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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

• โมเลกุลโคเวเลนต์จะมรีูปร่างอย่างไรนัน้ ทฤษฎีที่ง่ายและใช้ได้ผลดีในการ
อธบิาย ได้แก่ ทฤษฎี VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) 

• Lewis structure  ช่วยในการอธิบายการเกิดพันธะเคมโีดยพิจารณา
เพียง 2 มติ ิแต่ไม่สามารถแสดงรูปร่างทีถู่กต้องของโมเลกุลได้ เช่น 

       - โมเลกุลของน้้า บอกให้ทราบเพียงว่าอะตอม H เกดิ covalent bond แบบ 

single bond กับอะตอม O ซึ่งเป็นอะตอมกลางและม ีlone pair e- 2 คู่  เขยีน 
Lewis structure ได้หลายแบบ คือ 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

       - โมเลกุลของ CH4  Lewis structure บอกให้ทราบเพียงว่าอะตอม H เกดิ 
covalent bond แบบ single bond กับอะตอม C  คู่ e- 4 คู่เป็น bonding 
electron pairs อยู่ในระนาบเดียวกัน แต่จากการศึกษาพบว่า CH4 มีรูปร่างเป็น ทรง
ส่ีหน้า (tetrahedral) 
 
 
 
   
  Lewis structure  tetrahedral 

 รูปร่างของโมเลกุล ขึ้นกับ มุมพันธะ (bond angle) 
 ขนาดของโมเลกุล ขึ้นกับ ความยาวพันธะ (bond length) 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

• ทฤษฎี VSEPR  ทฤษฎีการผลักกันของคู่อิเล็กตรอนวงนอกสุด มีสมมุติฐานดังนี้ 

    (1) valence e- คู่สร้างพันธะ  bonding pair   มีได้ทั้ง single bond และ 
multiple bond 

    (2) valence e- คู่ที่ไม่สร้างพันธะ  nonbonding pair หรือ lone pair 
    (3) bonding pair และ lone pair รอบอะตอมใดๆ ในโมเลกุลเป็นกลุ่มหมอก

อิเล็กตรอนที่มีประจุลบ  ต้องพยายามอยู่ห่างกันให้มากท่ีสุดเพื่อให้มี แรงผลักของคู่ 
e- น้อยที่สุด  โมเลกุลเสถียรท่ีสุด 
    (4) lone pair ครอบครองที่ว่างและมีแรงผลักมากกว่า bonding pair 
    (5) bonding pair ที่เป็น multiple bond ครอบครองที่ว่างและมีแรงผลักมากกว่า 
single bond 

      นั่นคือ เมื่อเปรียบเทยีบแรงผลักระหว่างคู่ e- ชนิดต่างๆ จะได้ว่า 

lone pair-lone pair  >  lone pair-bonding pair  >  bonding pair-bonding pair 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

 โมเลกุลท่ีมีเพยีง bonding pairs (ไมม่ ีlone pairs) 

 แรงผลักระหว่าง bonding pairs 2-6 คู่ รอบอะตอมกลาง เพื่อให้ได้โครงสร้างเสถียรที่สุดตาม

ทฤษฎี VSEPR  สรุปรูปร่างโมเลกุลได้ดังนี้ 

 จ้านวนคู่ e- รูปร่างโมเลกุล มุมพันธะ ตัวอย่าง 

2 เส้นตรง (linear) 180o BeF2 

3 สามเหลี่ยมแบนราบ 
(trigonal planar) 

120o BF3 

4 ทรงสี่หน้า (tetrahedral) 109.5o CH4 

5 พีระมดิคู่ฐานสามเหลี่ยม 
(trigonal bipyramidal) 

90, 120o PCl5 

6 ทรงแปดหน้า (octahedral) 90o SF6 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

 โมเลกุลท่ีมี bonding pairs และ lone pairs 

     - แรงผลักระหว่าง bonding pairs และ lone pairs ไม่เท่ากัน  รูปร่างโมเลกุลจะขึ้นอยู่
กับจ้านวนคู่ของ bonding pairs และ lone pairs ในโครงสร้าง 

     - พิจารณาโมเลกุล NH3  ตาม Lewis structure จะประกอบด้วย คู่พันธะ N-H จ้านวน 
3 คู่ e- และ คู่โดดเดี่ยวบนอะตอม N 1 คู ่

 
      จากทฤษฎี VSEPR  ทั้ง 4 คู่ e- จะจัดเรียงเป็นทรงสีห่น้ารอบอะตอม N แต่แรงผลัก
จาก lone pair e- ที่มากกว่า จะกดให้มุมพันธะ H-N-H งุ้มลงจาก 109.5o เหลอืเพียง 107.5o  
และมโีครงสร้างเป็น พีระมดิฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal) (อะตอม N อยู่บนยอด
พีระมดิ) 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

 โมเลกุลท่ีมี bonding pairs และ lone pairs 

     - ถ้าพิจารณาโมเลกุล H2O  ตาม Lewis structure จะประกอบด้วย คู่พันธะ O-H 
จ้านวน   2 คู่ e- และ คู่โดดเดี่ยวบนอะตอม O 2 คู ่

 
 

     ตามทฤษฎี VSEPR  ทั้ง 4 คู่ e- จะจัดเรียงเป็นทรงสี่หน้ารอบอะตอม O แต่เนื่องจาก
เป็น lone pair e- 2 คู่  เกิดแรงผลักกันอย่างมากและผลักให้มุมพันธะ H-O-H งุ้มลง (และ
แคบกว่ามุมพันธะใน NH3) จาก 109.5o เหลอืเพียง 104.5o ท้าให้ H2O มโีครงสร้างเป็น มุมงอ 
(bent)  
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

 โมเลกุลท่ีมี bonding pairs และ lone pairs 

     - ถ้าให้สูตรทั่วไปของโมเลกุลเป็น AXmEn โดยที่ 

  A  =  อะตอมกลาง 

  X  =  อะตอมท่ีสร้างพันธะกับอะตอมกลาง 

  m  =  จ้านวนคู่อิเล็กตรอนที่สร้างพันธะกับอะตอมกลาง 

  E  =  อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (lone pair e-) 

  n  =  จ้านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 

     - ดังนั้น โมเลกุลท่ีไม่มี lone pair e-  สูตรทั่วไปจะเป็น AXmE0 (หรือ AXm) 

     - ส้าหรับโมเลกุลท่ีมีสูตร AXmEn โดยค่า m, n หลากหลาย  รูปร่างจะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวและอเิล็กตรอนคู่พันธะ สรุปดังตารางต่อไปนี้ 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

เนื้อหาบรรยาย รายวิชา คอ 221 เคมีอนินทรีย์ ทางอุตสาหกรรม 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

จ.น.คู ่e- สูตรท่ัวไป รูปทรงเรขาคณิต 
ของคู่ e- 

รูปร่างโมเลกุล ตัวอย่าง 

2 AX2E0  
 

เส้นตรง (linear) 

 
 

เส้นตรง (linear) 

BeF2, CO2 

3 AX3E0  
 
 
 

สามเหลี่ยมแบนราบ 
(trigonal planar) 

 
 

สามเหลี่ยมแบนราบ 
(trigonal planar) 

BF3 

AX2E1  
 

มุมงอ (bent) 

NO2 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

จ.น.คู ่e- สูตรท่ัวไป รูปทรงเรขาคณิต
ของคู่ e- 

รูปร่างโมเลกุล ตัวอย่าง 

4 AX4E0  
 

 
 

ทรงสี่หน้า 
(tetrahedral) 

 
 
 

 
 
 

ทรงสี่หน้า (tetrahedral) 

CH4 

AX3E1  

 
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม 
(trigonal pyramidal) 

NH3 

 

 
มุมงอ (bent) 

H2O AX2E2 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

จ.น.คู ่e- สูตรท่ัวไป รูปทรงเรขาคณิต
ของคู่ e- 

รูปร่างโมเลกุล ตัวอย่าง 

5 AX5E0  
 

 
 

พีระมิดคู่ฐาน
สามเหลี่ยม 
(trigonal 

bipyramidal) 
 
 

 
 
 

trigonal bipyramidal 

PCl5 

AX4E1  

 
รูปกระดานหก (See-saw) 

SF4 

 

 
รูปตัวท ี(T-shape) 

ClF3 AX3E2 

AX2E3  
 

เส้นตรง (linear) 

XeF2 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

จ.น.คู ่e- สูตรท่ัวไป รูปทรงเรขาคณิต
ของคู่ e- 

รูปร่างโมเลกุล ตัวอย่าง 

6 AX6E0  
 

 
 

ทรงแปดหน้า 
(octahedral) 

 
 

 

 
 

ทรงแปดหน้า (octahedral) 

SF6 

AX5E1  

 
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม 
(square piramidal) 

BrF5 

 

 
สี่เหลี่ยมแบนราบ 
(square planar) 

XeF4 AX4E2 
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 ตัวอย่างการท้านายรูปร่างโมเลกุลโดยใช้ทฤษฎี VSEPR 

จงใช้หลัก VSEPR ท้านายรูปร่างของโมเลกุล  (ก)  SF4    (ข)  ICl4
- 

วธิีท า (ก)  SF4    
 อะตอมกลาง คือ S มจี้านวน valence electron         = 6   e-     
 จ้านวน e- ของอะตอม F ที่มาร่วมสร้างพันธะ =   1 x 4 อะตอม   =   4   e-    
 รวม จ้านวนอิเล็กตรอน               =    10   e- 

  ดังนั้น  จ้านวนอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะ       =     8   e-  (4 คู)่ 
           อะตอมกลางจะเหลอือิเลก็ตรอนที่ไม่ใช้เกิดพนัธะ       =     2   e-  (1 คู)่  

      ดังนั้น  SF4  =  AX4E1   รูปร่างเป็น กระดานหก (seesaw) เนื่องจาก e- คู่โดดเดี่ยว 1 คู่ 
จะอยู่ในแนวระนาบ (มบีริเวณกว้างกว่าแนวดิ่ง) และจะผลักให้ e- คู่สร้างพันธะมมีุมพันธะ 
แคบลง 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

ทฤษฎี VSEPR 

 ตัวอย่างการท้านายรูปร่างโมเลกุลโดยใช้ทฤษฎี VSEPR 
วธิีท า (ข)  ICl4

-              

       อะตอมกลาง คือ I มจี้านวน valence electron         =      7     e- 
       จ้านวน e- ของอะตอม Cl ที่มาร่วมสร้างพันธะ =    1 x 4 อะตอม    =     4     e- 
  จ้านวน e- จากประจุ                =      1     e-  
   รวม จ้านวนอิเล็กตรอน         =       12    e-    
  ดังนั้น  จ้านวนอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะ    =      8   e-  (4 คู)่ 
         อะตอมกลางจะเหลอือิเล็กตรอนที่ไม่ใช้เกิดพันธะ    =       4   e-  (2 คู)่ 

 ดังนั้น  ICl4
-  =  AX4E2   รูปร่างโมเลกุลเป็น สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) 

โดย e- คู่โดดเดี่ยว 2 คู่ จะอยู่แนวดิ่งและตรงข้ามกัน เพื่อให้เกดิแรงผลักน้อยที่สุด 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

ทฤษฎี VSEPR 
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- โมเลกุลมีขั้ว (polar molecule)  โมเลกุลท่ีเป็นกลางซึ่งมกีารกระจายของอเิล็กตรอน
ไม่สม้่าเสมอ ท้าให้โมเลกุลมขีั้วบวกและลบ  ขั้วคู่ (dipole) 

- Polarity ของโมเลกุล วัดด้วยค่า dipole moment,    

- โมเลกุลท่ีประกอบด้วยอะตอมมากกว่า 2 อะตอม เช่น CO2, H2O, BF3, CCl4  มีหลาย
พันธะ polarity จะขึ้นกับรูปร่างโมเลกุล  

  dipole moment,  ของโมเลกุล หาจากการรวมเวคเตอร์ dipole moment ของ
แต่ละพันธะ 

 ตัวอย่าง เช่น  CO2 มโีครงสร้างโมเลกุลเป็นเส้นตรง   = 0  ไม่มขีั้ว 

             -        +          -    (ลูกศรชีไ้ปทางที่มี e- หนาแน่นที่สุด) 
 

Polarity of molecule 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 

   
      H2O  โครงสรา้งเป็นมุมงอ  ไดโพลโมเมนต์หักล้างกันไม่หมด  มขีั้ว  
            
 

 

       - โมเลกุลท่ีอะตอมกลางเกิดพันธะกับอะตอมโดยรอบแบบสมมาตร จัดเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว 
(ไดโพลโมเมนต์หักล้างกันหมด) 
         

    โมเลกุล CCl4  สมมาตร  ไม่มขีั้ว 
 
 

 

 

              โมเลกุล CHCl3  ไม่สมมาตร   มขีั้ว (ไดโพลโมเมนต์หักล้างกันไม่หมด) 

Polarity of molecule 
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พันธะเคมี (Chemical Bondings) 


