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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสมบัติของธาตุและสารประกอบ  เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ รหัสวชิา 
ว30221ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีส่วนประกอบดังนี้  

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1.1 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.2 ค าแนะน าส าหรับครู 
1.3 ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
1.5 บัตรความรู้ 
1.6 บัตรกิจกรมแบบทดสอบหลังเรียน 

2. การจัดชั้นเรียน   
2.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล   
2.2 การจัดชั้นเรียนในขณะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน 
2.3 นักเรียนจะแยกท าบัตรทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
2.4 ครูแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับ

บทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ 
2.5 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนการเรียนรู้ 

3. การทดสอบหลังเรียน 
3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้  จากบัตรทดสอบ 
3.2 ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากสภาพจริงตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติ

กิจกรรม 
3.3 ประเมินด้านจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าส าหรับครู 
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เอกสารเล่มนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบวิชาสมบัติของธาตุและสารประกอบ  รหัสวิชา       
ว30221 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธะโคเวเลนต์ เล่ม 1 เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค   นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยให้อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ในการท าแบบฝึกและการท ากิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์นั้น ให้แบ่งหน้าที่ให้ทุกคนได้รับผิดชอบและให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กัน
ทุกกิจกรรม  

2. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ  เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 
3. ตรวจค าตอบและบันทึกคะแนนที่ได้ลงในตารางบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
4. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียน เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อ

นักเรียนศึกษาเอกสารเล่มนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถเรียนรู้อะไรบ้าง 
5. ท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมอ่านและท าความเข้าใจกับเนื้อหา ใบความรู้แล้ว     

ท าแต่ละกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยท าตามค าชี้แจงในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีท้ังแบบฝึกกิจกรรม  
ศึกษาให้เข้าใจโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  

6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ที่ได้รับหลังจากการศึกษาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว 

7. ตรวจค าตอบจากเฉลยในภาคผนวกและบันทึกคะแนนที่ได้ลงในตารางบันทึกคะแนน 
8. น าผลการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือวัดผลการพัฒนาการเรียนของ

ตนเอง ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ ให้กลับไปศึกษาและทบทวนเนื้อหาในกิจกรรมนั้นๆใหม่ 
แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

9. ผู้เรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด
ทุกกิจกรรม และห้ามลอกผู้อ่ืน เพราะจะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนและถือเป็นการขาดคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์อีกด้วย 

10. หากผู้เรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 เล่ม สามารถค้นคว้าได้
จากเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมท่ีให้ไว้ท้ายเล่ม 

 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
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สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
 
มาตรฐาน ว3.1  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง 
อนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร  จ าแนกชนิดของพันธะเคมี  
บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารหรือพันธะเคมีได้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในโครงผลึกหรือโมเลกุลได้ 
2. บอกความหมายของพันธะเคมีได้  
3. อธิบายการเกิดพันธะเคมีชนิดต่าง ๆ และปัจจัยที่ท าให้อะตอมสร้างพันธะต่างกันได้ 
4. วิเคราะห์การจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อท านายแนวโน้มในการสร้างพันธะเคมีของธาตุได้ 
5. ระบุชนิดของพันธะเคมีในสารประกอบต่าง ๆ รอบตัวได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. สารทุกสถานะประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ  ในรูปของไอออน อะตอมหรือโมเลกุลจ านวนมากอยู่
รวมกันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน    

2. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนหรืออะตอมของธาตุให้อยู่รวมกันเป็นโครงผลึก หรอืโมเลกุล เรียกว่า 
พันธะเคมี ซึ่งเกิดจากการที่ธาตุต่าง ๆ จะรวมกันด้วยสัดส่วนที่ท าให้มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 8 
ซึ่งเป็นสภาพที่เสถียรที่สุด เรียกว่า กฎออกเตด  

3. พันธะเคมีมี  3 ชนิดคือ พันธะไอออนิก  พันธะโคเวเลนต์  และพันธะโลหะ  สารที่ยึดเหนี่ยวกัน
ด้วยพันธะตา่งกันจะมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพแตกต่างกัน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เร่ือง แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล 
รายวิชา สมบัติธาตุและสารประกอบ ว30221 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 2 ชั่วโมง 
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ค าชี้แจง : จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  กา X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. พันธะเคมีหมายถึงอะไร 
ก. การอยู่รวมกันของโมเลกุล 
ข. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม 
ค. พลังงานที่ท าให้อะตอมยึดติดกันเป็นโมเลกุล 
ง. ปรากฏการณ์ที่อะตอมมีการให้และรับอิเล็กตรอน 

2. หลักการของการเกิดพันธะเคมีคืออะไร  
ก. เกิดเฉพาะอะตอมในหมู่เดียวกัน  
ข. เกิดเฉพาะอะตอมในคาบเดียวกัน  
ค. ไม่เกิดพันธะกับอะตอมชนิดเดียวกัน  
ง. อะตอมที่เกิดพันธะจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 ตัว  

3. เพราะเหตุใดอโลหะจึงยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 
ก. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีสูง เสียอิเล็กตรอนได้ยาก  
ข. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีสูง เสียอิเล็กตรอนได้ง่าย 
ค. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีต่ า เสียอิเล็กตรอนได้ยาก 
ง. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีต่ า เสียอิเล็กตรอนได้ง่าย 

4. ธาตุใดต่อไปนี้ไม่สามารถเกิดเป็นสารประกอบได้ 
ก. 14

7
N       ข. 18

10
Ne     

ข. 23

11 Na      ง. 58

28
Ni 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก.  พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอโลหะให้และรับอิเล็กตรอนกันเป็นคู่ ๆ  
ข.  พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอโลหะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ  

   ค.  พันธะไอออนิกเกิดจากอโลหะและโลหะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ  
   ง.  พันธะโลหะเกิดจากธาตุโลหะให้และรับอิเล็กตรอนกันเป็นคู่ ๆ 

6. อนุภาคใดที่มีแนวโน้มจะเกิดการให้อิเล็กตรอนมากที่สุด 
ก. 12

6
W      ข. 20

10
X    

ค.  39

19
Y      ง. 78

34
Z 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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7. สารคู่ใดไม่เกิดพันธะไอออนิก  

ก.  คาร์บอนกับออกซิเจน     
ข.  โซเดียมกับฟลูออรีน  
ค.  แมกนีเซียมกับคลอรีน      
ง.  แคลเซียมกับคลอรีน  

8. พันธะไอออนิกต่างจากพันธะโลหะในลักษณะใด  
ก.  ไอออนบวกในพันธะไอออนิกเกิดจากอโลหะ 

   ข.  พันธะโลหะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน  
   ค.  พันธะไอออนิกเกิดจากอนุภาคประจุลบและบวก  
   ง.  พันธะโลหะมีการรับและให้เวเลนซ์อิเล็กตรอน  

9. ถ้านักวิทยาศาสตร์น าสาร 5 ชนิดมาทดลองหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ า การน าไฟฟ้า
ของสารละลาย การทดลองนี้ต้องการศึกษาเก่ียวกับเรื่องใด 
ก. หาว่าสารใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว 
ข. หาพลังงานศักย์ของโมเลกุล 
ค. หาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 
ง. หาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

    10. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  
ก.  น้ าเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ  
ข.  การท าให้โมเลกุลของน้ าแยกสลายต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  
ค.  การท าให้เหล็กหลอมเหลวต้องใช้อุณหภูมิสูง  
ง.  เมื่อวางเหล็กไว้ในที่เปียกชื้นจะเกิดสนิมได้ง่าย  
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1. ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงสาหรับผู้เรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดการเรียนรู้ 
2. ศึกษาบัตรความรู้ เร่ือง แรงยึดเหนี่ยวของสารโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อภิปรายข้อค าถาม

ร่วมกัน แล้วเขียนสรุปสิ่งท่ีได้อภิปรายเรียนรู้ ลงในแบบสรุปผลการเรียนรู้  
3. ให้ผู้เรียนกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้  
4. เมื่อผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนตรวจค าตอบ จากบัตรเฉลย ห้ามผู้เรียนเปิดดู 

ค าตอบก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรค าสั่ง 
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                                                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เลม่ที่  1  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร   
 

 
 

 
 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  

 
ชีวิตประจ าวันทั่วๆไปจะพบว่าสารชนิดหนึ่งๆมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและเม่ือต้องการท าให้แยก

ออกจากกันจะต้องใช้พลังงานจ านวนหนึ่ง  เช่น 
1. เมื่อให้ความร้อนแก่สารจนกระทั่งโมเลกุลของสารมีพลังงานสูงพอจะท าให้เกิดการเปลี่ยนสถาน 

เช่น เมื่อให้พลังงานแก่น้ าแข็ง น้ าแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และเปลี่ยนเป็นไอน้ า  
2. การท าให้ก๊าซไฮโดรเจนหนึ่งโมเลกุลสลายออกเป็นไฮโดรเจนอะตอม ในสภาวะก๊าซต้องใช้พลังงาน 

436 KJ/mol หรือการท าให้ก๊าซคลอรีนสลายตัวออกมาเป็นอะตอมของคลอรีน ต้องใช้พลังงาน 242 KJ/mol 
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้  

H2 (g) + 436 KJ  ------------> 2H (g)  
Cl2 (g) + 242 KJ  ------------> 2Cl (g)          

จากข้อมูลข้างต้น เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าสารแต่ละชนิดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม ซึ่ง
ท าให้อนุภาคของสารยึดกันเป็นกลุ่มก้อนได้  ในการแยกออกจากกันจึงต้องใช้พลังงาน  และการที่สารแต่ละ
ชนิดต้องใช้พลังงานในการแยกแตกต่างกัน เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสารต่างชนิดมีแรงยึดเหนี่ยวที่ต่างกัน 
 
เราสามารถแบ่งแรงยึดเหนี่ยวทางเคมีออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  

1. แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลหรือโครงผลึก 
2. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล     

 

แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกลุ 
ในธรรมชาติอะตอมของธาตุส่วนใหญ่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล ซึ่งอาจเกิดจากการรวมตัวของอะตอมของ

ธาตุชนิดเดียวกันหรือเกิดจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน เกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ เชน่ HBr, HCl, NaCl, 
O2, Cl2

 
เป็นต้น  แรงที่ยึดอะตอมของธาตุเหล่านี้ไว้ด้วยกันเรียก พันธะเคมี (chemical bond)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่1.1 แสดงลักษณะของอะตอมและโมเลกุล 
 

บัตรความรู้ที่  1  เรื่อง  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร 

 

อะตอม 

โมเลกุล 

อะตอม 

โมเลกุล โมเลกุล 
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การที่อะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลได้ก็เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวอะตอมเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน พิจารณา
ข้อมูลได้จากการแยกสลายโมเลกุลให้กลับไปเป็นอะตอมจึงต้องใช้พลังงานจ านวนหนึ่ง  เช่น  

 ก.  เมื่อต้องการท าให้ก๊าซ  H2  1 โมล สลายตัวกลายเป็น H  อะตอมทั้งหมดต้องใช้พลังงาน  436 kJ  
เขยีนสมการได้เป็น 
   H2 (g) + 436 kJ       2H (g) 

 ข.  เมื่อต้องการท าให้ก๊าซ  Cl2   1  โมล สลายตัวเป็น Cl  อะตอมทั้งหมดต้องใช้พลังงาน  242 kJ 

   Cl (g) + 242 kJ        2Cl (g) 

 ค. เมื่อต้องการท าให้ก๊าซ HCl 1 โมล สลายตัวเป็น H และ Cl อะตอมทั้งหมดต้องใช้พลังงาน  431 kJ 

   HCl (g) + 431 kJ          H (g)    +   Cl (g) 

 ข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในโมเลกุล  ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมคู่
หนึ่ง ๆ  ในโมเลกุลเรียกว่า  พันธะเคมี   และพลังงานที่ต้องใช้ในการแยกสลายอะตอมคู่หนึ่ง ๆ ในโมเลกุล
เรียกว่า  พลังงานพันธะ 

  ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลก็คือพันธะเคมีนั่นเอง และชนิดของพันธะเคมีจะมีผลต่อสมบัติของ
สาร จึงสามารถใช้แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลหรือพันธะเคมีไปอธิบายเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ของสารได้  เช่น 
สถานะ จุดเดือดจุดหลอมเหลว  การละลายน้ า  การน าไฟฟ้า  และพลังงานของปฏิกิริยา  เป็นต้น 

 
พันธะเคมี หมายถึง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอมหรือไอออนกับไอออนเพ่ือให้เกิดเป็น

โมเลกุล หรือสารประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ครูเนตรนภา  บัวเกษ 
ศรีสะเกษวิทยาลัย 

 

9 

              

                                                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เลม่ที่  1  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร   
 

 
 
 
อะตอมที่เสถียรและไม่เสถียร 

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พบธาตุจ านวน 117 ธาตุ  มีทั้งอะตอมที่พบในธรรมชาติและที่สังเคราะห์ข้ึน  
ธาตุที่พบในธรรมชาติ 90 ธาตุนั้นส่วนใหญ่ไม่เสถียร    มีเพียงธาตุในหมู่  VIIIA    หรือแก๊สเฉื่อยเท่านั้นที่เสถียร  
ธาตุที่เสถียรจะไม่ท าปฏิกิริยาหรือเกิดปฏิกิริยากับอะตอมชนิดอื่นยาก   เมื่อศึกษาโครงสร้างของอะตอมพบว่า
ธาตุหมู่  VIIIA  มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 8  (ยกเว้น He ทีมี่เวเลนซอิ์เล็กตรอนเท่ากับ 2) ธาตุหมู่นี้สามารถ
อยู่ในธรรมชาติในลักษณะเป็นโมเลกุลอะตอมเดี่ยว (monoatomic molecule) แสดงว่าโครงสร้างของอนุภาค
ที่เสถียรคือธาตุมีการมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น   แก๊สมีตระกูลได้แก่ He  Ne  Ar  Kr  Xe  และ  Rn   
         

 ส่วนธาตุ IA – VIIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1- 7 ตามล าดับ อะตอมไม่เสถียร จึงต้องปรับตัว
เพ่ือให้อะตอมเกิดความเสถียร   คือปรับให้มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดเหมือนกับแก๊สเฉื่อย  หรือ
เป็นไปตามกฎออกเตด การปรับเพื่อให้อะตอมเสถียรจึงท าให้เกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมนั่นเอง  

 
หลักการเกิดพันธะ 

ใน ค.ศ.1916 กอสเซล (A. Kossel) และลิวอิส (G. N. Lewis) ได้เสนอกฎที่เรียกว่า กฎออกเตต (octet rule)   
อธิบายการเกิดพันธะระหว่างอะตอม   โดยพบว่าการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมจะเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนวงนอกสุด 
(valence electron) เสมอ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็น 8 ตัว สาระส าคัญของกฎออกเตดมีดังนี้  

1. แก็สเฉื่อยมีความเสถียร เนื่องจากมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ 8 ยกเว้นฮีเลียมที่เท่ากับ 2  
2. ธาตุต่างๆ ที่มีความว่องไวทางเคมีมักจะเข้ามาร่วมกันเพ่ือให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดรวมเท่ากับ 8 

เสมอ (ยกเว้น ไฮโดรเจนและฮีเลียม)  
3. จ านวนอิเล็กตรอนที่มีการให้-รับหรือใช้ร่วมกันเรียกว่า เวเลนซี (velency)  
4. พลังงานของโมเลกุล จะมีค่าต่ ากว่าพลังงานของอะตอม ระบบใดท่ีมีพลังงานต่ าระบบนั้นจะเสถียร 

 

จากความรู้เรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอน ท าให้ทราบว่าอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดหรือ
เวเลนซ์อิเล็กตรอนจะมีจ านวนได้สูงสุดเท่ากับ 8 ตัว ธาตุหมู่ 1A ถึง 7A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเพียง 1 ถึง 7 ตัว
ตามล าดับ  อะตอมของธาตุเหล่านี้จะมีความพยายามท าให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนมี 8 ตัว โดยอาจให้อิเล็กตรอน
แก่อะตอมอ่ืน (releasing electron)  หรือรับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น (receiving electron) หรือใช้
อิเล็กตรอนร่วมกับอะตอมอ่ืน (sharing electron) 

 

 

 

 

บัตรความรู้ที่  2  เรื่อง  การเกิดพันธะและชนิดของพันธะเคม ี
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ตาราง 1.1 แสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุบางชนิดในตารางธาตุ 
หมู่ ธาตุและเลข

อะตอม 
การจัดเรียงอิเล็กตรอน

สภาวะพ้ืน 
ไอออน การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ตามกฎออกเตด 
IA 3Li 

11Na 
2  1 
2   8   1 

3Li+ 

11Na+ 
2   
2   8    

IIA 4Be 
12Mg 

2   2 
2   8   2 

4Be2+ 

12Mg2+ 
2    
2   8    

IIIA 5B 
13Al 

2   3 
2   8   3 

5B3+ 

13Al3+ 
2    
2   8    

VA 7N 
15P 

2    5 
2    8    5 

7N3- 

15P3- 
2    8 
2    8    8 

VIA 8O 
16S 

2    6 
2    8    6 

8O2- 

16S2- 
2    8 
2    8    8 

VIIA 9F 

17Cl 
2    7 
2    8    7 

9F- 

17Cl- 
2    8 
2    8    8 

VIIIA 2He 
10Ne 

2 
2   8 

2He 
10Ne 

2 
2   8 

 

การพิจารณาว่าอะตอมของธาตุใดจะให้หรือรับอิเล็กตรอน  หรอืใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน นั้นสามารถ
พิจาณาได้จากค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) 

อิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) คือค่าที่แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของ
อะตอมของธาตุต่างๆ ที่รวมกันเป็นสารประกอบ ธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงจะสามารถดึงดูดอิเล็กตรอน
ได้ดีกว่าธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ ากว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2 แสดงค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) ของธาตุบางชนิด 
ที่มา: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/2/4/atom/4-1.jpg 



 

  ครูเนตรนภา  บัวเกษ 
ศรีสะเกษวิทยาลัย 

 

11 

              

                                                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เลม่ที่  1  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร   
 

 
ธาตุอโลหะจึงมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง  มีแนวโน้มจะดงึดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเอง  หรือสามารถรับ

อิเล็กตรอนได้ดี  ส่วนธาตุโลหะมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ าจึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายอิเล็กตรอนออกไป  
 

เมื่อพิจารณาจากค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN)  ความเป็นโลหะ อโลหะ  และจ านวนเวเลนต์อิเล็กตรอน 
สามารถแบ่งพันธะเคมีออกเป็น 3 ชนิดดังนี้ประเภท  ดังนี้  

 

1. พันธะไอออนิก (Ionic bond) เกิดจากธาตุท่ีเป็นโลหะซึ่งมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ ามาก 
จึงมีแนวโน้มที่จะเสียอิเล็กตรอนเพื่อเกิดเป็นไอออนบวก รวมกับธาตุท่ีเป็นอโลหะ ซึ่งมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง
มาก จึงมีแนวโน้มจะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนลบ ไอออนบวกและไอออนลบที่เกิดขึ้น จะดึงดูดกันด้วยแรง
ดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้า เกิดเป็นพันธะ ที่แข็งแรงเรียกว่า พันธะไอออนิก 

 

2. พันธะโควาเลนซ์ (Covalent bond) เกิดจากธาตุท่ีเป็นอโลหะกับอโลหะ  ซึ่งเป็นธาตุท่ีมี
ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงมาก  มีความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนได้ใกล้เคียงกัน  จึงชิงอิเล็กตรอนกันไม่ได้  เกิด
การใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเพื่อให้มีอิเล็กตรอนครบ 8  ตามกฎออกเตด เกิดเป็นแรงดึงดูดระหว่างอะตอมขึ้น 

 

3. พันธะโลหะ (Metallic bond) เกิดจากธาตุท่ีเป็นโลหะกับโลหะซึ่งมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี
ต่ า  เสียอิเล็กตรอนได้ง่าย  และเมื่อเสียอิเล็กตรอนออกไปจะเกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนในชั้นนอกเป็น  8   ตาม
กฎออกเตด เกิดเป็นแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับอิเล็กตรอนอิสระขึ้น 

 
 

 

รูปที่ 1.3  แสดงลักษณะการเกิดพันธะเคมีแบบต่าง ๆ  
ที่มา www.chem.ufl.edu 

 
 
 

http://www.chem.ufl.edu/~chm2040/cgi-bin/image_eval.cgi?Op=display&Chapter=11&File=bond&Image=c9f2.gif
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เมื่อพิจารณาความแตกต่างของอิเล็กโตรเนกาติวิตีของธาตุที่เกิดเป็นโมเลกุล สามารถท านายพันธะ

ภายในของโมเลกุลได้ ดังนี้ 

 

รูปที ่1.4 แสดงวิธีพิจารณาชนิดของพันธะจากผลต่างของค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี 
             ทีม่า : http://chemistry-batz.wikispaces.com/08+Covalent+Bonding 

ตัวอย่าง 

 HCl     H มี EN = 2.20     Cl มี EN = 3.16   
  ผลต่างของค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี  =   3.16 -2.20   

 = 0.96   เป็นพันธะโคเวเลนต์ 
  

LiF Li มี EN = 0.98     F มี  EN = 3.98  
  ผลต่างของค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี  =   3.98 - 0.98   

 = 2   เป็นพันธะไอออนิก 
 

พนัธะโลหะ   : ธาตุโลหะ (EN ต ่าl) + ธาตุโลหะ (EN ต ่า) 
พันธะไอออนิก  : ธาตุโลหะ (EN ต ่าl) + ธาตุอโลหะ (EN สูง) 
พันธะโคเวเลนต์  : ธาตุอโลหะ (EN สูง)+ ธาตุอโลหะ (EN สูง) 
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                                                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เลม่ที่  1  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร   
 

กิจกรรมที่  1  
เรื่อง สมบัติของสารกบัแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ 

ตารางแสดงสมบัติบางประการของ โซเดียม  คลอรีนและ โซเดียมคลอไรด์ 
Sodium Chlorine  Sodiumchloride 

 

 
 

 

 

 

 

สถานะ  :  ของแข็ง 
สี :  เงิน มันวาว 
ความหนาแน่น: 0.968 g/cm3 
จุดหลอมเหลว: 97.79 C 
จุดเดือด : 882.94  C 
สภาพน าไฟฟ้า : น าไฟฟ้าได้ 
สภาพน าความร้อน : น าความร้อนได้ 
การละลายน้ า: ไม่ละลายน้ า แต่ท า
ปฏิกิริยากับน้ า ได้สารละลายมีสมบัติ
เป็นเบส 

สถานะ  :  แก๊ส 
สี : เขียวอ่อน 
จุดหลอมเหลว: -101.5 C 
จุดเดือด : -34.04  C 
สภาพน าไฟฟ้า : ไม่น า 
สภาพน าความร้อน : ไม่น าความร้อน 
การละลายน้ า: ไม่ละลายน้ า  

สถานะ  :  ของแข็ง 
สี :  ขาว 
ความหนาแน่น: 2.16 g/cm3 
จุดหลอมเหลว: 801 C 
จุดเดือด : 1465  C 
สภาพน าไฟฟ้า : ไม่น าไฟฟ้าใน
สถานะของแข็ง  แต่เมื่อหลอมเหลว
หรือละลายน้ าจะน าไฟฟ้าได้ 
สภาพน าความร้อน : ไม่น าความร้อน 
การละลายน้ า: ละลายน้ าได้ 

จากข้อมูลในตารางจงร่วมกันอภิปรายและแสดงเหตุผลที่ท าให้ทราบว่ามีแรงยึดเหนี่ยวในสารทั้ง 3 ชนิด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ตารางแสดงสมบัติบางประการของสารบางชนิด 
 

สาร 
สมบัติของสาร 

ลักษณะที่ปรากฏ การน า 
ไฟฟ้า 

จุด
หลอมเหลว 

 ( º C) 

จุดเดือด 
 ( º C) 

การน าไฟฟ้า 
เมื่อเปน็
ของเหลว 

การ
ละลายน้ า 

การน าไฟฟ้า
ของ

สารละลาย 
โซเดียมคลอไรด ์ 
( NaCl )  

ของแข็ง สีขาว ไม่น า 801 1465 น า ละลาย น า 

คอปเปอร ์(II) ซัลเฟต
(CuSO4)  

ของแข็ง สีขาว ไม่น า 200 650  
(แยกสลาย) 

น า ละลาย น า 

โพแทสเซียม 
 ไอโอไดด ์(KI)  

ของแข็ง สีขาว ไม่น า 681 1,350 น า ละลาย น า 

น้ าตาลทราย 
(C6H12O6)  

ของแข็ง สีขาว ไม่น า 192 
(แยกสลาย) 

สลายตัว ไม่น า ละลาย ไม่น า 

เอทานอล (C2H5OH)  ของเหลวใส ไม่มีส ี ไม่น า -114.1 78.3 ไม่น า ละลาย ไม่น า 

ก๊าซไฮโดรเจน (H2)  ก๊าซไม่มสี ีไม่มี
กลิ่น 

ไม่น า -259 -253 ไม่น า ละลายได้
เล็กน้อย 

ไม่น า 

เหล็ก (Fe)  ของแข็งสีเงินวาว น า 1,535 2,750 น า ไม่ละลาย - 

ทองแดง (Cu)  ของแข็ง  
สีน้าตาลแดง 

น า 1,085 2,572 น า ไม่ละลาย - 

โครเมียม (Cr)  ของแข็ง 
,สีเงินวาว 

น า 1,857 2,672 น า ไม่ละลาย - 

 

พิจารณาข้อมูลจากตารางแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เพราะเหตุใดสารจึงมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวแตกต่างกัน 

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

2. เมื่อให้ความร้อนแก่สารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จากตารางสามารถจ าแนกกลุ่มของสารตามสมบัติทางกายภาพได้กี่กลุ่ม  อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ท าให้สมบัติทางกายภาพของสารแตกต่างคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 2  
เรื่อง การเกดิพันธะและชนิดของพันธะเคม ี

 
ค าชี้แจง ร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1.  อะตอมของโลหะและอโลหะ อยู่ตามล าพังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เพราะเหตุใดธาตุโลหะจึงมีแนวโน้มจะเกิดการให้อิเล็กตรอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ธาตุหมู่ IA , IIA และ IIIA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเสถียรมากขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ธาตุหมู่  VA , VIA และ VIIA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเสถียรมากขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ธาตุหมู่  IVA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพ่ือให้เกิดความเสถียรมากขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. สารประกอบไอออนิกประกอบด้วยอะตอมของธาตุประเภทใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. จงเติมข้อมูลในตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
ธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ

ธาตุ 
จ านวนอิเล็กตรอนที่ให้

หรือรับ 
ชนิดของ
ไอออน 

การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ของไอออน 

19K     
16S     
7N     
18Ar     

37Rb     
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8. จงระบชุนิดของพันธะเคมีที่เกิดจากการรวมกันของธาตุต่อไปนี้ 
O กับ O  ....................................  
H กับ Br ....................................  
Al กับ Al ....................................  
Na กับ Cl ....................................  
S กับ O ....................................  
P กับ Cl ....................................  
N กับ N ....................................  
Caกับ O  ....................................  
Mg กับ F  ....................................  
Na กับ Na  ....................................  

 
9. จงระบุชนิดของพันธะในสารประกอบต่อไปนี้ 

สูตรของสารประกอบ  ชนิดของพันธะเคมี  

CO2  
Cl2  

MgO  
NH3  
CCl4  
HCl  
H2O  
Na(s)  

 

10. จงระบุชนิดของพันธะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เกิดจากธาตุอโลหะใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เกิดจากธาตุโลหะให้อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดกับธาตุอโลหะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เกิดจากธาตุโลหะใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันทั่วทั้งก้อนโลหะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ค าชี้แจง : จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  กา X ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1.  หลักการของการเกิดพันธะเคมีคืออะไร  
ก. อะตอมที่เกิดพันธะจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 ตัว  
ข. เกิดเฉพาะอะตอมในคาบเดียวกัน  
ค. เกิดเฉพาะอะตอมในหมู่เดียวกัน  
ง. ไม่เกิดพันธะกับอะตอมชนิดเดียวกัน  

2.  พันธะเคมีหมายถึงอะไร 
ก. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม 
ข. พลังงานที่ท าให้อะตอมยึดติดกันเป็นโมเลกุล 
ค. การอยู่รวมกันของโมเลกุล 
ง. ปรากฏการณ์ที่อะตอมมีการให้และรับอิเล็กตรอน 

3. ธาตุใดต่อไปนี้ไม่สามารถเกิดเป็นสารประกอบได้ 

   ก.
14

7
N        ข. 18

10
Ne     

   ค.
23

11 Na      ง. 58

28
Ni 

4. อนุภาคใดที่มีแนวโน้มจะเกิดการให้อิเล็กตรอนมากที่สุด 

ก.  
39

19
Y      ข. 78

34
Z  

ค.  12

6
W      ง. 20

10
X   

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอโลหะให้และรับอิเล็กตรอนกันเป็นคู่ ๆ  
ข. พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอโลหะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ  
ค. พันธะโลหะเกิดจากธาตุโลหะให้และรับอิเล็กตรอนกันเป็นคู่ ๆ 
ง. พันธะไอออนิกเกิดจากอโลหะและโลหะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ  

6. สารคู่ใดไม่เกิดพันธะไอออนิก  
ก. แมกนีเซียมกับคลอรีน     
ข. โซเดียมกับฟลูออรีน  
ค. คาร์บอนกับออกซิเจน   
ง. แคลเซียมกับคลอรีน  
 
 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 



 

  ครูเนตรนภา  บัวเกษ 
ศรีสะเกษวิทยาลัย 

 

18 

              

                                                ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เลม่ที่  1  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร   
 

 
7. เพราะเหตุใดอโลหะจึงยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 

ก. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีสูง เสียอิเล็กตรอนได้ง่าย 
ข. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีสูง เสียอิเล็กตรอนได้ยาก  
ค. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีต่ า เสียอิเล็กตรอนได้ง่าย 
ง. อโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีต่ า เสียอิเล็กตรอนได้ยาก 

 8.  พันธะไอออนิกต่างจากพันธะโลหะลักษณะใด  
ก. พันธะโลหะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน  
ข. ไอออนบวกในพันธะไอออนิกเกิดจากอโลหะ 
ค. พันธะโลหะมีการรับและให้เวเลนซ์อิเล็กตรอน 
ง. พันธะไอออนิกเกิดจากอนุภาคประจุลบและบวก  

9.  ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  
ก. น้ าเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ  
ข. เมื่อวางเหล็กไว้ในที่เปียกชื้นจะเกิดสนิมได้ง่าย 
ค. การท าให้เหล็กหลอมเหลวต้องใช้อุณหภูมิสูง  
ง. การท าให้โมเลกุลของน้ าแยกสลายต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 

10. ถ้านักวิทยาศาสตร์น าสาร 5 ชนิดมาทดลองหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ า การน า
ไฟฟ้าของสารละลาย การทดลองนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด 

ก. หาพลังงานศักย์ของโมเลกุล 
ข. หาว่าสารใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว 
ค. หาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 
ง. หาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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ภาคผนวก 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เล่มที ่1 แรงยึดเหนี่ยวภายในอนุภาค 
ชื่อ-สกุล....................................................เลขที่ ...........ชั้น............... 

 
ก่อนเรียน  หลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง คะแนน  ข้อ ก ข ค ง คะแนน 
1       1      
2       2      
3       3      
4       4      
5       5      
6       6      
7       7      
8       8      
9       9      
10       10      

คะแนนรวม   คะแนนรวม  
 
 
สรุปคะแนน 
 

การประเมิน ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนา 
คะแนนเต็ม 10 10  
คะแนนที่ได้    
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เฉลยกิจกรรมที ่1 
เรื่อง สมบัติของสารกบัแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากตาราง  

ตารางแสดงสมบัติบางประการของสารบางชนิด 
 

สาร 
สมบัติของสาร 

ลักษณะที่
ปรากฏ 

การน า 
ไฟฟ้า 

จุดลอมเหลว 
 ( º C) 

จุดเดือด 
 ( º C) 

การน าไฟฟ้า 
เมื่อเป็น
ของเหลว 

การ
ละลายน้ า 

การน าไฟฟ้า
ของ

สารละลาย 
โซเดียมคลอไรด ์ 
( NaCl )  

ของแข็ง สี
ขาว 

ไม่น า 801 1465 น า ละลาย น า 

คอปเปอร ์(II) 
ซัลเฟต(CuSO4)  

ของแข็ง สี
ขาว 

ไม่น า 200 650  
(แยกสลาย) 

น า ละลาย น า 

โพแทสเซียม 
 ไอโอไดด ์(KI)  

ของแข็ง สี
ขาว 

ไม่น า 681 1,350 น า ละลาย น า 

น้ าตาลทราย 
(C6H12O6)  

ของแข็ง สี
ขาว 

ไม่น า 192 
(แยกสลาย) 

สลายตัว ไม่น า ละลาย ไม่น า 

เอทานอล 
(C2H5OH)  

ของเหลว
ใส ไม่มสี ี

ไม่น า -114.1 78.3 ไม่น า ละลาย ไม่น า 

ก๊าซไฮโดรเจน 
(H2)  

ก๊าซไม่มสี ี
ไม่มีกลิ่น 

ไม่น า -259 -253 ไม่น า ละลายได้
เล็กน้อย 

ไม่น า 

เหล็ก (Fe)  S,สีเงิน
วาว 

น า 1,535 2,750 น า ไม่ละลาย - 

ทองแดง (Cu)  ของแข็ง สี
น้าตาล
แดง 

น า 1,085 2,572 น า ไม่ละลาย - 

โครเมียม (Cr)  S,สีเงิน
วาว 

น า 1,857 2,672 น า ไม่ละลาย - 

 

พิจารณาข้อมูลจากตารางแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารท าให้ทราบถึงความแตกต่างของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

อย่างไร 
- สารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงคือต้องใช้ความร้อนมากในการท าให้สารแยกออกจากกันแสดง

ว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูง 
2. การให้ความร้อนแก่สารมีผลต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารอย่างไร 

- การให้ความร้อนจะท าให้อนุภาคมีพลังงานสูงขึ้นท าให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลง 
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3. จากตารางสามารถจ าแนกกลุ่มของสารตามสมบัติทางกายภาพได้กี่กลุ่ม  อะไรบ้าง 
- เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางจะแบ่งสารเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 เหล็ก ทองแดง และโครเมียม เป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง มีจุดหลอมเหลวและจุด
เดือดสูงมาก น าไฟฟ้าได้ แต่ไม่ละลายน้ า จัดว่ามีสมบัติคล้ายคลึงเหมือนกันโลหะโซเดียม  

กลุ่มท่ี 2 น้ าตาลทราย เอทานอล และก๊าซไฮโดรเจน มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ ามาก 
ละลายน้ าได้แต่ไม่น าไฟฟ้า จัดมสีมบัติค่อนข้างจะคล้ายกับคลอรีน  

กลุ่มท่ี 3 NaCl , CuSO4 และ KI เป็นของแข็ง มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมากและ ไม่น า
ไฟฟ้า แต่เมื่อท าให้หลอมเหลวหรือเป็นสารละลายน าไฟฟ้าได้  

 

4. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ท าให้สมบัติทางกายภาพของสารแตกต่างขึ้นคืออะไร 
- จากการแบ่งสารออกเป็น 3 กลุ่มจะเห็นว่ามีสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแสดง

ว่ามแีรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคที่แตกต่างกันอยู่หรือมีพันธะเคมีต่างกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Tip 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่  2   
เรื่อง การเกดิพันธะและชนิดของพันธะเคม ี

 
ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. สารประกอบไอออนิกประกอบด้วยอะตอมของธาตุประเภทใด 
. -   ธาตุโลหะรวมกับธาตุอโลหะ 
 

3. อะตอมของโลหะและอโลหะ อยู่ตามล าพังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
- ไม่ได้เพราะไม่เสถียรเนื่องเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ  8  ตามกฏออกเตด 

 

4. เพราะเหตุใดธาตุโลหะจึงมีแนวโน้มจะเกิดการให้อิเล็กตรอน 
- เพราะโลหะค่าพลังงานไอออไนเซชันต่ า มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อย ถ้าให้อิเล็กตรอนออกไปการ

จัดเรียงอิเล็กตรอนจะมีลักษณะเสถียรตามกฏออกเตด 
 

5. ธาตุหมู่ IA , IIA และ IIIA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเสถียรมากขึ้น 
- ธาตุหมู่ IA   จะให้  1  อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนที่มีประจุ  +1 
- ธาตุหมู่ IIA   จะให้  2  อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนที่มีประจุ  +2 
- ธาตุหมู่ IIIA   จะให้  3  อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนที่มีประจุ  +3 

 

6. ธาตุหมู่  VA , VIA และ VIIA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเสถียรมากขึ้น 
- ธาตุหมู่ VA   จะให้  2  อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนที่มีประจุ  +2 
- ธาตุหมู่ VIA  จะให้  3  อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนที่มีประจุ  +3 
- ธาตุหมู่ VII   จะให้  3  อิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนที่มีประจุ  +3 

 

7. ธาตุหมู่  IVA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพ่ือให้เกิดความเสถียรมากขึ้น 
- ธาตุหมู่ธาตุหมู่  IVA มีอิเล็กตรอนชั้นนอก 4  อิเล็กตรอนดังนั้นถ้าสร้างพันธะไอออนิกจะให้  4 

อิเล็กตรอน ได้ประจุ  +4 หรือรับ  4  อิเล็กตรอนมีประจุ  -4 ก็ได้  แต่เนื่องจากธาตุหมู่ IVA  มี
ค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จึงไม่สร้างพันธะไอออนิก  

8. จงเติมข้อมูลในตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
ธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ของธาตุ 
จ านวนอิเล็กตรอนที่

ให้หรือรับ 
ชนิดของ

ไอออน 
การจัดเรียง
อิเล็กตรอนของ

ไอออน 
19K 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  

4s1 
ให้  1  อิเล็กตรอน 9K+ 1s2  2s2  2p6  3s2  

3p6   
16S 1s2  2s2  2p6  3s2  3p4 รับ  2  อิเล็กตรอน 16S2- 1s2  2s2  2p6  3s2  

3p4   
7N 1s2  2s2  2p3 รับ  3  อิเล็กตรอน 7N3- 1s2  2s2  2p6   
18Ar 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6   เสถียรแล้ว 18Ar เสถียรแล้ว 

37Rb [Kr]  5s1 ให้  1  อิเล็กตรอน 37Rb+ [Kr]   
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9. จงระบชุนิดของพันธะเคมีที่เกิดจากการรวมกันของธาตุต่อไปนี้ 
O กับ O  .........โคเวเลนต์.................... 
H กับ Br .........โคเวเลนต์.................... 
Al กับ Al ..........โลหะ..........................  
Na กับ Cl ..........ไอออนิก.....................  
S กับ O .........โคเวเลนต์.................... 
P กับ Cl .........โคเวเลนต์.................... 
N กับ N .........โคเวเลนต์.................... 
Caกับ O  ..........ไอออนิก.....................   
Mg กับ F  ..........ไอออนิก.....................   
Na กับ Na  ..........โลหะ.......................... 

10. จงระบุชนิดของพันธะในสารประกอบต่อไปนี้ 
สูตรของสารประกอบ  ชนิดของพันธะเคมี  

CO2 โคเวเลนต์ 
Cl2 โคเวเลนต์ 

MgO ไอออนิก 
NH3 โคเวเลนต์ 
CCl4 โคเวเลนต์ 
KCl ไอออนิก 
H2O โคเวเลนต์ 
HF โคเวเลนต์ 

 

11. จงระบุชนิดของพันธะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
4. เกิดจากธาตุอโลหะใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ ๆ  

ตอบ พันธะโคเวเลนต์ 
5. เกิดจากธาตุโลหะให้อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดกับธาตุอโลหะ 

ตอบ พันธะไอออนิก  
6. เกิดจากธาตุโลหะใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันทั่วทั้งก้อนโลหะ 

ตอบ พันธะโลหะ  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
เล่มที ่1 การเกิดพันธะเคม ี

 
แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อ เฉลย  ข้อ เฉลย 

1 ข  1 ก 

2 ง  2 ก 

3 ก  3 ข 

4 ข  4 ก 

5 ข  5 ข 

6 ค  6 ค 

7 ก  7 ข 

8 ค  8 ง 

9 ค  9 ข 

10 ง  10 ค 
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