
ພັນທະໂກວາລັງແບ່ງອອກເປັນຈັກ
ຊະນິດ ? ຄືຊະນິດ ໃດ ແດ່ ? 

ພັນທະໂກວາລັງແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄື : 
ພັນທະດ່ຽວ (Single bond)  
ພັນທະຄ ່ (Double bond)  

ພັນທະສາມ (triple bond)  



ກ າ ນົດທາດ ປະສົມ BF3 , FCl3 , CCl4 

, BeCl2 , HCl, SF2 , Cl2 ທາດ ປະສົມ
ໃດແດ່ ທ ີ່ ມ ໂຄງ ສ້າງບ ີ່ ເປັນ ໄປ ຕາມ ກົດ 
ເກນອົກ ເຕດ 
ທາດ ປະສົມ ທ ີ່ ມ ໂຄງ ສ້າງບ ີ່ ເປັນ ໄປ ຕາມ 
ກົດເກນອົກເຕດ BF3 , FCl3 , BeCl2 



ບົດທ  8 

ໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸລໂກ
ວາລັງ 



ຮ ບຮ່າງໂມເລ
ກຸລ 

ເປັນ ຫຍັງຕ້ອງ ມ ການ ສຶກສາຮ ບຮ່າງໂມ 
ເລກຸ ລ ?  ເພາະ ທາດ ຕ່າງ ໆເຖິງ ແມນ່ ວ່າ ຈະ ມ ສ ດ 
ໂມ ເລກຸ ລ ຄືກັນກ ີ່ ຕາມ ຖ້າມ ຮ ບຮ່າງ ໂມ ເລກຸລ
ຕ່າງ ກັນ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ຂອງ ທາດກ ີ່ແຕກຕ່າງ 
ກັນ  ຮ ບ ຮ່າງ ຂອງ ໂມ ເລ ກຸ ລ ( ຮ ບ ຮ່າງ ທາງ ເລ ຂາ ຄະ 
ນິດ) ເກ ດ ຈາກ ການ ລຽງ ຕົວ ຂອງ ອາ ໂຕມ ພາຍ ໃນ ໂມ ເລ 
ກຸ ລ ມ ຜົນ ຕ ີ່ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ທາງ ຟ ຊິກ (m.p., b.p., 
density)  ແລະ ເຄ ມ . 



ຕົວ ຢ່າງ 

ເອຕາໂນນ ແລະ ດ ເມ ຕ ລເອ
ແຕ 

H 

C C 

O 

H 
H 

H 
H 

H 

CH3CH2OH 

O 
C C 

H 

H H 
H 

H 

H 

CH3OCH3 

ຄຸນລັກສະ ນະ: ເປັນທາດ ແຫຼວ ບໍມີສີ 
ລະລາຍ ໃນນໍ້າໄດ້ດີ mp.-117 0C bp. 

78.5 0C 

ຄຸນລັກສະນະ : ເປັນກາ ສບໍໍ່ມີສີ, ບໍໍ່
ລະລາຍ ໃນນໍ້າ mp. -138.5 0C  

bp. -23 0C 



ປັດໃຈທ ີ່ມ ຜົນຕ ີ່ຮ ບຮ່າງໂມເລກຸລ 

ຈໍານວນອາໂຕມໃນໂມເລກລຸ 

ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງຄ ູ່ຮວ່ມພັນ 

ຈ ານວນເອເລັກຕຣົງຄ ່ໂດດດ່ຽວ 

ມ ມລະຫວ່າງພັນທະ ແລະ ຄວາມຍາວ
ພັນທະ 

ຈໍານວນອາໂຕມໃນໂມເລກລຸ 

ຈໍານວນເອເລັກຕຣງົຄ ູ່ຮ່ວມພັນ 



ມ ມພັນທະ 
ມ ມພັນ ທະຄືມ ມທ ເກ ດ ຂຶຶ້ນ ເມືີ່ອລາກ 
ເສັຶ້ນຜ່ານພັນ ທະ 2 ພັນ ທະ ມາຕັດ ທ ນິວ 
ເຄຼຍ ສ ຂອງ ອາໂຕມກາງ 
 

• ໂມເລກຸລທ ີ່ ມ ສ ດ ເຄ ມ ຄ້າຍ ຄືກັນມ ມພັນ 
   ອາດຈະ ເທົີ່າ ກັນ 
• H2O = 104.5                 H2S = 92 

 
 

• ການ ຄໍາ ນວນໂຄງສ້າງ ຂອງໂມ ເລກຸ ລເຊັໍ່ນ: ມ ມ ພັນ ທະ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງອາ ໄສຂໍ້ມ ນ  
  ກ່ຽວກັບ ເອເລັກ ຕຣົງໃນໂມ ເລກຸລ 

106.0 

104.0 



ມ ມ ຫວ່າງ ພັນ ທະ (Bond  

angle) 

ມ ມ ທີເກີດຈາກອາ ໂຕມ ສອງອາ ໂຕມ ກັບອາ ໂຕມ ກາງ ຫຼຼື ມ ມ ທີເກີດລະ 
ຫວ່າງພັນທະສອງພັນທະ 

A 

B B 
O 

O  ມ ມ      ເປັນມ ມ ພັນທະລະຫວ່າງ ໂມ ເລກຸລ AB2 ເຊ ໍ່ງຈະແຄບ ຫຼຼືກວ້າງຂ ້ນຢ ູ່ກັບ 
ແຮງຍ ້ລະຫວ່າງ Bond Pair Electron ແລະ  Lone Pair Electron 



ຮ ບ ຮ່າງ ໂມ ເລກຸລ 

 ພິຈາລະນະຮ ບ ຮ່າງ ໂມ ເລກຸລ ຈາກ 
Valence Shell Electron Pair Repulsion 

Model (VSEPR)  ໂດຍກ າ ນົດ valence 

electron  pair ອ້ອມອາ ໂຕມຈະມ ການ ຍ ູ້
ກັນ ເຮັດໃຫູ້ ເອເລັກຕຣົງ ແຕ່ ລະຄ ່ ຢ ່ຫ່າງ 
ກັນ 



1. ໂມ ເລກຸ ລເປັນເສັຶ້ນຊືີ່ (Linear)  : 

AX2 

ອາໂຕມ ກາງ ມີເອເລັກຕ ຣົງຄ ູ່ຮ່ວມພັນທະ 2 ຄ ູ່ 
ເປັນມ ມ ລະ ຫວ່າງ ພັນທະ ເທົໍ່າກັບ180o  ເຊັໍ່ນ:   
BeCl2   HCN   CO2  C2H2 

ໂມ ເລກຸລທ ີ່ອາ ໂຕມກາງບ ີ່ ມ ເອເລັກຕຣົງ ຄ ່ ໂດດ
ດ່ຽວ 

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


2. ໂມ ເລກຸລເປັນຮ ບຮ່າງ ສາມ ແຈ ແຜ່ນ ພຽງ  
    (Trigonal planar) : AX3 

ອາ ໂຕມກາງມີ ເອ ເລກັ ຕຣງົຄ ູ່ ຮວ່ມພັນພະ 3 ຄ ູ່ ເປັນ ມ ມ 
ລະຫວ່າງ ພັນທະເທົໍ່າ ກບັ 120 o  ເຊັໍ່ນ  BF3   SO3  

NO3
-  

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


3. ໂມ ເລກຸລເປັນ ຮ ບທາດ 4 ໜ້າ (Tetrahedral) : 
AX4 

ອາໂຕມກາງມີເອ ເລກັຕຣງົຄ ູ່ ຮວ່ມພັນທະ 4 ຄ ູ່ ເປັນ ມ ມ
ພັນທະເທົໍ່າ ກັບ  109.5 o  
ເຊັໍ່ນ: 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. ໂມ ເລກຸ ລເປັນ ຮ ບ ປ ຣາມິດ ພຶຶ້ນ ສາມ ແຈ 
(Trigonal bipyramidal) : AX5 

ອາ ໂຕມ ກາງມີເອ ເລກັ ຕຣົງຄ ູ່ ຮ່ວມ ພັນທະ 5 ຄ ູ່ ເປັນ ມ ມ 
ລ ະຫວ່າງ ພັນທະເທົໍ່າກບັ 90 o ແລະ 120 o  
ເຊັໍ່ນ:  PCl5   SbI5 

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


5. ໂມ ເລ ກຸລເປນຮ ບກັບ 8 ໜ້າ (Octahedral) 
: AX6 

ອາ ໂຕມ ກາງມີເອ ເລກັ ຕຣົງຄ ູ່ ຮ່ວມ ພັນທະ 6 ຄ ູ່ ເປັນມ ມ 
ລະຫວ່າງ ພັນທະເທົໍ່າກບັ 90 o ແລະ 180 o 
ເຊັໍ່ນ: SF6 SiF6

2- 

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


ໂມ ເລກຸລທ ີ່ ອາໂຕມ ກາງ ກາງ ມ ເອເລັກ ຕ ຣົງຄ ່ໂດດ
ດ່ຽວ 



1. ໂມ ເລກຸ ລເປັນ ຮ ບຕົວ V ຫຼ ືຮ ບງ  (V-Shape or 

Bent) : AX2E ແລະ AX2E2 

ອາ ໂຕມກາງມີ ເອ ເລກັຕຣົງ ຄ ູ່ ຮ່ວມ ພັນທະ 2 ຄ ູ່ ແລະ ເອ 
ເລັກ ຕຣົງຄ ູ່ ໂດດດຽ່ວ 1 ຫຼຼື 2 ຄ ູ່  
ເຊັໍ່ນ: SO2   SnCl2  H2O  Cl2O  H2S

 

SO2 
H2O 

119.50 

(V-shape) 
(bent) 

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


2. ໂມ ເລກຸລເປັນຮ ບປ ຣາມິດ ສາມ 
ລ່ຽມ (Trigonal pyramidal) : 
AX3E 

ອາ ໂຕມກາງມີເອ ເລກັ ຕຣງົ ຄ ູ່ ຮ່ວມ ພັນທະ 3 ຄ ູ່ ແລະ ເອ 
ເລັກ ຕຣົງ ຄ ູ່ ໂດດດ່ຽວ 1  ມ ມ ລະຫວ່າງ ພັນທະນ້ອຍກວາ່ 
109.5 0 ເຊັໍ່ນ:     NH3   NCl3 SO3

2-  PH3
 

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


3. ໂມ ເລກຸ ລເປັນຮ ບກັບ 8 ແປດ ໜ້າ  
 (Distorted tetrahedral ຫຼ ືseesaw) : 

AX4E 

ອາ ໂຕມກາງມີ ເອ ເລກັຕຣົງ ຄ ູ່ ຮ່ວມ ພັນທະ 4 ຄ ູ່ ແລະ ເອ 
ເລັກ ຕຣົງຄ ູ່ ໂດດດຽ່ວ 1 ຄ ູ່ ມ ມລະຫວ່າງ ພັນ ທະນ້ອຍ
ກວ່າ 180 0  ເຊັໍ່ນ: SF4  TeCl4  XeO2F2   SeF4 

 

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


4. ໂມ ເລກຸລເປັນຮ ບຕົວ ທ  (T - Shaped) : AX3E2 

ອາ ໂຕມ ກາງມີ ເອ ເລກັ ຕຣົງ ຄ ູ່ ຮ່ວມ ພັນທະ 3 ຄ ູ່ ແລະ ເອ 
ເລັກ ຕຣົງຄ ູ່ ໂດດດຽ່ວ 2 ຄ ູ່ ມ ມລະຫວ່າງພັນທະ ນ້ອຍ ກ່ວາ 
90 0 ແລະ 180 0 ເຊັໍ່ນ:  ClF3   BrF3

 

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


5. ໂມ ເລກຸລເປັນ ເສັຶ້ນຊືີ່ (Linear) : 
AX2E3 

ອາໂຕມ ກາງ ມີເອເລັກຕຣົງ ຄ ູ່ຮ່ວມພັນທະ 2 ຄ ູ່ ແລະ 
ເອເລັກຕຣົງຄ ູ່ໂດດດ່ຽວ 3 ຄ ູ່ ມ ມ ລະຫວ່າງພັນທະ ເປັນ  
180 0 ເຊັໍ່ນ:  XeF2      I3

-   ICl2
- 



6. ໂມ ເລກຸນ ເປັນ ຮ ບ ປ ຣາ ມິດ ຈະຕຸລັດ 
(Square pyramidal) : AX5E 

ອາໂຕມ ກາງ ມີ ເອເລັກຕຣົງ ຄ ູ່ຮ່ວມພັນທະ 5 ຄ ູ່ ແລະ 
ເອເລັກຕຣົງ ຄ ູ່ໂດດດ່ຽວ 1  ຄ ູ່  ມ ມ ລະ ຫວ່າງ ພັນທະ 
ນ້ອຍກວ່າ 90 0  ແລະ 180 0  ເຊັໍ່ນ: BrF5   IF5   

XeOF4 



7. ໂມ ເລກຸ ລເປັນ ຮ ບ 4 ລ່ຽມ ແຜ່ນ ພຽງ 
(Square planar) : AX4E2 

ອາໂຕມ ກາງ ມີ ເອເລັກຕຣົງ ຄ ູ່ຮ່ວມພັນທະ 4 ຄ ູ່ ແລະ 
ເອເລັກຕຣົງຄ ູ່ໂດດດ່ຽວ 2 ຄ ູ່ ມ ມ ລະ ຫວ່າງ ພັນທະ  
90 0 

 ແລະ  180 0 ເຊັໍ່ນ:  XeF4   BrF4
- 

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




ສະພາບ ຂົຶ້ວຂອງໂມເລ
ກຸລ ໝາຍເຖ ງ ໂມ ເລ ກຸລ ໂກວາລງັ ທີໍ່ເກີດຈາກພັນ
ທະໂກວາ ລັງທີໍ່ ມີອາ ໂຕມ ຂອງທາດທັງ ສອງ ມີ
ຜົນຕ່າງຂອງຂອງ EN ຫຼາຍ ຂົ້ວ ນັ້ນ ມີອາໍ ນາດ
ໄຟຟ້າຫຼາຍ (ສະ ພາບ ຂົ້ວແຮງ ) ແຕູ່ຖ້າ EN 
ຕ່າງກັນ ໜ້ອຍ ຂົ້ວ ນັ້ນ ມີ ອໍາ ນາດໄຟຟ້າໜ້ອຍ 
(ສະພາບຂົ້ວ ຕໍໍ່າ) 



ພັນ ທະມ ຂົຶ້ວ ແລະ ພັນ ທະບ ີ່ ມ ຂົຶ້ວ 

ພັນ ທະ ມ ຂົຶ້ວ 

ຄຼື ພັນທະທີ ເກີດຈາກອາ ໂຕມຂອງທາດຕ່າງຊະ ນ ດກັນ ມີຄ່າ 
EN ບໍໍ່ ເທົໍ່ ກັນ ມາ ດ ງດ ດ ກັນດວ້ຍ ພັນທະໂກວາລັງ ເປັນ ໂມ
ເລ ກຸລ ມີຂົ້ວ ຫຼຼື ບໍໍ່ ມີ ຂົ້ວ ໄດ້ ຂ ້ນ ຢ ູ່ ກັບ ຮ ບຮ່າງໂມ ເລ ກຸລ 

ພັນ ທະ ບ ີ່ມ ຂົຶ້ວ 

ຄຼື ພັນທະທີໍ່ ເກີດຈາກອາ ໂຕມຂອງທາດຊະນ ດດຽວ 
ກັນ ມີຄ່າ EN ເທົໍ່າ ກັນມາດ ງດ ດກັນ ໂດຍ ພັນທະ
ໂກວາ ລັງ ເປັນ ໂມ ເລ ກຸລບໍໍ່ມີຂົ້ວ 



ໂມເລກຸລມ ຂົຶ້ວ ແລະ ໂມເລກລບ ີ່ມ 
ຂົຶ້ວ ໂມເລກຸລບ ີ່ມ ຂົຶ້ວ 

1.   ໂມເລກຸລຂອງທາດຊະນ ດດຽວກັນ H2 ,Cl2 ,  P4 
2. ໂມ ເລ ກຸລ ຂອງທາດ ປະສົມ ທີໍ່ ເກີດ ຈາກ ທາດ 2 ຊະ    
    ນ ດ ໂດຍ ມີອາ ໂຕມໜ ໍ່ງເປັນ ອາ ໂຕມກາງ ແລະ ອາ     
    ໂຕມ ອີກ ທາດ ໜ ໍ່ງເປັນ ອາ ໂຕມ ອ້ອມ ເຊັໍ່ນ:BeCl2     

     BF3  , CH4  ,  PCl5 ,  SF6 

3. ໂມເລກຸລຂອງທາດປະສົມຮີໂດຣກາກບອນທັງໝົດ 



ໂມເລກຸລ ມ ຂົຶ້ວ 
1. ໂມເລ ກຸລ ທີໍ່ ມີ 2 ອາ ໂຕມ ຂອງທາດຊະນ ດ ຕ່າງ  
    ກັນ ເຊັໍ່ນ: HCl  NO  CO  HF  
2. ໂມ ເລ ກຸນ ທີໍ່ ອາ ໂຕມ ກາງເກີດພັນທະໂກວາລັງກັບ 
    ອາ ໂຕມຂ້າງຄຽງຊະນ ດຽວກັນ ແລະ ມີເອ ເລກັຕຣງົ    
    ຄ ູ່ໂດດ ດ່ຽວ ເຫຼຼືອຢ ູ່ ເຊັໍ່ນ: NH3  H2O  PCl3 
3. ໂມເລ ກຸລ ທີໍ່ ອາ ໂຕມກາງເກີດພັນທະໂກວາ ລງັກັບ    
    ອາ ໂຕມຂ້າງຄຽງຕ່າງຊະນ ດກັນ ເຊັໍ່ນ: HCN     

     CHCl3 ,  HCHO   



ຕົວ ຢ່າງ ການ ພິຈາ ລະນາ ສະພາບ ຂົຶ້ວ ຂອງ 
ໂມ ເລກຸລ 

H      C       N O 

H H 



ສ ດທົໍ່ວ
ໄປ 

ຈໍາ ນວນເອເລັກ 
ຕຣົງຄ ູ່ຮ່ວມ ພັນທະ 

ຈໍາ ນວນເອເລັກ 
ຕຣົງຄ ູ່ໂດດດ່ຽວ 

ຮ ບຮ່າງໂມ ເລກຸລ 

AX2E0 2 0 ເສັ້ນຊຼືໍ່ 
AX2E1 2 1 ຮ ບງໍ 
AX2E2 2 2 ຮ ບງໍ 
AX3E0 3 0 ສາມ ແຈແຜູ່ນພຽງ 
AX3E1 3 1 ຮ ບປີຣາ ມ ດສາມ ລ່ຽມ 
AX4E0 4 0 ຮ ບທາດ 4 ໜ້າ 
AX5E0 5 0 ຮ ບປີຣາ ມ ດພຼື້ນສາມ ແຈ 
AX6E0 6 0 ຮ ບກັບ 8 ໜ້າ 

ສະຫຼຸບສ ດທົີ່ວໄປໃນການພິຈາລະນາຮ ບຮ່າງໂມເລກຸລ 

A  ໝາຍ ເຖ ງອາໂຕມ ກາງ 
X  ໝາຍເຖ ງອາ ໂ ຕມ ອ້ອມ ຮອບອາ ໂຕມກາງ 
E  ໝາຍ ເຖ ງຈໍາ ນວນຄ ູ່ຂອງເອເລັກຕຣົງຄ ູ່ໂດດດຽ່ວ 



ສະຫຼູບ ພັນ ທະໂກວາ
ລັງ 

EN  ຕ່າງ ກັນ EN ເທົີ່າກັນ 

ພັນ ທະບ ີ່ ມ ຂົຶ້ວ 

ໂມ ເລກຸລບ ີ່ ມ 
ຂົຶ້ວ 

ໂມ ເລກຸ ລມ ຂົຶ້ວ ຫຼື ບ ີ່ ມ ຂົຶ້ວ
ໄດູ້ 

ພັນ ທະມ ຂົຶ້ວ 


