




ບົດທີ 
9 ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລ ແລະ ພັນທະຮີ

ໂດຣແຊນ 



1. ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລບ ໍ່ມີຂົົ້ວກັບບ ໍ່
ມີຂົົ້ວ ແຮງລອນດອນ (London force) ເປັນແຮງດຶງດູດ
ລະຫວ່າງໂມເລ 
ກຸລບ ໍ່ມີຂົົ້ວກັບບ ໍ່ມີຂົົ້ວແຮງດຶງດູດນີົ້ມຄີ່ານ້ອຍແຕ່ມີຄ່າຫຼາຍ
ຂຶົ້ນເມ ໍ່ອມວນສານໂມເລກຸລເພີໍ່ມຂ ົ້ນ. 
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2. ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລບ ໍ່ມີຂົົ້ວ ກັບ ໂມເລ
ກຸລມີຂົົ້ວ 
ເອ ີ້ນວ່າແຮງ ໄດໂພ-ນອນໄດໂພ  (Dipole-nonedipole force 
)ແຮງນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນເມ ື່ອໂມເລກຸລມ ຂ ີ້ວຢ ູ່ໃກ້ກັບໂມເລກຸລບ ື່ມ ຂ ີ້ວ, 
ໂມເລກຸລທ ື່ມ ຂ ີ້ວຈະເຮັດໃຫ້ ໂມເລກຸລບ ື່ມ ຂ ີ້ວກາຍເປັນໂມເລກຸລ
ມ ຂ ີ້ວ ຈ ື່ງເກ ດແຮງດ ງດ ດລະຫວ່າງໂມເລກຸລຂ ີ້ນ. 
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3. ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລມີຂົົ້ວ ກັບ ໂມເລກຸລມີ
ຂົົ້ວ 
ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງຂົົ້ວ(Dipole-dipole force ) 
ເປັນແຮງດຶງດູດທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງຂົົ້ວບວກກັບ
ຂົົ້ວລົບຂອງໂມເລກຸນ ທີໍ່ມີຂົົ້ວ 
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4. ພັນທະຮີໂດຣແຊນ (Hydrogen 
bond) 

ຕົວຢ່າງ: NH3 , CH3OH, HCOOH , CH3COOH , 

HF, HBr …  

ຄ ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລ ທີໍ່ເກີດຈາກອາໂຕມ
ຮີໂດຣແຊນ ສ້າງພັນທະໂກວາລັງ ກັບອາໂຕມທີໍ່ມີຄ່າ 
ສູງ ແລະ ຂະ  
ໜາດອາໂຕມນ້ອຍ ໄດ້ແກ:່  F, O, N …ທີໍ່ມີຄູ່ເອ
ເລັກຕຣົງເຫຼ ອຢູ.່ 
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5. ພັນທະໂກວາລັງກັບໂຄງສ້າງແບບຕານ່າງ 

ອະໂລຫະສ່ວນຫຼາຍຢ ູ່ໃນຮ ບຂອງໂມເລກຸລດ່ຽວ, ມ ອຸນຫະພ ມ
ຫຼອມແຫຼວ ແລະ ອຸນຫະພ ມຟ ດຕ ື່າ ແຕູ່ອະໂລຫະບາງຊະນິດມ 
ອຸນຫະພ ມຫຼອມແຫຼວ ແລະ ຟ ດສ ງ, ບາງຊະນິດຊັກນ າໄຟຟ້າໄດ້ 
ບາງຊະນິດຊັກນ າໄຟຟ້າໄດ້ບາງສ່ວນ, ທາດພວກນ ີ້ໄດ້ແກູ່ພວກທ ື່ມ  
ໂຄງສ້າງຮ ບຕານ່າງ, ອາໂຕມດ ງດ ດກັນດ້ວຍພັນທະໂກວາລັງແບບຕ ື່ 
ເນ ື່ອງກັນ ຄ່າຍຄ ຕານ່າງ 3 ມິຕິ ຫຼ  2 ມິຕິ ທາດພວກນ ີ້ບ ື່ມ ສ ດໂມເລ
ກຸລ ຂຽນໄດ້ແຕູ່ສ ດງ່າຍດາຍເຊັື່ນ: ກາກບອນໃນຮ ບເພັດ ແລະ ກຣາ
ຟິດ, ຊ ລິກ (Si), ຊ ລິກດ ດອ ກຊິດ (SiO2)..... 
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6. ລັກສະນະຂອງໂມເລກຸລໂກວາລັງ 

1. ອຸນຫະພ ມຫຼອມແຫຼວ ແລະ ຈຸດຟ ດຕ ື່າ  
2. ບ ື່ນ າໄຟຟ້າ ບ ື່ວ່າຢ ູ່ໃນພະວະແຂງ, ແຫຼວ ຫຼ  ອາຍ  
3. ໂມເລກຸນທ ື່ມ ຂ ີ້ວຈະລາຍໃນໂມເລກຸລທ ື່ມ ຂ ີ້ວ.  
    ສ່ວນໂມເລກຸລທ ື່ບ ື່ມ ຂ ີ້ວ ກ ື່ລະລາຍໃນໂມເລກຸລທ ື່ບ ື່ມ ຂ ີ້ວ.  
4. ໂມເລກຸລທ ື່ມ ຂ ີ້ວເມ ື່ອຢ ູ່ໃນທ ື່ງໄຟຟ້າ ໂມເລກຸລຈະລຽງຕ ວ    
   ໃໝູ່ຢູ່າງເປັນລະບຽບ ໂດຍແຕູ່ລະໂມເລກຸລ ຈະຫັນຂ ີ້ວ
ບວກ  
   ເຂ ີ້າຫາຂ ີ້ວລ ບຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ ແລະ ຫັນຂ ີ້ວລ ບເຂ ີ້າຫາ  
   ຂ ີ້ວບວກຂອງສະໜາມໄຟຟ້າເຊິື່ງເກ ດຈາກແຮງດ ງດ ດຂອງ  
   ບັນຈຸໄຟຟ້າ. Go to slide 13 



ສະຫຼຸ
ບ 1. ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລບ ໍ່ມີຂົົ້ວກັບບ ໍ່

ມີຂົົ້ວ 

6. ລັກສະນະຂອງໂມເລກຸລໂກວາລັງ 
5. ພັນທະໂກວາລັງກັບໂຄງສ້າງແບບຕານ່າງ 
4. ພັນທະຮີໂດຣແຊນ (Hydrogen 
bond) 

2. ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລບ ໍ່ມີຂົົ້ວ ກັບ ໂມເລ
ກຸລມີຂົົ້ວ 3. ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸລມີຂົົ້ວ ກັບ ໂມເລກຸລມີ
ຂົົ້ວ 



ບົດເຝີກ
ຫັດ 

ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເຝີກຫັດໃນປຶົ້ມແບບຮຽນ
ໜ້າ 52 


