
รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 

ท าไมต้องศึกษารูปร่างโมเลกลุ 

เพราะสารต่างๆ แม้ว่าจะมสูีตรโมเลกลุเหมอืนกนัหรือไม่กต็าม
ถ้ามรูีปร่างโมเลกลุต่างกนั สมบัตขิองสารกแ็ตกต่างกนัด้วย 

รูปร่างของโมเลกุล (รูปทรงทางเรขาคณิต) เกิดจากการจัดตัว
ของอะตอมภายในโมเลกุลมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ   
(m.p., b.p., density)   และเคม ี



ตัวอย่างเช่น 

เอทานอล และ เมทอกซีมเีทน 
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สมบติั : ของเหลวไม่มีสี ละลาย
น ้าไดดี้ mp.-117 0C bp. 78.5 0C 

สมบติั : แก๊ส ไม่มีสี ไม่ละลายน ้า
mp. -138.5 0C bp. -23 0C 



ปัจจัยทีม่ีผลต่อรูปร่างโมเลกลุ 

จ านวนอะตอมในโมเลกลุ 

จ านวนอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 

จ านวนอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 

มุมระหวา่งพนัธะและความยาวพนัธะ 



มุมระหว่างพนัธะ (Bond  angle) 

 คือ มุมท่ีเกิดจากอะตอมสองอะตอมท ากบัอะตอมกลางหรือ
มุมท่ีเกิดระหวา่งพนัธะสองพนัธะ 
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O มุม       เป็นมุมระหวา่งพนัธะของโมเลกลุ AB2 ซ่ึงจะแคบหรือกวา้ง
ข้ึนอยูก่บัแรงผลกัระหวา่ง Bond Pair Electron และ Lone Pair Electron 



การท านายรูปร่างโมเลกลุ 

พจิารณารูปร่างโมเลกุลจาก Valence Shell Electron 
Pair Repulsion Model (VSEPR)  โดยยึดหลกัทีว่่า 
valence electron  pair รอบอะตอมจะมกีารผลกักนัท าให้
อเิลก็ตรอนแต่ละคู่อยู่ห่างกนั 



1. โมเลกุลเป็นเส้นตรง (Linear)  : AX2 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 2 คู่ แต่ละคู่ผลกักนั
เพื่อใหห่้างกนัมากท่ีสุด เป็นมุมระหวา่งพนัธะเท่ากบั 180 o 
เช่น   BeCl2   HCN   CO2  C2H2 

โมเลกลุทีอ่ะตอมกลางไม่ม ีอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่ว 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/BeCl2.pdb
http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/Becl2-l.gif


2. โมเลกุลเป็นรูปสามเหลีย่มแบนราบ(Trigonal planar) : AX3 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 3 คู่ แต่ละคู่ผลกักนัห่าง
กนัมากท่ีสุด เป็นมุมระหวา่งพนัธะเท่ากบั 120 o 

เช่น   BF3   SO3  NO3
-  

http://www.chem.ufl.edu/~myers/chm2045/BF3.pdb


3. โมเลกุลเป็นรูปทรงเหลีย่มส่ีหน้า (Tetrahedral) : AX4 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 4 คู่ แต่ละคู่ผลกักนัห่าง
มากท่ีสุด เป็นมุมระหวา่งพนัธะเท่ากบั 109.5 o 

เช่น CH4  SiCl4  SO4
2-  NH4

+ 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/CH4.pdb
http://www.bonding.th.gs/web-b/onding/Images/CH4_rotate.gif


4. โมเลกุลเป็นรูปพรีะมดิคู่ฐานสามเหลีย่ม   
(Trigonal bipyramidal) : AX5 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 5 คู่ แต่ละคู่ผลกักนัห่าง
มากท่ีสุด เป็นมุมระหวา่งพนัธะเท่ากบั 90 oและ 120 o 

เช่น PCl5   SbI5
 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/PCl5.pdb
http://www.bonding.th.gs/web-b/onding/Images/PCl5_rotate.gif


5. โมเลกุลเป็นรูปทรงแปดหน้า (Octahedral) : AX6 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 6 คู่ แต่ละคู่ผลกักนัห่าง
มากท่ีสุด เป็นมุมระหวา่งพนัธะเท่ากบั 90 o และ 180 o 

เช่น SF6 SiF6
2- 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/SF6.pdb
http://www.bonding.th.gs/web-b/onding/Images/SF6_rotate.gif


ถ้าโมเลกลุม ี lone pairs  1  ทีอ่ะตอมกลางการท านายรูปร่างของ 
โมเลกลุจะซับซ้อน เพราะมแีรงผลกัของ electron pairs เข้ามาเกีย่วข้อง   
  1. แรงผลกัระหว่าง lone  pair  กบั  lone  pair 
  2. แรงผลกัระหว่าง lone  pair  กบั  bonding  pair 
  3. แรงผลกัระหว่าง bonding  pair  กบั  bonding  pair 
     โดยที ่   แรง 1   >   แรง 2   >   แรง 3 

โมเลกลุทีอ่ะตอมกลางมีอเิลก็ตรอนคู่โดดเดีย่ว 



1. โมเลกุลเป็นรูปตัววหีรือมุมงอ (V-Shape or Bent) : AX2E 
และ AX2E2 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 2 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดด
เด่ียว 1 หรือ 2 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด ยิง่อิเลก็ตรอน
คู่โดดเด่ียวมาก มุมระหวา่งพนัธะยิง่นอ้ย 

เช่น SO2   SnCl2  H2O  Cl2O  SH2
 

SO2 
H2O 

119.50 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/H2O.pdb


2. โมเลกุลเป็นรูปพรีะมดิฐานสามเหลีย่ม 

     (Trigonal pyramidal) : AX3E 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 3 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดด
เด่ียว 1 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด มุมระหวา่งพนัธะ
นอ้ยกวา่ 109.5 เช่น NH3   NCl3 SO3

2-  PH3
 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/NH3.pdb


3. โมเลกุลเป็นรูปทรงส่ีหน้าบดิเบีย้ว 

     (Distorted tetrahedral หรือ seesaw) : AX4E 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 4 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดด
เด่ียว 1 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด มุมระหวา่งพนัธะ
นอ้ยกวา่ 180 0  เช่น SF4  TeCl4  XeO2F2   SeF4 

 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/SF4.pdb


4. โมเลกุลเป็นรูปตัวท ี(T - Shaped) : AX3E2 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 3 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดด
เด่ียว 2 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด มุมระหวา่งพนัธะนอ้ย
กวา่ 90 0 และ 180 0 เช่น ClF3   BrF3

 

http://www.chem.ufl.edu/~myers/rasmol/ClF3.pdb


5. โมเลกุลเป็นเส้นตรง (Linear) : AX2E3 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 2 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 
3 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด มุมระหวา่งพนัธะเป็น 180 0

เช่น XeF2      I3
-   ICl2

- 



6. โมเลกุลเป็นรูปทรงพรีะมดิฐานส่ีเหลีย่ม 
(Square pyramidal) : AX5E 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 5 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 
1 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด มุมระหวา่งพนัธะนอ้ยกวา่ 90 0  
และ 180 0  เช่น BrF5   IF5   XeOF4 



7. โมเลกุลเป็นรูปส่ีเหลีย่มแบนราบ (Square planar) : AX4E2 

อะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ 4 คู่ และอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว 
2 คู่ แต่ละคู่จะผลกักนัใหห่้างมากท่ีสุด มุมระหวา่งพนัธะ 90 0  และ 
180 0 เช่น XeF4   BrF4

- 

http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/text_images/FG12_11-02UN.JPG


หลกัการพจิารณามุมระหว่างพนัธะ 
1. กรณีอะตอมกลางไม่มีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวมุมระหวา่งพนัธะข้ึนกบั
จ านวนพนัธะรอบอะตอมกลาง ยิง่มีมากมุมยิง่เลก็ลง 

2. กรณีอะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวไม่เท่ากนั โมเลกลุใดมี
อิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวมากมุมยิง่เลก็ลง 

3. กรณีอะตอมกลางมีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวเท่ากนั 

    - ถา้อะตอมกลางชนิดเดียวกนั พิจารณาจากอะตอมท่ีมาจบั ถา้ค่า EN 
มาก มุมจะเลก็ลง 

    - ถา้อะตอมกลางต่างชนิดกนั พิจารณาอะตอมกลาง ถา้ค่า EN มาก มุม
จะห่างมาก 



สภาพขั้วของโมเลกลุโคเวเลนต์ 

หมายถึง  โมเลกลุโคเวเลนตท่ี์เกิดจากพนัธะโคเวเลนต์
ท่ีมีอะตอมของธาตุทั้งสองมีผลต่างของค่า EN มาก ขั้ว
นั้นมีอ านาจไฟฟ้ามาก สภาพขั้วแรง แต่ถา้ EN ต่างกนั
นอ้ย ขั้วนั้นมีอ านาจไฟฟ้านอ้ย สภาพขั้วต า่ 



พนัธะมขีั้วและพนัธะไม่มขีั้ว 

พนัธะมขีั้ว 

คือ พนัธะท่ีเกิดจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกนั มีค่า EN ไม่เท่ากนั 
มายดึกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนต ์เป็นโมเลกลุมขีั้วหรือไม่มขีั้วกไ็ด้
ข้ึนกบัรูปร่างโมเลกลุ 

พนัธะไม่มขีั้ว 

คือ พนัธะท่ีเกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกนั มีค่า EN 
เท่ากนั มายดึกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนต ์เป็นโมเลกลุไม่มขีั้ว 



โมเลกลุมขีั้วและโมเลกลุไม่มขีั้ว 

โมเลกุลไม่มขีั้ว 

1. โมเลกลุของธาตุชนิดเดียวกนั เช่น H2  Cl2  P4 

2. โมเลกุลของสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุ 2 ชนิด โดยมี
อะตอมหน่ึงเป็นอะตอมกลาง และอะตอมอีกธาตุหน่ึงอยู่
โดยรอบ โดยมีรูปร่างโมเลกุลท่ีสมมาตร ท าให้สภาพขั้วของ
พนัธะหกัลา้งกนัหมด เช่น BeCl2  BF3  CH4  PCl5  SF6 

3. โมเลกลุของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 



โมเลกุลมขีั้ว 

1. โมเลกลุท่ีมี 2 อะตอม ของธาตุต่างชนิดกนั เช่น HCl  NO  
CO  HF  

2. โมเลกลุท่ีอะตอมกลางเกิดพนัธะโคเวเลนตก์บัอะตอม
ขา้งเคียงชนิดเดียวกนั และมีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวเหลืออยู ่
เช่น  NH3  H2O  PCl3 

3. โมเลกลุท่ีอะตอมกลางเกิดพนัธะโคเวเลนตก์บัอะตอม
ขา้งเคียงต่างชนิดกนั เช่น HCN  CHCl3  HCHO   



ตัวอย่างการพจิารณาสภาพขั้วของโมเลกุล 

H      C       N O 

H H 





ความแรงของสภาพขั้วของพนัธะและโมเลกุลโคเวเลนต์ 

พิจารณาจากผลต่างของค่าอิเลก็โตรเนกาติวตีิ (EN) ถา้
ผลต่างมากกวา่ สภาพขั้วจะแรงกวา่ เช่น  

H     F H     Cl 

ผลต่างค่า EN = 1.78 ผลต่างค่า EN = 0.96 

HF มีสภาพขั้วแรงกวา่ HCl ท าใหมี้จุดเดือดสูงกวา่ดว้ย 



แรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต์ 

1. แรงลอนดอน ( London Force)  

2. แรงดงึดูดระหว่างขั้ว (Dipole-Dipole interaction)  

4. พนัธะไฮโดรเจน ( hydrogen bond )  

3. แรงดงึดูดระหว่างโมเลกลุมขีั้วกบัไม่มขีั้ว 
(Dipole-induced dipole interaction)  



1. แรงลอนดอน ( London Force)  

เป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง
โมเลกลุไม่มีขั้วกบัไม่มีขั้ว  เกิดข้ึนเน่ืองจากอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ี
ตลอดเวลา ท าให้เกิดความหนาแน่นไม่เท่ากนัระหว่างโมเลกุล 
โมเลกลุหน่ึงเกิดความเป็นขั้วอ่อนๆ และจะเหน่ียวน าโมเลกลุอ่ืน
ใหมี้ขั้วดว้ย 

แรงลอนดอนมค่ีาน้อยมาก แต่จะเพิม่ขึน้เมือ่สารมมีวล
โมเลกลุ ขนาด และพืน้ทีผ่วิ สูงขึน้ 



2. แรงดงึดูดระหว่างขั้ว (Dipole-Dipole interaction)  

เป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง
โมเลกุลมีขั้วกบัมีขั้ว  หรือเป็นแรงดึงดูดระหว่างขั้วบวกและขั้ว
ลบของโมเลกลุ 

แรงไดโพล – ไดโพล แข็งแรงกว่าแรงลอนดอน เพราะเป็นแรง
ดงึดูดทางไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกของโมเลกลุหน่ึงกบัขั้วลบของ
อกีโมเลกลุหน่ึง ดงัน้ันสรทีม่ขีั้วจงึมจุีดเดอืด จุดหลอมเหลวสูง
กว่าสารทีไ่ม่มขีั้ว 



3. แรงดงึดูดระหว่างโมเลกลุมขีั้วกบัไม่มขีั้ว 
(Dipole-induced dipole interaction)  

เป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง
โมเลกลุมีขั้วกบัไม่มีขั้ว  โดยโมเลกลุมีขั้วจะเหน่ียวน าโมเลกลุไม่
มีขั้วให้มีขั้วให้กลายเป็นโมเลกุลมีขั้วจึงเกิดแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกลุ เช่น O2 ไม่มีขั้วแต่ละลายในน ้าได ้เพราะเกิดแรงน้ี 

ความแข็งแรงมากกว่าแรงลอนดอนแต่น้อยกว่าแรงไดโพลไดโพล 



4. พนัธะไฮโดรเจน ( hydrogen bond )  

เกิดจากไฮโดรเจนสร้างพนัธะโคเวเลนตก์บัธาตุท่ีมี EN สูง 
และอะตอมมีขนาดเลก็ (F O N) และอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะ
ถกูดึงเขา้หาอะตอมท่ีค่า EN สูง H จึงมีสภาพไฟฟ้าเป็นบวก 
ดึงดูดกบัขั้วฟ้าลบของธาตุท่ีมีอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียวเหลือ  

พนัธะไฮโดรเจนมคีวามแข็งแรงมากเมือ่เทยีบกบัแรงระหว่าง
โมเลกลุด้วยกนั 



สมบัตขิองสารประกอบโคเวเลนต์ 
1. จุดหลอมเหลว-จุดเดือดต ่า 

2. สารประกอบโคเวเลนตไ์ม่น าไฟฟ้าทั้ง 3 สถานะ  แต่สารประกอบ
โคเวเลนต์บางชนิดในสถานะสารละลายสามารถน าไฟฟ้าได้ เช่น 
HClO4  NH3 

3. สารประกอบโคเวเลนตท่ี์มีสภาพขั้วเหมือนกนัสามารถละลายน ้ า
ไดแ้ละไม่สามารถละลายไดเ้ม่ือสภาพขั้วต่างกนั 

 HI (มีขั้ว) ละลายไดดี้ใน  H2O (มีขั้ว) 

 CH4 (ไม่มีขั้ว) ละลายไดดี้ใน C6H6 (ไม่มีขั้ว) 



สารโครงผลกึร่างตาข่าย 

อโลหะส่วนใหญ่อยู่ในรูปโมเลกุลเด่ียว mp. Bp. ต ่า ไม่น า
ไฟฟ้า แต่มีสารโคเวเลนตบ์างชนิด mp. Bp. สูง น าไฟฟ้าได ้
สารพวกน้ีมีโครงสร้างเป็นแบบโครงผลึกร่างตาข่าย โดย
อะตอมยึดเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนตแ์บบต่อเน่ืองคลา้ย
ตาข่าย ได้แก่ คาร์บอนในรูปเพชร แกรไฟต์ สารก่ึงโลหะ 
ไดแ้ก่  Si    SiO2     









แรงดึงดูดระหวา่งไอออนบวกซ่ึงเรียงชิดกนักบัอิเลก็ตรอนท่ี
อยูโ่ดยรอบหรือเป็นแรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดจากอะตอมในกอ้น
โลหะใชเ้วเลนซ์อิเลก็ตรอนทั้งหมดร่วมกนั  



1. เป็นตวัน าไฟฟ้าได้ด ี 
2. โลหะน าความร้อนได้ด ี    
3. โลหะตแีผ่เป็นแผ่นหรือดงึออกเป็นเส้นได้    
4. โลหะมผีวิเป็นมนัวาว   
5. โลหะมจุีดเดอืดจุดหลอมเหลวสูง   

สมบัติของโลหะ 




