู่และพันธะสามระหว่าง C-C ในโมเลกุลโควาเลนต์
ที่มา: http://cyberbridge.mcb.harvard.edu/bonding_3.html
เชิญชวนให้คิด???จงระบุจานวนพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และ พันธะสามในโมเลกุลต่อไปนี้

1.___________________

2.___________________

3.___________________

เฉลยเชิญชวนให้คดิ ???จงระบุจานวนพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และ พันธะสามในโมเลกุลต่อไปนี้
1. 2 พันธะเดี่ยว, 1 พันธะคู่
2. 2 พันธะคู่
3. 8 พันธะเดีย่ ว, 1 พันธะคู่, 1 พันธะ
สาม
2.
3.
4.
5.

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

กรอบที่ 5
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สมบัติของสำรประกอบโควำเลนต์

สารประกอบที่เกิดจากพันธะโควาเลนต์มีสมบัติต่างจากพันธะอื่น
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. หน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าโมเลกุล
2. จุดเดือดจุดหลอมเหลวต่่ากว่าสารประกอบที่เกิดจากพันธะโลหะและ
พันธะไอออนิก เพราะสารประกอบประเภทนี้การเดือดต้องท่าลายแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุ ลซึ่งเป็นแรงอ่อนๆ ส่วนพันธะโลหะและพันธะไอออนิก เป็นการ
ท่าลายแรงภายในโมเลกุล ซึ่งท่าลายยาก จึงต้องใช้พลังงานในการท่าลายมาก
จุดเดือดจึงสูง
ยกเว้นสารโควาเลนต์โครงผลึกร่างตาข่ายจะมีจุดเดือด
จุดหลอมเหลวสูง (จุดเดือดของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเป็น ดังนี้
พันธะไฮโดรเจน > แรงแวนเดอวาลส์ > แรงลอนดอน)
3. ส่วนใหญ่จะไม่น่าไฟฟ้าแต่จะน่าได้ ถ้าเป็นโมเลกุลที่มีขั้วและสามารถแตกตัวเป็น
ไอออนได้
เชิญชวนให้คิด???จงใส่เครื่องหมาย / หน้าสมบัติของสารประกอบโควาเลนต์
___จุดเดือดต่ากว่าสารประกอบไอออนิก
___หน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าไอออน
___ส่วนใหญ่ไม่นาไฟฟ้า
___มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
___ใช้พลังงานในการทาลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก
เฉลยเชิญชวนให้คดิ ???จงใส่เครือ่ งหมาย / หน้าสมบัติของ
สารประกอบโควาเลนต์
/ จุดเดือดต่ากว่าสารประกอบไอออนิก
___หน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าไอออน
/ ส่วนใหญ่ไม่นาไฟฟ้า
/ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
___ใช้พลังงานในการทาลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

หน้า 17

กำรเขียนสู ตรโมเลกุลของสำรประกอบโควำเลนต์

กรอบที่ 6

หลักการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์
1. การเขียนสูตรโมเลกุลโควาเลนต์ โดยทั่วไปเขียนสัญลักษณ์ของธาตุองค์ประกอบเรียง
ตามล่าดับดังนี้ B Si C P N H S I Br Cl O F (ล่าดับตามค่า EN จากน้อยไปหามาก)
2. ถ้าอะตอมของธาตุมจี ่านวนอะตอมมากกว่าหนึ่งให้เขียนจ่านวนอะตอมด้วยตัวเลขแสดงไว้
มุมล่างทางขวา ในกรณีที่ธาตุในสารประกอบนั้นมีเพียงอะตอมเดียวไม่ต้องเขียนตัวเลขแสดงจ่านวน
อะตอม
3. หลักการเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์ที่มอี ะตอมของธาตุจัดเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเป็นไปตามกฎออกเตต (มีเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนครบแปดเพื่อให้เสถียรเหมือนธาตุหมู่ 8A)
ใช้จ่านวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของแต่ละอะตอมคูณไขว้
ตัวอย่าง
สารประกอบของธาตุ H และ S
สารประกอบของธาตุ C และ O
H S

C O

จ่านวนเวเลนซ์อเิ ล็กตรอน 1 6

จ่านวนเวเลนซ์อเิ ล็กตรอน 4 6

ตามกฎออกเตตต้องการอีก 1 2

ตามกฎออกเตตต้องการอีก 4 2

ได้สูตรโมเลกุลเป็น H2S

ตัดเป็นอย่างต่่าได้

2 1

ได้สูตรโมเลกุลเป็น CO2
เชิญชวนให้คิด???จงระบุจานวนอิเล็กตรอนที่อะตอมต่อไปนี้ต้องการเพื่อทาให้เสถียร
P____ Cl____ Si____ Te___ As___
F____
N____ S____ O____ I___

เฉลยเชิญชวนให้คดิ ???จงระบุจานวนอิเล็กตรอนที่อะตอมต่อไปนี้ต้องการเพื่อทาให้เสถียร
P 3 Cl 1
Si 4
Te 2
As 3
F 1
N 3
S 2
O 2
I 1

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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กรอบแบบฝึ กหัดที่ 2
จงเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์ที่เกิดจากการรวมตัวระหว่างอะตอม
ของธาตุต่อไปนี้ โดยพิจารณาจากตารางค่า EN ต่อไปนี้

1. P กับ Cl _____________________

7. Se กับ H __________________

2. O กับ Cl _____________________

8. Si กับ C ___________________

3. O กับ F ______________________

9. O กับ Si ___________________

4. N กับ F _____________________

10. P กับ Br ___________________

5. F กับ C ______________________

11. As กับ F ___________________

6. Cl กับ S _____________________

12. Si กับ F ____________________

กรอบเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 2
จงเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์ที่เกิดจากการรวมตัว
ระหว่างอะตอมของธาตุต่อไปนี้
1. P กับ Cl
PCl3
7. Se กับ H H2Se
2. O กับ Cl

Cl2O

8. Si กับ C

SiC

3. O กับ F

OF2

9. O กับ Si

SiO2

4. N กับ F

NF3

10. P กับ Br

PBr3

5. F กับ C

CF4

11. As กับ F

AsF3

6. Cl กับ S

SCl2

12. Si กับ F

SiF4

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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กำรอ่ ำนชื่ อสำรประกอบโควำเลนต์

1. ระบุจานวนอะตอมของธาตุท่อี ยู่ข้างหน้า ด้วยตัวเลขในภาษากรีก
แต่ถ้ามีเพียงอะตอมเดียวไม่ต้องระบุจานวนอะตอม
2. อ่านชื่อธาตุข้างหน้า
3. ระบุจานวนอะตอมของธาตุทีอ่ ยู่ข้างหลัง ด้วยตัวเลขในภาษากรีก
แม้มีเพียงอะตอมเดียว
4. อ่านชื่อธาตุทีอ่ ยู่ข้างหลัง โดยเปลี่ยนพยางค์ท้ายเป็น-ide (ไ_ด์)
จานวนอะตอมของธาตุด้วยตัวเลขในภาษากรีก ดังนี้
1 = mono (มอนอ)
2 = di (ได)
3 = tri (ไตร)
4 = tetra (เตตระ)
5 = penta (เพนตะ)
6 = hexa (เฮกซะ)
7 = hepta (เฮปตะ)
8 = octa (ออกตะ)
9 = nona (โนนะ)
10 = deca (เดคะ)

ตัวอย่างที่ 1 AsF5

ตัวอย่างที่ 2

1. mono
2. arsenic
3. penta
4. fluorine เปลี่ยนพยางค์ท้ายเป็น
Fluoride
AsF5 อ่านว่า arsenic pentafluoride

เชิญชวนให้
คิด???
ลองอ่านดู
นะคร้าบ
พี่ ๆ คนเก่ง

Se2O3

1. di
2. selenium
3. tri
4. oxygen เปลี่ยนพยางค์ท้ายเป็น
oxide
Se2O3 อ่านว่า diselenium trioxide
pentafluoride

BF3 _________trifluoride

N2O5 _____nitrogen _____oxide

CO2 carbon _______________

SF6 sulphur ______________

PCl3 phosphorus _______chloride

S2F2 di_______difluoride

CCl4 carbon ________chloride

NI3 nitrogen tri_______

เฉลยเชิญชวนให้คดิ ???
BF3 boron trifluoride

N2O5 dinitrogen pentaoxide

CO2 carbon dioxide

SF6 sulphur hexafluoride

PCl3 phosphorus trichloride S2F2 disulphur difluoride
CCl4 carbon tetrachloride

NI3

nitrogen triiodide

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

กรอบแบบฝึ กหัดที่ 3
iodine pentafluoride
xenon tetrafluoride
dichlorine heptaoxide
xenon trioxide
tetraphosphorus decaoxide

หน้า 20

จงนำชื่ อสำรประกอบโควำเลนต์ ทกี่ ำหนดให้ ใส่ หลังสู ตรโมเลกุล
chlorine trifluoride
tetraphosphorus pentasulfide
diboron hexahydride
beryllium dibromide
silicon disulfide

silicon tetrachloride
sulphur tetrafluoride
aluminium trichloride
nitrogen tribromide
disilicon hexabromide

1. BeBr2 ____________________________________________________________
2. IF5

____________________________________________________________

3. AlCl3

____________________________________________________________

4. B2H6

____________________________________________________________

5. P4O10

____________________________________________________________

6. ClF3

____________________________________________________________

7. NBr3

____________________________________________________________

8. XeO3

____________________________________________________________

9. SF4

____________________________________________________________

10. P4S5

____________________________________________________________

11. SiS2

____________________________________________________________

12. Si2Br6 ____________________________________________________________
13. SiCl4

____________________________________________________________

14. XeF4

____________________________________________________________

15. Cl2O7

____________________________________________________________

ไม่ยากเลยค่ะ

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

กรอบเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 3

จงนาชื่อสารประกอบโควาเลนต์ที่กาหนดให้
ใส่หลังสูตรโมเลกุล

1. BeBr2 beryllium dibromide
2. IF5

iodine pentafluoride

3. AlCl3

aluminium trichloride

4. B2H6

diboron hexahydride

5. P4O10

tetraphosphorus decaoxide

6. ClF3

chlorine trifluoride

7. NBr3

nitrogen tribromide

8. XeO3

xenon trioxide

9. SF4

sulphur tetrafluoride

10. P4S5

tetraphosphorus pentasulfide

11. SiS2

silicon disulfide

12. Si2Br6 disilicon hexabromide
13. SiCl4

silicon tetrachloride

14. XeF4

xenon tetrafluoride

15. Cl2O7

dichlorine heptaoxide

ใครทาถูก 7 ข้อขึ้นไป
ศึกษากรอบต่อไปได้เลยครับ
ถ้าทาถูกน้อยกว่า 7 ข้อ ให้
กลับไปศึกษาใหม่นะครับ

หน้า 21
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กรอบแบบฝึ กหัดที่ 4
ตอนที่ 1 จงอ่านชื่อสารประกอบโควาเลนต์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. PF3

____________________________________________________________

2. XeF6

____________________________________________________________

3. KrF 4

____________________________________________________________

4. SeI2

____________________________________________________________

5. CBr4

____________________________________________________________

6. S2O3

____________________________________________________________

7. NI3

____________________________________________________________

8. ICl3

____________________________________________________________

9. AsF5

____________________________________________________________

10. SeCl2

____________________________________________________________

ตอนที่ 2 จงเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. sulfur trioxide

__________

2. diarsenic pentaoxide

__________

3. oxygen difluoride

__________

4. xenon trioxide

__________

5. antimony tribromide

__________

6. chlorine monofluoride

__________

7. iodine pentafluoride

__________

8. dinitrogen tetraoxide

__________

9. phosphorus triiodide

__________

10. diboron tetrachloride

__________

ค่อย ๆ คิดนะครับ ต้องตอบถูกตอนละ 5 ข้อ
จึงจะผ่านไปศึกษากรอบต่อไปได้นะครับ

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

กรอบเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 4
ตอนที่ 1 จงอ่านชื่อสารประกอบโควาเลนต์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. PF3

phosphorus trifluoride

2. XeF6

xenon hexafluoride

3. KrF 4

krypton tetrafluoride

4. SeI2

selenium diiodide

5. CBr4

carbon tetrabromide

6. S2O3

disulfur trioxide

7. NI3

nitrogen triiodide

8. ICl3

iodine trichloride

9. AsF5

arsenic pentaoxide

10. SeCl2

selenium dichloride

ตอนที่ 2 จงเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. sulfur trioxide

SO3

2. diarsenic pentaoxide

As2O5

3. oxygen difluoride

OF2

4. xenon trioxide

XeO3

5. antimony tribromide

SbBr3

6. chlorine monofluoride

ClF

7. iodine pentafluoride

IF5

8. dinitrogen tetraoxide

N2O4

9. phosphorus triiodide

PI3

10. diboron tetrachloride

B2Cl4
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แบบทดสอบหลังเรียน
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด
1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
ก. พันธะโลหะเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีค่าพลังงานไอออไนเซชันสูง
ข. พันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีคา่ อิเล็กโตรเนกาติวติ ีต่า
ค. พันธะไอออนิกมีการยึดเหนี่ยวกันระหว่างไอออนบวกกับอิเล็กตรอนอิสระ
ง. พันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอมใช้เวเลนต์อเิ ล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ
2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. พันธะโควาเลนต์จะเกิดเมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในระยะห่างที่มพี ลังงานต่่าสุด
ข. ระยะห่างระหว่างอะตอมที่เกิดพันธะโควาเลนต์แต่ละคู่จะมีค่าเท่ากัน
ค. พันธะโควาเลนต์จะเกิดขึ้นเมื่ออะตอมอยู่ใกล้กันแล้วมีแรงทางไฟฟ้าในการยึดเหนี่ยว
ง. การสร้างพันธะโควาเลนต์จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันไม่เกินสองคู่
3. อะตอมของสารคู่ใดสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์
ก. Mg กับ Cl
ข. N กับ Br
ค. K กับ O
ง. P กับ Ca
4. สารในข้อใดใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
ก. SF4
ข. MgF2
ค. Na2O
ง. CaO
5. ข้อใดเป็นสารโควาเลนต์ทั้งหมด
ก. MgO , H2S , HF
ข. CO2 , NCl3 , PCl3
ค. SO3 , CaCl2 , PH3
ง. MgO , CaCl2 , PCl3
6. ข้อใดเขียนสูตรโมเลกุลที่เกิดจาก C กับ Se ได้ถูกต้อง
ก. Se2C
ข. Se4C2
ค. CSe2
ง. C2Se4
7. ธาตุ Y มีสัญลักษณ์เป็น 𝟐𝟖
𝟏𝟒𝐘 ทาปฏิกิริยากับ Br2 สารประกอบที่ได้ควรมีสูตรอย่างไร ถ้าการ
รวมตัวเป็นไปตามกฏออกเตต
ก. YBr2
ข. Y2Br
ค. Y4Br
ง. YBr4

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ
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8. ข้อใดระบุจานวนพันธะแต่ละชนิดในโมเลกุลของ N2 ได้ถูกต้อง

ก. พันธะเดี่ยว 2 พันธะ
ข. พันธะสาม 1 พันธะ
ค. พันธะคู่ 3 พันธะ
ง. พันธะคู่ 2 พันธะ
9. ชื่อสารประกอบระหว่างธาตุออกซิเจนกับฟลูออรีนข้อใดถูกต้อง
ก. ออกซิเจนไดฟลูออไรด์ คือ OF2
ข. ออกซิเจนฟลูออไรด์ คือ OF2
ค. ฟลูออรีนออกไซด์ คือ FO2
ง. ไดฟลูออรีนโมโนออกไซด์ คือ F2O
10. การอ่านชื่อข้อใดผิด
ก. SiS2 ซิลคิ อนไดซัลไฟด์
ข. PCl5 ฟอสฟอรัสเฮกซะคลอไรด์
ค. BF3 โบรอนไตรฟลูออไรด์
ง. N2O3 ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์

เล่มที่ 1 รู้จักกัน ทักทายชื่อ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง.
ก.
ข.
ก.
ข.
ค.
ง.
ข.
ก.
ข.
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนอย่างละเอียด
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ง. ง. ถูกต้องเพราะพันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอมใช้เวเลนต์
อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ เพื่อให้อะตอมของธาตุเสถียรตามกฎออกเตต
ก. ไม่ถูกต้องเพราะพันธะโลหะเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มคี ่าพลังงาน
ไอออไนเซชันต่่า
ข. ไม่ถูกต้องเพราะพันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มี
ค่าอิเล็กโตรเนกาติวติ ีสูง
ค. ไม่ถูกต้องเพราะพันธะไอออนิกมีการยึดเหนี่ยวกันระหว่างไอออน
บวกกับไอออนลบ
ก. ก. ถูกต้องเพราะพันธะโควาเลนต์จะเกิดเมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในระยะห่างที่มี
พลังงานต่่าสุดซึ่งจะเสถียรกว่าการอยู่ในระยะที่ไม่เหมาะสม
ข. ไม่ถูกต้องเพราะระยะห่างระหว่างอะตอมที่เกิดพันธะโควาเลนต์
แต่ละคูจ่ ะมีค่าไม่เท่ากัน
ค. ไม่ถูกต้องเพราะพันธะที่ใช้แรงทางไฟฟ้าในการยึดเหนี่ยวคือพันธะไอออนิก
ง. ไม่ถูกต้องเพราะการสร้างพันธะโควาเลนต์จะมีการใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกันไม่เกินสามคู่
ข. N กับ Br สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์ ส่วน Mg กับ Cl K กับ O P กับ Ca
สามารถสร้างพันธะไอออนิก
ก. S และ F มีคา่ อิเล็กโตรเนกาติวติ ีสูงทั้งคู่จงึ ต้องใช้เวเลนต์อเิ ล็กตรอน
ร่วมกัน ส่วน MgF2 Na2O และ CaO เกิดจากการให้และรับอิเล็กตรอน
ข. CO2 , NCl3 , PCl4+ เป็นสารโควาเลนต์ทุกตัว เพราะเกิดจากการสร้างพันธะ
ระหว่างธาตุที่มคี ่าอิเล็กโตรเนกาติวติ ีสูง ส่วน CaCl2 MgO เป็นสารไอออนิก
ค. CSe2
C Se
จ่านวนเวเลนซ์อเิ ล็กตรอน 4 6
จ่านวนอิเล็กตรอนที่ต้องการ 4 2
ท่าให้เป็นสัดส่วนอย่างต่่า
2 1
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7. ง. ธาตุ Y มีสัญลักษณ์เป็น
แสดงว่า Y อยู่หมูท่ ี่ 4
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จึงมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 4

Y Br
จ่านวนเวเลนซ์อเิ ล็กตรอน 4 7
จ่านวนอิเล็กตรอนที่ต้องการ 4 1
8. ข.

ใช้อเิ ล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่ เพื่อสร้างพันธะระหว่าง N-N จึงเป็น
พันธะสาม 1 พันธะ
ก. F มีคา่ อิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O จึงอยู่ดา้ นหลัง
O F
จ่านวนเวเลนซ์อเิ ล็กตรอน 6 7
จ่านวนอิเล็กตรอนที่ต้องการ 2 1
ออกซิเจนไดฟลูออไรด์ คือ OF2 F มี 2 อะตอม จึงอ่านว่า ได
10. ข. PCl5 ฟอสฟอรัสเฮกซะคลอไรด์ ที่ถูกต้อง คือ ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์
9.
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