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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดการเรียนที่ 2
1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชนิดของพันธะโคเวเลนต์
ก. พันธะเดียวเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่
ข. พันธะคู่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดียวร่ วมกัน 2 คู่
ค. พันธะสาม มีการใช้อิเล็กตรอนสร้างพันธะระหว่างอะตอมทั้งสองจานวน 6
อิเล็กตรอน
ง. พันธะโคออร์ ดิเนตโคเวเลนต์เกิดจากการที่อิเล็กตรอนที่ใช้ในการสร้างพันธะอย่าง
น้อย 1 พันธะมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่ ง
2. โมเลกุลใดต่อไปนี้ที่อะตอมสร้างพันธะคู่ระหว่างกัน
(กาหนดเลขอะตอม H = 1, N = 7, O = 8, Cl = 17)
ก. CO2

ข. N2

ค. HCl

ง. H2O

3. โมเลกุลใดต่อไปนี้ที่อะตอมสร้างพันธะสามระหว่างกัน
ก. O2

ข.N2

ค. Cl2

ง. H2

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดโมเลกุล NH3BF3 ดังสมการ
H3N: + BF3  H3N – BF3
ก. พันธะระหว่าง N – B เป็ นพันธะโคออร์ ดิเนตโคเวเลนต์
ข. ในการเกิดผลิตภัณฑ์ NH3BF3 อะตอมของ N ให้อิเล็กตรอนแก่อะตอมของ B
ค. อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะระหว่าง N – B จานวน 1 พันธะมาจากอะตอมใดอะตอม
หนึ่งเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
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5. ข้อใดคือชื่อที่ถูกต้องของสารประกอบ P2O5
ก. ฟอสฟอรัสออกไซด์
ข. ฟอสฟอรัส (II) ออกไซด์
ค. ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์
ง. ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์
6. โดยปกติเรามักเรี ยก H2O ตามชื่อสามัญว่า น้ า (water) นักเรี ยนคิดว่าโมเลกุลนี้ควรมีชื่อตาม
ระบบ IUPAC อย่างไร
ก. ไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์
ข. ไฮโดรเจนมอนอกไซด์
ค. ไดไฮโดรเจนออกไซด์
ง. ไฮโดรเจนออกไซด์
7. สู ตรเคมีขอ้ ใดหมายถึง ซิลิคอนเฮกซะฟลูออไรด์
ก. SiO2

ข. SiCl6

ค. SiF6

ง. Si6F

8. ธาตุกลุ่มใดในตารางธาตุที่มีการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนเป็ นไปตามกฎออกเตต
ก. โลหะแอลคาไล
ข. โลหะแอลคาไลน์ เอิร์ท
ค. ธาตุกลุ่มฮาโลเจน
ง. แก๊สเฉื่ อย
9. โมเลกุลคู่ใดต่อไปนี้ที่อะตอมกลางไม่เป็ นไปตามกฎออกเตตทั้งสองชนิด
ก. BCl2, BF3

ข. CO2, BF3

ค. BeCl2, CO2

ง. PCl5, NH3

10. โมเลกุลใดต่อไปนี้ที่อะตอมกลางเป็ นไปตามกฏออกเตตทั้งสองชนิด
ก. BCl2, CO2

ข. CO2, NF3

ค. BeCl2, SCl2

ง. PCl5, NH3
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เป็ นอย่างไรบ้างครับหลังทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน ถ้าทาไม่ได้ไม่ตอ้ งเป็ นกังวลนะครับ หลังจาก
เรี ยนเสร็ จแล้วกลับมาทาใหม่ เชื่อว่าต้องทาได้ทุกข้อ
เลยแน่นอน
พร้อมที่จะเรี ยนหรื อยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่ ม
เรี ยนได้เลยครับ
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พันธะโคเวเลนต์ มีกี่
ประเภท อะไรบ้าง แต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน
อย่างไร

เราสามารถเรี ยกชื่อ
สารประกอบโคเวเลนต์
ได้อย่างไร

สารประกอบโคเว
เลนต์ทุกชนิดมีการ
จัดเรี ยงอิเล็กตรอนรอบ
อะตอมกลางเหมือนกัน
หรื อไม่
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2.1 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
สาหรับอะตอมที่เกิดพันธะเคมีกนั นักเคมีนิยมใช้การเขียนสัญลักษณ์แบบ
จุดของลิวอิส โดยประกอบด้วยสัญลักษณ์ของธาตุแทนนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใน
ชั้นถัดจากเวเลนซ์อิเล็กตรอนเข้าไป และจุดรอบสัญลักษณ์ของธาตุแทนจานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุน้ นั ๆ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ พิจารณาจากจานวน
อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันของอะตอมคู่ร่วมพันธะ ดังนี้
ก. พันธะเดี่ยว เป็ นพันธะโคเวเลนต์ที่เกิดจากอะตอมคู่ร่วมพันธะทั้งสองใช้
อิเล็กตรอนร่ วมกัน 1 คู่ ใช้เส้น ( — ) แทนพันธะเดี่ยว เช่น

ข. พันธะคู่ เป็ นพันธะโคเวเลนต์ที่เกิดจากอะตอมคู่ร่วมพันธะทั้งสองใช้
อิเล็กตรอนร่ วมกัน 2 คู่ ใช้เส้น 2 เส้น ( ) แทน 1 พันธะคู่ เช่น พันธะระหว่าง O
ใน O2 , O กับ C ใน CO2 , C กับ C ใน C2H4
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ค. พันธะสาม เป็ นพันธะโคเวเลนต์ที่เกิดจากอะตอมคู่ร่วมพันธะทั้งสองใช้
อิเล็กตรอนร่ วมกัน 3 คู่ ใช้เส้น 3 เส้น ( ) แทน 1 พันธะสาม เช่น พันธะระหว่าง
N กับ N ใน N2 , N กับ C ใน HCN
N N

H C N

N

N

H

C

N

ง. พันธะโคออร์ ดเิ นตโคเวเลนต์ คือ พันธะโคเวเลนต์ ทเี่ กิดจากการใช้
อิเล็กตรอนร่ วมกันของอะตอมโดยมีอเิ ล็กตรอนอย่ างน้ อย 1 คู่มาจากอะตอมใด
อะตอมหนึ่ง ไม่ ได้ มาจากทั้ง 2 อะตอม การเกิดพันธะจะเกิดเหมือนเกิดพันธะโคเว
เลนต์ ตามปกติ แล้วยังมีอะตอมใดอะตอมหนึ่งทีเ่ วเลนซ์ อเิ ล็กตรอนยังไม่ ครบตาม
กฎออกเตต เช่น โมเลกุล CO เกิดจากการที่ออกซิ เจนสร้างพันธะสามกับคาร์ บอน
โดยอะตอมของคาร์ บอนใช้อิเล็กตรอนในการสร้างพันธะสาม 1 คู่ ส่ วนอะตอมของ
ออกซิ เจนใช้อิเล็กตรอน 2 คู่ ดังรู ป
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พันธะระหว่าง N – H จานวน 1 พันธะมาจากอิเล็กตรอนของ N ทั้งสอง
อิเล็กตรอน

พันธะระหว่าง N – B มาจากอิเล็กตรอนของ N ทั้งสองอิเล็กตรอน

หลังจากเรียนรู้เรื่องชนิดของพันธะโคเวเลนต์แล้วลองทาใบ
กิจกรรมที่ 2.1 เลยครับ

~8~

ใบกิจกรรม 2.1 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
คาชี้แจง จงทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง และทาเครื่ องหมาย X หน้าข้อที่ผดิ
.......... 1.) พันธะเดี่ยวเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่
...........2.) พันธะที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่ วมกัน 3 อิเล็กตรอนเรี ยกว่า พันธะสาม
.......... 3.) พันธะโคออร์ ดิเนตโคเวเลนต์เกิดจากการที่อะตอมคู่ร่วมพันธะอย่างน้อย 1
พันธะมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่ งไม่ได้มาจากอะตอมทั้งสองที่สร้างพันธะ
กัน
..........4.) ในการเขียนแสดงพันธะด้วยเส้น เส้นหนึ่งเส้นแทนด้วยอิเล็กตรอน 1 คู่
..........5.) พันธะระหว่างอะตอม C กับ O ในโมเลกุลของ CO2 เป็ นพันธะคู่ เขียนแสดงได้
ดังนี้ O – C – O

~9~

2.2 การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
สารประกอบโคเวเลนต์เป็ นโมเลกุลของสารที่เกิดจากอะตอมของธาตุต้ งั แต่
2 ชนิดขึ้นไปมาสร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อกันด้วยสัดส่ วนต่าง ๆ กัน ทาให้เป็ นการ
ยากในการเรี ยกชื่อสาร จึงได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการเรี ยกชื่อสารประกอบ
โคเวเลนต์ข้ ึน เพื่อให้สามารถสื่ อความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างของสารประกอบ
โคเวเลนต์ได้ตรงกัน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเรี ยกชื่อ
สารประกอบโคเวเลนต์ตามระบบ IUPAC ไว้ดงั นี้
1. ให้ เรียกชื่อของธาตุทอี่ ยู่ข้างหน้ าก่ อนแล้ วตามด้ วยชื่อของธาตุทอี่ ยู่
ด้ านหลัง โดยเปลี่ยนเสี ยงพยางค์ทา้ ยของธาตุเป็ น-ไอด์(-ide) ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
ไฮโดรเจน (H)
ออกเสี ยงเป็ น ไฮไดรต์
คาร์ บอน (C)
ออกเสี ยงเป็ น คาร์ ไบด์
ไนโตรเจน (N)
ออกเสี ยงเป็ น ไนไตรด์
ฟลูออรี น (F)
ออกเสี ยงเป็ น ฟลูออไรด์
คลอรี น (CI)
ออกเสี ยงเป็ น คลอไรด์
ออกซิ เจน (O)
ออกเสี ยงเป็ น ออกไซด์
2. ระบุจานวนอะตอมของธาตุไว้ หน้ าชื่อธาตุ โดยวิธีการระบุจานวน
อะตอมของธาตุจะระบุโดยใช้ชื่อตัวเลขในภาษากรี ก ดังนี้
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)
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มีขอ้ ยกเว้น คือ ไม่ตอ้ งมีการระบุจานวนอะตอมของธาตุที่อยูด่ า้ นหน้าในกรณี
ที่ธาตุที่อยูด่ า้ นหน้ามีอยูเ่ พียงอะตอมเดียว และไม่จาเป็ นต้องมีการระบุจานวนอะตอม
ของธาตุในกรณี ที่ธาตุที่อยูด่ า้ นหน้าเป็ นธาตุไฮโดรเจน ไม่ว่าจะมีกี่อะตอมก็ตาม
ตัวอย่ างการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
N2O5
เรี ยกว่า
ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์
N2O
เรี ยกว่า
ไดไนโตรเจนมอนอกไซด์
CCl4
เรี ยกว่า
คาร์ บอนเตตระคลอไรด์
CO
เรี ยกว่า
คาร์ บอนมอนนอกไซด์
CO2
เรี ยกว่า
คาร์ บอนไดออกไซด์

หลังจากศึกษาการเรี ยกชื่อสารประกอบ
โคเวเลนต์แล้วเรามาลองทากิจกรรมเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจกันดีกว่า เปิ ดหน้า
ถัดไปได้เลย
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ใบกิจกรรม 2.2 การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
คาชี้แจง จงเขียนชื่อของสารประกอบโคเวเลนต์ต่อไปนี้
สู ตรโมเลกุล
NO
NO2
SF6
H2S
PCl3
SO2
SO3

ชื่อของสารประกอบ

ลองทาก่อน อย่าเพิ่งดูเฉลย
นะครับ
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2.3 โมเลกุลที่ไม่ เป็ นไปตามกฎออกเตต

แก๊สเฉื่ อยเป็ นธาตุหมู่ 8A อยูใ่ นรู ปอะตอมเดี่ยว เนื่องจากธาตุหมู่น้ ีมีเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเท่ากับ 8 ยกเว้น ฮีเลียมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 การมีจานวนเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเท่ากับ 8 เป็ นสภาพที่อะตอมน่าจะเสถียรที่สุด อะตอมของธาตุต่างๆ จึง
ปรับตัวให้อยูใ่ นสภาวะที่เสถียรโดยการให้หรื อรับอิเล็กตรอน หรื อใช้อิเล็กตรอน
ร่ วมกันกับอะตอมอื่น เกิดเป็ นสารประกอบ เพื่อทาให้มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็ น 8 การ
รวมตัวของอะตอมเพื่อให้มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 8 เช่นนี้เรี ยกว่า กฎออกเตต ซึ่ ง
กิลเบิร์ต นิวตัน ลิวอีส (Gilbert Newton Lewis) นักเคมีชาวอเมริ กนั เป็ นผูต้ ้ งั ขึ้น

อะตอมต่าง ๆ นอกจาก
ไฮโดรเจน มีแนวโน้มจะ
สร้างพันธะเพื่อให้มีเวเลนซ์
อิเล็กตรอน
ครบแปด
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โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ได้ศึกษามาแล้วส่ วนใหญ่อะตอมกลางมีจานวนอิเล็กตรอน
ล้อมรอบเป็ นไปตามกฎออกเตต แต่มีบางโมเลกุลที่จานวนอิเล็กตรอนรอบอะตอม
กลางน้อยกว่า 8 อิเล็กตรอน เช่น เบริ ลเลียมในโมเลกุลเบริ ลเลียมไตรคลอไรด์ (BeCl2)
หรื อโบรอน ในโมเลกุล โบรอนไตรฟลูออไรด์ (BF3) ดังนี้
อะตอมกลางมี 4 e- ล้อม
รอล

อะตอมกลางมี 6 e- ล้อม

นอกจากนี้ยงั มีโมเลกุลโคเวเลนต์บางชนิดที่จานวนอิเล็กตรอนรอบอะตอม
กลางเกิน 8 เช่น ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ (PCl5) ซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
ซี นอนเตตระฟลูออไรด์ (XeF4) ดังนี้

อะตอมกลางมี 10 e- ล้อมรอบ

อะตอมกลางมี 12 e- ล้อมรอบ

สรุป BeCl, BF3, PCl5, SF6 และ XeF4 เป็ นตัวอย่างหนึ่งของโมเลกุลท่ะตอมกลางมี
อิเล็กตรอนไม่เป็ นไปตามกฏออกเตต
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ใบกิจกรรม 2.3 โมเลกุลที่ไม่ เป็ นไปตาม
กฏออกเตต
คาชี้แจง จงทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โมเลกุล
H2O
NH3
BCl3
BeCl2
PCl3
SCl6
KrF4
CO2
CH4
O2

เป็ นไปตามกฏออกเตต

หวังว่าพวกเราคงทาได้นะครับ และ
หลังจากทากิจกรรมเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
สามารถตรวจคาตอบได้เลยครับ

ไม่เป็ นไปตามกฏออกเตต
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดการเรียนที่ 2
1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชนิดของพันธะโคเวเลนต์
ก. พันธะเดียวเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่
ข. พันธะคู่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดียวร่ วมกัน 2 คู่
ค. พันธะสาม มีการใช้อิเล็กตรอนสร้างพันธะระหว่างอะตอมทั้งสองจานวน 6
อิเล็กตรอน
ง. พันธะโคออร์ ดิเนตโคเวเลนต์เกิดจากการที่อิเล็กตรอนที่ใช้ในการสร้างพันธะอย่าง
น้อย 1 พันธะมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่ ง
2. โมเลกุลใดต่อไปนี้ที่อะตอมสร้างพันธะเดี่ยวระหว่างกัน
(กาหนดเลขอะตอม H = 1, N = 7, O = 8, Cl = 17)
ก. CO2

ข. N2

ค. HCl

ง. O2

3. โมเลกุลใดต่อไปนี้ที่อะตอมสร้างพันธะคู่ระหว่างกัน
ก. O2

ข.N2

ค. Cl2

ง. H2

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดโมเลกุล NH3BF3 ดังสมการ
H3N: + BF3  H3N – BF3
ก. พันธะระหว่าง N – B เป็ นพันธะโคออร์ ดิเนตโคเวเลนต์
ข. ในการเกิดผลิตภัณฑ์ NH3BF3 อะตอมของ N ให้อิเล็กตรอนแก่อะตอมของ B
ค. อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะระหว่าง N – B จานวน 1 พันธะ มาจากอะตอมใดอะตอม
หนึ่งเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
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5. ข้อใดคือชื่อที่ถูกต้องของสารประกอบ P2O5
ก. ฟอสฟอรัสออกไซด์
ข. ฟอสฟอรัส (II) ออกไซด์
ค. ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์
ง. ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์
6. โดยปกติเรามักเรี ยก H2O ตามชื่อสามัญว่า น้ า (water) นักเรี ยนคิดว่าโมเลกุลนี้ควรมีชื่อตาม
ระบบ IUPAC อย่างไร
ก. ไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์
ข. ไฮโดรเจนมอนอกไซด์
ค. ไดไฮโดรเจนออกไซด์
ง. ไฮโดรเจนออกไซด์
7. สู ตรเคมีขอ้ ใดหมายถึง ซิลิคอนเฮกซะฟลูออไรด์
ก. SiO2

ข. SiCl6

ค. SiF6

ง. Si6F

8. ธาตุกลุ่มใดในตารางธาตุที่มีการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนเป็ นไปตามกฎออกเตต
ก. โลหะแอลคาไล
ข. โลหะแอลคาไลน์ เอิร์ท
ค. ธาตุกลุ่มฮาโลเจน
ง. แก๊สเฉื่ อย
9. โมเลกุลคู่ใดต่อไปนี้ที่อะตอมกลางไม่เป็ นไปตามกฎออกเตตทั้งสองชนิด
ก. BCl2, BF3

ข. CO2, BF3

ค. BeCl2, CO2

ง. PCl5, NH3

10. โมเลกุลใดต่อไปนี้ที่อะตอมกลางเป็ นไปตามกฏออกเตตทั้งสองชนิด
ก. BCl2, CO2

ข. CO2, NF3

ค. BeCl2, SCl2

ง. PCl5, NH3
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดการเรียนที่ 2
ข้อ
1
2
3
4
5

ตอบ
ข
ก
ข
ง
ง

ข้อ
6
7
8
9
10

ตอบ
ข
ค
ง
ก
ข

เฉลยใบกิจกรรม 2.1 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
คาชี้แจง จงทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง และทาเครื่ องหมาย X หน้าข้อที่ผดิ
.......... 1.) พันธะเดี่ยวเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่
......X.....2.) พันธะที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่ วมกัน 3 อิเล็กตรอนเรี ยกว่า พันธะสาม
.......... 3.) พันธะโคออร์ ดิเนตโคเวเลนต์เกิดจากการที่อะตอมคู่ร่วมพันธะอย่างน้อย 1
พันธะมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่ งไม่ได้มาจากอะตอมทั้งสองที่สร้างพันธะ
กัน
..........4.) ในการเขียนแสดงพันธะด้วยเส้น เส้นหนึ่งเส้นแทนด้วยอิเล็กตรอน 1 คู่
.......X...5.) พันธะระหว่างอะตอม C กับ O ในโมเลกุลของ CO2 เป็ นพันธะคู่ เขียนแสดง
ได้ดงั นี้ O – C – O
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เฉลยใบกิจกรรม 2.2 การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
คาชี้แจง จงเขียนชื่อของสารประกอบโคเวเลนต์ต่อไปนี้
สู ตรโมเลกุล
NO
NO2
SF6
H2S
PCl3
SO2
SO3

ชื่อของสารประกอบ
ไนโตรเจนมอนอกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
ไฮโดรเจนมอนอซัลไฟด์
ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์

ธาตุขา้ งหน้าเป็ น H
จึงไม่ระบุตวั เลข

เฉลยใบกิจกรรม 2.3 โมเลกุลที่ไม่ เป็ นไปตามกฎออกเตต
คาชี้แจง จงทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

โมเลกุล
H2O
NH3
BCl3
BeCl2
PCl3
SCl6
KrF4

เป็ นไปตามกฏออกเตต

ไม่เป็ นไปตามกฏออกเตต
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8
9
10





CO2
CH4
O2

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดการเรียนที่ 2
ข้อ
1
2
3
4
5

ตอบ
ข
ค
ก
ง
ง

ข้อ
6
7
8
9
10

ตอบ
ก
ค
ง
ก
ข

