บทที่ 4
พันธะในสารประกอบโคออรดิเนชัน
(Bonding in Coordination Compounds)

สารประกอบโคออรดิเนชันเปนสารประกอบที่มีโครงสรางซับซอน เนื่องจากประกอบ
ดวยอะตอมจํานวนมาก ทฤษฎีที่ใชอธิบายการเกิดพันธะของสารประกอบที่มีอะตอมจํานวนนอยๆ
เชน ทฤษฎีพันธะวาเลนซ (Valence Bond Theory : VBT) ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล
(Molecular orbital Theory : MOT) กฎการครบแปด (octet rule) ไมสามารถนํามาอธิบาย
การเกิดพันธะในสารประกอบโคออรดิเนชันได นักวิทยาศาสตรจึงพยายามคนหากฎหรือทฤษฎี
ที่จะใชอธิบายคุณสมบัติและพันธะในสารประกอบโคออรดิเนชัน ซึ่งเริ่มจากกฎเลขอะตอมที่กอให
เกิดผล (Effective Atomic Number (EAN) rule) ซึ่งใชแนวความคิดจากกฎการครบแปด
ในทฤษฎีนี้พันธะของอะตอมกลางกับ
ทฤษฎีพันธะวาเลนซสําหรับสารประกอบโคออรดิเนชัน
ลิแกนดเกิดจากการซอนเหลือ่ มของออรบทิ ลั เชิงอะตอมจากลิแกนดกบั ไฮบริดออรบทิ ลั
(hybrid
orbital) จากอะตอมกลาง หลักการนี้ใชอธิบายพันธะในสารประกอบที่มีโครงสรางไมยุงยากนัก
ป จ จุ บั น ทฤษฎี ไ ม ค อยถู กนํามาใชแต เรื่อ งของไฮบริดออร บิทัลถู กนํามาใชกัน อยางกวา งขวาง
ทฤษฎีสนามผลึก (Crystal Field Theory : CFT) มีหลักการวาลิแกนดรอบอะตอมกลางกอให
เกิดสนามไฟฟา (electric field) สนามไฟฟานี้มีผลทําให d-ออรบิทัลของอะตอมกลางมีพลังงาน
เปลี่ยนไปจากเดิม พันธะระหวางลิแกนดกับอะตอมกลางเปนแรงดึงดูดทางไฟฟา (บทที่ 3)
ทฤษฎีสนามลิแกนด (Ligand Field Theory : LFT) เปนทฤษฎีที่ปรับปรุงใหสมบูรณขึ้นโดยนํา
ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลมารวมกับทฤษฎีสนามผลึก ทําใหทฤษฎีนี้สามารถอธิบายพันธะและ
และวิธีการซอนเหลื่อมเชิงมุม
สมบัติของสารประกอบโคออรดิเนชันไดดีกวาสองทฤษฎีแรก
(Angular Overlap method) เปนวิธีที่พิจารณาถึงการคํานวณขนาดของพลังงานของออรบิทัลใน
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล
สําหรับทฤษฎีพันธะวาเลนซและทฤษฎีสนามผลึกในปจจุบันไมคอยนํามาใชแลว แตใน
หนังสือนี้ยังกลาวถึงเนื่องจากมีคําศัพทบางคํายังใชอยูในทฤษฎีสนามลิแกนด ในบทนี้จะกลาวถึง
กฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผล ทฤษฎีพันธะวาเลนซและทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลเทานั้น
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กฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผล
ลิวอิส ไดใหความหมายของคําวา กรดเบส ดังนี้ กรด หมายถึง โมเลกุลหรือไอออน
ที่สามารถรับอิเล็กตรอนคูได สวนเบส หมายถึง โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถใหอิเล็กตรอนคูได
ซิดวิค (Sidgwick) ไดปรับปรุงทฤษฎีกรดเบสของลิวอิสมาใชในสารประกอบโคออรดิเนชัน คือ
อะตอมกลางทําหนาที่เปนกรดของลิวอิส (รับอิเล็กตรอนคู) และลิแกนดทําหนาที่เปนเบสของ
ลิวอิส (ใหอิเล็กตรอนคู) ตัวอยางเชน  Co (NH3 )6  3  Co3 รับอิเล็กตรอนและ NH3
ใหอิเล็กตรอนดังสมการ
NH3
NH3

H3N

Co3(aq)

+

Co3+

6 : NH3(aq)
H3N

Lewis acid

Lewis base

NH3
NH3
Complex ion
หรือ Lewis salt

การอธิบายการเกิดพันธะโควาเลนซของสารประกอบโมเลกุลเล็กๆ ใชอธิบายดวย
กฎการครบแปด (octet rule) แตซิดวิคไดเสนอ “กฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผล” เพื่ออธิบาย
การเกิดพันธะโควาเลนซชนิดโคออรดิเนตในสารประกอบโคออรดิเนชัน
โดยกลาววาจํานวน
อิเล็กตรอนทั้งหมดของอะตอมกลางรวมกับจํานวนอิเล็กตรอนที่ไดรับจากลิแกนดเทากับ จํานวน
อิเล็กตรอนของแกสเฉื่อย (inert gas) ตัวที่อยูถัดไป ดังตัวอยาง Co3 มีอิเล็กตรอนทั้งหมด
24 ตัว อิเล็กตรอนจาก NH3 6 หมู 12 ตัว รวม 36 ตัว ซึ่งเทากับจํานวนอิเล็กตรอนของ
คริฟตอน (Kr) กลาวไดวา  Co (NH 3 )6  3 เปนไปตามกฎเลขอะตอมที่กอ ใหเกิดผล
สวนเลข 36 คือ เลขอะตอมที่กอใหเกิดผล (EAN) ตารางที่ 4.1 แสดงเลขอะตอมที่กอใหเกิดผล
ของสารประกอบเชิงซอนหรือไอออนเชิงซอนบางชนิด
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ตารางที่ 4.1 แสดงเลขอะตอมที่กอใหเกิดผลของสารประกอบเชิงซอนหรือไอออนเชิงซอน
บางชนิด
สารประกอบเชิงซอน
หรือไอออนเชิงซอน

 Pt (NH3 )6  4
 Co (NH3 )6  3
 Fe (CN)6  4
 Fe (CO)5 
 Cr (CO)6 
 Ni (CO)4 
 Ni (NH3 )6  2
 Ni (CN)4  2
 Cr (NH3 )6  3

จํานวนอิเล็กตรอน
ของอะตอมกลาง

จํานวนอิเล็กตรอน
ของลิแกนด

เลขอะตอม
ที่กอใหเกิดผล

78-4 = 74
27-3 = 24
26-2 = 24
26-0 = 26
24-0 = 24
28-0 = 28
28-2 = 26
28-2 = 26
24-3 = 21

62 = 12
62 = 12
62 = 12
52 = 10
62 = 12
42 = 8
62 = 12
42 = 8
62 = 12

86 (Rn)
36 (Kr)
36 (Kr)
36 (Kr)
36 (Kr)
36 (Kr)
38
34
33

ที่มา : (Douglas, Daniel & Alexander, 1994 : 393)
ไอออนเชิงซอน 3 ตัวสุดทายไมเปนไปตามกฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผลแตเปนไอออน
ที่เสถียร
จากการศึกษาพบวา อะตอมกลางที่มีจํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเปนเลขคี่ เชน Cr 3
จํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเปน 21 ตัว เมื่อเกิดไอออนเชิงซอนไมวาจะมีจํานวนลิแกนดเทาใด
ก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะมีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับแกสเฉื่อยตัวใดๆ เมื่อเกิดสารประกอบเชิงซอน
จึงไมเปนไปตามกฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผล กฎนี้ใชทํานายจํานวนลิแกนดในสารประกอบ
เชิงซอนได แตการเกิดสารประกอบเชิงซอนยังมีปจ จัยอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญมาเกีย่ วของอีก เชน โครงสราง
ที่สมมาตรโดยไมขึ้นกับจํานวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวของเปนตน
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ทฤษฎีพันธะวาเลนซ
ทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาโดย พอลิง (Pauling) ในป 1930 ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวาพันธะเคมี
เกิดจากการใชอิเล็กตรอนคูรวมกันระหวางอะตอมกลางกับลิแกนด โดยอะตอมกลางทําหนาที่เปน
กรดของลิวอิส ลิแกนดทําหนาที่เปนเบสของลิวอิส พันธะที่เกิดขึ้นเรียกวา พันธะโควาเลนซ
ชนิดโคออรดิเนต หรือพันธะเดทีฟ (dative bond) ดังนั้นตามทฤษฎีนี้อะตอมกลางตองเตรียม
ออรบิทัลวางสําหรับรับอิเล็กตรอนคูจากลิแกนดโดยทําไฮบริไดเซชัน
ไฮบริไดเซชัน (hybridization) หมายถึง ขบวนการรวมออรบิทัลเชิงอะตอม (atomic
orbital) ตางชนิดกัน ตั้งแตสองออรบิทัลขึ้นไปภายในอะตอมเดียวกัน เกิดเปนไฮบริดออรบิทัล
เชน การรวมของ s-ออรบิทัล จํานวน 1 ออรบิทัล กับ p-ออรบิทัล จํานวน 1 ออรบิทัล จะเกิด
ไฮบริดออรบิทัลชื่อ sp-ออรบิทัล จํานวน 2 ออรบิทัล ดังแสดงในภาพที่ 4.1

+

+

+

and

s

p

sp

ภาพที่ 4.1 แสดงการรวม s และ p-ออรบิทัล เกิดเปน sp-ออรบิทัล
ที่มา : (Douglas, Daniel & Alexander, 1994 : 68)
จากภาพที่ 4.1 พู (lobe) ของsp-ออรบิทัลที่เกิดขึ้นมีสองลักษณะคือพูที่มีเวฟฟงกชัน
(-function) เปนบวกจะมีขนาดใหญขึ้น สวนพูที่มีเครื่องหมายตรงขามจะมีขนาดเล็กลงพูที่มี
ขนาดใหญสามารถเกิดการซอนเหลื่อม (overlap) กับออรบิทัลของอะตอมอื่นๆ ได และทําใหเกิด
พันธะทีแ่ ข็งแรงกวา การซอนเหลือ่ มของ s และ p-ออรบทิ ลั เดิมเนือ่ งจากมีพนื้ ทีใ่ นการซอนเหลือ่ ม
มากกวาเดิม sp-ออรบิทัลทั้งสองจะทํามุม 180 ซึ่งกันและกัน มีรูปทรงเรขาคณิตเปนเสนตรง
ในภาพที่ 4.2 แสดงรูปทรงเรขาคณิตของไฮบริดออรบทิ ลั บางชนิด เชน sp2 sp3 dsp2-ออรบทิ ลั
เปนตน
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trigonal planar
2
sp

trigonal bipyramid
3
dsp

tetrahedral
3
sp

square planar
2
dsp

octahedral
2 3
d sp

ภาพที่ 4.2 แสดงรูปทรงเรขาคณิตของไฮบริดออรบิทัลบางชนิด
ที่มา : (Douglas, Daniel & Alexander, 1994 : 68)
ไฮบริดออรบิทัลที่เกิดขึ้นจะมีสมบัติดังนี้
1. จํานวนไฮบริดออรบิทัลที่เกิดขึ้นตองเทากับจํานวนออรบิทัลตั้งตนที่ใชในการรวม
2. ทุกออรบิทัลมีพลังงานเทากัน รูปรางออรบิทัลเหมือนกันและชื่อเหมือนกัน
3. ทุกออรบิทัลมีทิศทางเฉพาะในปริภูมิ (space) โดยออรบิทัลเหลานี้จะผลักกันให
อยูหางกันมากที่สุดดังภาพที่ 4.2
ทฤษฎีพันธะวาเลนซอธิบายรูปทรงเรขาคณิตของสารประกอบโคออรดิเนชัน ซึ่งมี
หลายแบบวาเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตของไฮบริดออรบิทัลของอะตอมกลาง เชน อะตอมกลาง
เกิดการไฮบริไดเซชันแบบ sp รูปทรงเรขาคณิตของไฮบริดออรบิทัลเปนแบบเสนตรง ไอออน
เชิงซอนที่เกิดขึ้น จะมีรูป ทรงเรขาคณิตเปนแบบเสนตรงเชนกัน ตารางที่ 4.2 แสดงรูปทรง
เรขาคณิตของสารประกอบเชิงซอนและไอออนเชิงซอนบางชนิด
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ตารางที่ 4.2 แสดงเลขโคออรดิเนชัน รูปทรงเรขาคณิต ออรบิทัลที่ใชไฮบริไดซ ชื่อไฮบริด
ออรบิทัลและตัวอยาง
เลขโคออรดิเนชัน รูปทรงเรขาคณิต

ออรบิทัลที่ใชไฮบริไดซ

2

เสนตรง

3

ระนาบสามเหลี่ยม s px py

4

ทรงสี่หนา

s px py pz

sp3
 Fe Br4  2

4

ระนาบจัตุรัส

s px py d x2 y2

sp2d
 Ni (CN)4  2

5

พีระมิดคูฐาน
สามเหลี่ยม

s px py pz d z2

sp3d
 Cu Cl5  3

5

พีระมิดฐานจัตุรัส

s px py pz
d x2y2

sp3d
 Ni (CN)5  3

6

ทรงแปดหนา

s px py pz
d z2 d x 2 y 2

sp3d2
 Co (NH 3 )6  3

6

ปริซึมฐาน
สามเหลี่ยม

s dxy dyz dxz
d z2 d x 2 y 2
หรือ s px py pz dxz dyz

sd5
 Mo (S2 C2 Ph 2 ) 
sp3d2

s px py pz dxy
d x 2  y 2 d z2

sp3d3
 V(CN)7  4

7

พีระมิดคูฐาน
หาเหลี่ยม

s p

ชื่อไฮบริดออรบิทัล
และตัวอยาง
sp
 Ag (NH3 )2  
sp2
 Hg I3  

119
ตารางที่ 4.2 แสดงเลขโคออรดิเนชัน รูปทรงเรขาคณิต ออรบิทัลที่ใชไฮบริไดซ ชื่อไฮบริด
ออรบิทัลและตัวอยาง (ตอ)
เลขโคออรดิเนชัน รูปทรงเรขาคณิต
7

8

ออรบิทัลที่ใชไฮบริไดซ
s px py pz dxy

ปริซึมฐาน
สามเหลี่ยม
แบบมีหมวก

dxz d z2

ลูกบาศก

s px py pz dxy dyz

ชื่อไฮบริดออรบิทัล
และตัวอยาง
sp3d3
 Nb F7  2

dxz fxyz

sp3d3f
 Pa F8  3

8

โดเดคะฮีดรอน

s px py pz d z2
dxy dyz dxz

sp3d4
Mo (CN)8  4

8

แอนติปริซึม

s px py pz dxy

sp3d4
 Ta F8  3

dyz dxz d x2 y2
9

ปริซึมฐาน
สามเหลี่ยมแบบ
สามหมวก

s px py pz dxy
dyz dxz d z2 d x2 y2

sp3d5
 Re H9 2

ที่มา : (Housecroft & Sharpe, 2001 : 453)
จากตารางรูปทรงเรขาคณิตแบบลูกบาศกจะใช fxyz-ออรบิทัล มารวมเพื่อทําใหเกิด
ไฮบริดออรบิทัลดวย
การซอนเหลือ่ มของออรบทิ ลั ในสารประกอบโคออรดเิ นชันตองใชออรบทิ ลั วางของอะตอม
กลางและตองคํานึงถึงสมมาตรของโมเลกุลและออรบิทัล การซอนเหลื่อมจะประสบผลสําเร็จ
คือออรบิทัลที่มาซอนเหลื่อมกันตองมีพลังงานคลายกัน เชน s-ออรบิทัลซอนเหลื่อมกับ s หรือ
p-ออรบิทัล pz ซอนเหลื่อมกับ pz เปนตน การซอนเหลื่อมแบงเปน 2 แบบ คือ
1. การซอนเหลือ่ มของออรบทิ ลั แบบปลายตอปลาย (end to end) เปนการซอนเหลือ่ ม
ตามแนวเสนตอระหวางนิวเคลียส การซอนเหลือ่ มแบบนีท้ าํ ใหเกิดพันธะชนิดซิกมา (sigma bond or
-bond) ดังแสดงในภาพที่ 4.3 แสดงการซอนเหลือ่ มของ s กับ s-ออรบทิ ลั s กับ pz-ออรบทิ ลั
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pz กับ pz-ออรบิทัล s กับ d z2 -ออรบิทัล และ pz กับ d z2 -ออรบิทัล ในแนวแกน z ในภาพ
ยังแสดงใหเห็นวา s ไมสามารถซอนเหลื่อมกับ px หรือ py ในแนวแกน z ได แต s-ออรบิทัล
สามารถซอนเหลื่อมกับ px ในแนวแกน x และ py ในแนวแกน y ได พูที่เกิด การซอนเหลื่อม
กันตองมีเวฟฟงกชันเหมือนกัน
 bonds
+
+

s

+

s

+

-

-

s

+

+

pz

pz

-

pz

+
ไมสามารถเกิด
การซอนเหลื่อม

+
-

s py หรือ px
+
+

s

+

d z2

+

-

pz

+

+

d z2

ภาพที่ 4.3 แสดงการซอนเหลื่อมของออรบิทัลบางชนิดแลวเกิดพันธะซิกมา
ที่มา : (Douglas, Daniel & Alexander, 1994 : 154)
2. การซอนเหลื่อมของออรบิทัลแบบขางตอขาง (side to side) เปนการซอนเหลื่อม
ที่ออรบิทัลทั้งสองตองอยูในลักษณะขนานกันและเกิดการซอนเหลื่อมทั้ง 2 พู การซอนเหลื่อม
แบบนี้ทําใหเกิดพันธะไพ (Pi bond or -bond) ดังแสดงในภาพที่ 4.4 ซึ่งแสดงการซอนเหลื่อม
ของ px กับ px-ออรบทิ ลั หรือ py กับ py-ออรบทิ ลั px กับ dxz–ออรบทิ ลั dxz กับ dxz-ออรบทิ ลั
ทุกออรบิทัลรวมกันในแนวแกน z ในภาพแสดงในเห็นวา pz ไมสามารถซอนเหลื่อมกับ px หรือ
py ในแนวแกน z ได
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 Bonds

ไมสามารถเกิด
การซอนเหลื่อม
px
py

หรือ

x

pz

px
py
x

x

px หรือ py

x

z

z

px

dxz

dxz

dxz

ภาพที่ 4.4 แสดงการซอนเหลื่อมของออรบิทัลบางชนิดแลวเกิดพันธะไพ
ที่มา : (Douglas, Daniel & Alexander, 1944 : 155)
การซอนเหลื่อมของ d x2 y2 กับ d x2 y2 -ออรบิทัลในแนวแกน z ซึ่งออรบิทัลขนาน

กันเกิดการซอนเหลื่อมทั้ง 4 พู ทําใหเกิดพันธะเดลตา (delta bond or  –bond) ดังแสดง
ในภาพที่ 4.5
 Bonds

z
d x2  y2

d x2  y2

d x 2 y 2-ออรบิทัลที่ซอนเหลื่อม

เสนปะ คือ อีกหนึ่งออรบิทัลที่อยูดานหลัง

ภาพที่ 4.5 แสดงการซอนเหลื่อมของ d x2y2 -ออรบิทัลสองออรบิทัลแลวเกิดพันธะเดลตา
ที่มา : (Douglas, Daniel & Alexander, 1994 : 155)
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ทฤษฎี พัน ธะวาเลนซใชหลักการที่วาพันธะระหวางอะตอมกลางกับลิแกนดเกิดจาก
การซอนเหลื่อมของออรบิทัลของลิแกนดกับไฮบริดออรบิทัลของอะตอมกลาง
โดยลิแกนดให
อิเล็กตรอนคูสําหรับใชรวมกันระหวางอะตอมทั้งสองภายในขอบเขตที่ซอนเหลื่อมกัน รูปทรง
เรขาคณิตของสารประกอบเชิงซอนขึ้นอยูกับรูปทรงเรขาคณิตของไฮบริดออรบิทัลตัวอยางเชน
1. ไอออนเชิงซอน  Ag (CN)2   ตามทฤษฎีพันธะวาเลนซอธิบายวา A g เตรียม
ไฮบริดออรบิทัลแบบ sp-ออรบิทัลจํานวน 2 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนคูจาก CN  2 หมู
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนนี้เปนดังนี้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Ag 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10
5s1 หรือ [Kr] 4d10 5s1
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ A g  Kr  4d10 5s0
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Ag (CN)2   เปนดังนี้
4d

 Ag (CN)2   Kr 

5s

5p

xx

xx

sp-ออรบิทัล

หรือ แทนอิเล็กตรอนของอะตอมกลาง (Ag+)
x แทนอิเล็กตรอนของลิแกนด (CN  )
รูปทรงเรขาคณิตของ  Ag (CN)2   เปนเสนตรง

กําหนดให

2. ไอออนเชิงซอน  Cr (NH3 )6  3 ตามทฤษฎีพันธะวาเลนซอธิบายวา Cr 3 
เตรียมไฮบริดออรบิทัลแบบ d2sp3-ออรบิทัล จํานวน 6 ออรบิทัลเพื่อรับอิเล็กตรอนคูจาก NH3
6 หมู การจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนเปนดังนี้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2
หรือ  Ar  3d4 4s2
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Cr 3   Ar  3d3 4s0
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Cr (NH3 )6  3 เปนดังนี้

 Cr (NH3 )6  3  Ar 

3d
xx xx

4s
xx

4p
xx xx xx

d2sp3-ออรบิทัล
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รูปทรงเรขาคณิตของ  Cr (NH3 )6  3 เปนรูปทรงแปดหนา
ทฤษฎี พั น ธะวาเลนซ ไ ม ส ามารถทํานายได ว า อะตอมกลางจะใช อ อร บิ ทั ล ใดบ า งใน
การไฮบริดออรบิทัลในกรณีที่อะตอมกลางมีจํานวนอิเล็กตรอนใน d-ออรบิทัลเปน d4 d5 d6
หรือ d8 จนกวาจะมีขอมูลอื่นๆมาประกอบ เชน สมบัติแมเหล็ก คาโมเมนตแมเหล็ก เปนตน
ดังตัวอยาง
1. ไอออนเชิงซอน  Mn (CN)6  3 ตามทฤษฎีพนั ธะวาเลนซอะตอมกลางตองเตรียม
ไฮบริดออรบิทัลแบบ d2sp3 (ใชออรบิทัลของ 3d) หรือ sp3d2 (ใชออรบิทัลของ 4d) ซึ่งทฤษฎีนี้
ไมสามารถทํานายไดวาจะเกิดการไฮบริดแบบใด
แตจากทฤษฎีอื่นๆมีขอมูลเพิ่มวาไอออนนี้มี
คาโมเมนตแมเหล็ก 2.8 B.M. (B.M. = Bohr Magnetons) และไอออนนี้มีอิเล็กตรอนเดี่ยว
2 ตัว จึงสามารถอธิบายไดวา Mn 3 เปนอะตอมกลางและ เตรียมไฮบริดออรบิทัลแบบ d2sp3
จํานวน 6 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนจาก CN- 6หมูดังนี้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
หรือ  Ar  3d5 4s2
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Mn 3  Ar  3d4 4s0
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Mn (CN)6  3 เปนดังนี้

 Mn (CN)6  3  Ar 

3d
xx xx

4s
xx

4p
xx xx xx

d2sp3-ออรบิทัล
ดังนัน้ ไอออนเชิงซอน  Mn (CN)6  3 มีรปู ทรงเรขาคณิตคือรูปทรงแปดหนา เกิดการ
ไฮบริดแบบ d2sp3 โดยใช 3d –ออรบิทัลในการไฮบริดออรบิทัล การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาว
ทําใหไอออนมีคาโมเมนตแมเหล็ก 2.8 B.M. และมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัว
2. ไอออนเชิงซอน  Fe F6  3 และไอออนเชิงซอน  Fe (CN)6  3 จะเกิดการไฮบริด
แบบใด ตามทฤษฎีพันธะวาเลนซไมสามารถทํานายได จําเปนตองมีขอมูลอื่นๆมาประกอบ
จึงจะตอบได เชน
 Fe F6  3
มีคาโมเมนตแมเหล็ก 5.9 B.M. มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว
3

 Fe (CN)6  มีคาโมเมนตแมเหล็ก 1.7 B.M. มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว
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จากขอมูลขางตนทําใหอธิบายไดวา ไอออนเชิงซอน  Fe F6  3 มี Fe3 เปนอะตอม
กลางและเตรียมไฮบริดออรบิทัลแบบ sp3d2 จํานวน 6 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนจาก F6 หมู ดังนี้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
หรือ  Ar  3d6 4s2
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe3  Ar  3d5 4s0
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Fe F6  3 เปนดังนี้
3d

 Fe F6  3  Ar 

4s

4p

4d

xx

xx xx xx

xx xx

sp3d2-ออรบิทัล
ดังนั้นไอออนเชิงซอน  Fe F6  3 มีรูปทรงเรขาคณิตคือรูปทรงแปดหนา เกิดการไฮบริด
แบบ sp3d2 โดยใช 4d–ออรบิทัลในการไฮบริดออรบิทัล การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาวทําให
ไอออนมีคาโมเมนตแมเหล็ก 5.9 B.M. และมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว
สําหรับไอออนเชิงซอน  Fe (CN)6  3 อธิบายไดวา มี Fe3 เปนอะตอมกลางและ
เตรียมไฮบริดออรบิทัลแบบ d2sp3 จํานวน 6 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนจาก CN  6 หมู ดังนี้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Fe (CN)6  3 เปนดังนี้
3d

 Fe (CN)6  3  Ar 

xx xx

4s
xx

4p
xx xx xx

d2sp3-ออรบิทัล
ดังนั้นไอออนเชิงซอน  Fe (CN)6  3 มีรูปทรงเรขาคณิตคือรูปทรงแปดหนา เกิดการ
ไฮบริดแบบ d2sp3 โดยใช 3d –ออรบทิ ลั ในการไฮบริดออรบทิ ลั การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาว
ทําใหไอออนมีคาโมเมนตแมเหล็ก 1.7 B.M. และมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว
การไฮบริดออรบทิ ลั ทีใ่ ช 3d-ออรบทิ ลั ในการไฮบริดจะเกิดงายกวาการใช 4d-ออรบทิ ลั
เนื่องจาก 4d–ออรบิทัลมีพลังงานสูงกวา สารประกอบเชิงซอนที่เกิดจากการใช 3d-ออรบิทัล
ในการไฮบริด เรียกวาสารประกอบเชิงซอนใชออรบิทัลชั้นใน (inner orbital complex) หรือ
สารประกอบเชิงซอนโควาเลนซ (covalent complex) เนื่องจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ
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3d-ออรบิทัล เปนแบบสปนต่ําทําใหเกิดออรบิทัลวางใน3d-ออรบิทัล อิเล็กตรอนจากลิแกนด
จึงเขาไปรวมอยูดวย เสมือนวามีการใชอิเล็กตรอนรวมกันระหวางอะตอมกลางกับลิแกนด
สารประกอบเชิงซอนทีใ่ ช 4d–ออรบทิ ลั ในการไฮบริด เรียกสารประกอบเชิงซอนประเภท
นีว้ า สารประกอบเชิงซอนใชออรบิทัลชั้นนอก (outer orbital complex) หรือสารประกอบเชิงซอน
ไอออนิก (ionic complex) เนื่องจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ 3d-ออรบิทัลเปนแบบสปนสูง
เหมือนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนโลหะเมื่ออยูเปนอิสระ จึงไมมีอิเล็กตรอนของลิแกนด
เขามารวมใน 3d-ออรบิทัล
3. ไอออนเชิงซอน  Co F6  3 และไอออนเชิงซอน  Co (NH 3 )6  3 จะเกิดการ
ไฮบริดแบบใด ตามทฤษฎีพนั ธะวาเลนซไมสามารถทํานายได จําเปนตองมีขอ มูลอืน่ ๆ มาประกอบ
จึงจะตอบได เชน
 Co F6  3
มีสมบัติแมเหล็กเปนพาราแมกเนติก
3

 Co (NH 3 )6  มีสมบัติแมเหล็กเปนไดอะแมกเนติก
จากขอมูลขางตนทําใหอธิบายไดวา ไอออนเชิงซอน  Co F6  3 มี Co3 เปนอะตอม
กลางและเตรียมไฮบริดออรบทิ ลั แบบ sp3d2 จํานวน 6 ออรบทิ ลั เพือ่ รับอิเล็กตรอนจาก F  6 หมู
ดังนี้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Co 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
หรือ  Ar  3d7 4s2
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Co3  Ar  3d6 4s0
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Co F6  3 เปนดังนี้

 Co F6

 3

 Ar 

3d

4s
xx

4p
4d
xx xx xx xx xx
sp3d2-ออรบิทัล

ดังนัน้ ไอออนเชิงซอน  Co F6  3 มีรปู ทรงเรขาคณิตคือรูปทรงแปดหนา เกิดการไฮบริด
แบบ sp3d2 โดยใช 4d–ออรบิทัลในการไฮบริดออรบิทัล การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาวทําให
ไอออนมีคุณสมบัติแมเหล็กเปนพาราแมกเนติก
สําหรับไอออนเชิงซอน  Co (NH 3 )6  3 อธิบายไดวา มี Co3 เปนอะตอมกลางและ
เตรียมไฮบริดออรบิทัลแบบ d2sp3 จํานวน 6 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนจาก NH3 6 หมู ดังนี้
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การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Co (NH 3 )6  3 ดังนี้
3d

 Co (NH3 )6

 3  Ar 

4s
xx xx xx

4p
xx xx xx

d2sp3-ออรบิทัล
ดังนัน้ ไอออนเชิงซอน  Co(NH3 )6  3  มีรปู ทรงเรขาคณิตคือรูปทรงแปดหนา เกิดการ
ไฮบริดแบบ d2sp3 โดยใช 3d –ออรบทิ ลั ในการไฮบริดออรบทิ ลั การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาว
ทําใหไอออนมีคุณสมบัติแมเหล็กเปนไดอะแมกเนติก
4. ไอออนเชิงซอน  Ni Cl4  2 และไอออนเชิงซอน  Ni (CN)4  2 จะเกิดการไฮบริด
แบบใด ตามทฤษฎีพันธะวาเลนซไมสามารถทํานายได จําเปนตองมีขอมูลอื่นๆมาประกอบจึงจะ
ตอบได เชน
 Ni Cl4  2 มีคุณสมบัติแมเหล็กเปนพาราแมกเนติก
 Ni (CN)4  2 มีคุณสมบัติแมเหล็กเปนไดอะแมกเนติก
จากขอมูลขางตนทําใหอธิบายไดวา  Ni Cl4  2 มี Ni2 เปนอะตอมกลางและ
เตรียมไฮบริดออรบิทัลแบบ sp3 จํานวน 4 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนจาก Cl- 4 หมูดังนี้
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Ni
หรือ  Ar  3d8 4s2

การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Ni2  Ar  3d8 4s0
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Ni Cl4  2 เปนดังนี้
3d

 Ni Cl4  2  Ar 

4s
xx

4p
xx xx xx

sp3 -ออรบิทัล
ดังนัน้ ไอออนเชิงซอน  Ni Cl4  2 มีรปู ทรงเรขาคณิตคือรูปทรงสีห่ นา เกิดการไฮบริด
ออรบิทัล แบบ sp3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาวทําใหไอออนมีคุณสมบัติแมเหล็กเปนพารา
แมกเนติก
สําหรับไอออนเชิงซอน  Ni (CN)4  2 อธิบายไดวา อะตอมกลางเกิดการไฮบริดออรบิทัล
แบบ dsp2 จํานวน 4 ออรบิทัล เพื่อรับอิเล็กตรอนจาก CN  4 หมูดังนี้
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การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ  Ni (CN)4  2 เปนดังนี้
3d

 Ni (CN)4  2  Ar 

xx

4s

4p

xx

xx xx

dsp2-ออรบิทัล
ดังนั้นไอออนเชิงซอน  Ni (CN)4  2 มีรูปทรงเรขาคณิตคือรูประนาบจัตุรัส เกิดการ
ไฮบริดออรบิทัลแบบ dsp2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนดังกลาวทําใหไอออนมีคุณสมบัติแมเหล็กเปน
ไดอะแมกเนติก

ขอจํากัดของทฤษฎีพันธะวาเลนซ
1. ทฤษฎีนี้ไมสามารถอธิบายเรื่องสีของสารประกอบโคออรดิเนชันได
2. ทฤษฎีนไี้ มสามารถทํานายไดวา สารประกอบเชิงซอนทีม่ เี ลขโคออรดเิ นชันเทากับ 4
จะมีรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงสี่หนา หรือ รูประนาบจัตุรัส
3. ทฤษฎีนี้ไ มสามารถทํานายไดวา สารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา จะเปนสาร
ประกอบเชิงซอนใชออรบิทลั ชั้นในหรือสารประกอบเชิงซอนใชออรบิทัลชั้นนอก

ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล
ทฤษฎีนี้ใ ชอธิบายการเกิดพันธะเคมีโดยใชพื้น ฐานจาก สมการคลื่นของชโรดิงเงอร
..
(Schrodinger equation) ทีม่ แี นวคิดวาออรบทิ ลั เชิงอะตอมสามารถรวมกัน เพือ่ สรางออรบทิ ลั
เชิงโมเลกุลได ถาการรวมกันนั้นรวมอยางเสถียรจะเกิดพันธะเคมีขึ้น วิธีการรวมออรบิทัล
เชิงอะตอมตามทฤษฎีนี้จะเกิดการรวมออรบิทัลเชิงเสนตรง ซึ่งเรียกวา วิธี LCAO (linear
combinations of the atomic orbitals) วิธีการรวมแบบนี้เกิดจากการรวมกันของเวฟฟงกชันของ
อะตอม (atomic wave function) ตัวอยางเชน การรวมกันของอะตอม H 2 อะตอมเกิดเปน
โมเลกุล H2 สามารถเขียนสมการไดดังนี้
 Cb b
…………(4.1)

=
Caa
กําหนดให  คือ เวฟฟงกชันของโมเลกุล (molecular wave function)
a b คือ เวฟฟงกชันของอะตอม (atomic wave function)a และ b

Ca Cb

คือ คาคงที่ที่เรียกวา สัมประสิทธิ์ที่สามารถปรับคา ได
(adjustable coefficients)
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คา Ca หรือ Cb อาจเทากันหรือไมเทากันก็ได ขึ้นอยูกับชนิดของออรบิทัลเชิงอะตอม
ที่นํามารวมกันเปนออรบิทัลเชิงโมเลกุล หรือขึ้นอยูกับพลังงานของแตละออรบิทัล ถาอะตอม
ทั้งสองเคลื่อนที่เขามาใกลกันจนเกิดการซอนเหลื่อมกัน และเครื่องหมายของ a เขากันได
กับของ b (บวกเหมือนกันหรือลบเหมือนกันคลื่นทั้ง สองจะเสริมกําลังกัน) ผลคือจะมี
โอกาสพบอิเล็กตรอนของโมเลกุลระหวางนิวเคลียสทัง้ สองไดมากขึน้ ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีเ่ กิดขึน้ มี
เสถียรภาพมากกวาออรบิทัลเชิงอะตอมเดิม เขียนเปนสมการไดดังนี้


=

C aa + C bb

…………(4.2)

ในทางตรงขามถาเครื่องหมายของ a เขากันไมไดกับ b (ตัวหนึ่งเปนบวกตัวหนึ่ง
เปนลบ) เขียนเปนสมการไดดังนี้


=

C aa - C bb

…………(4.3)

ผลจากสมการนี้จะไมมีโอกาสพบอิเล็กตรอนของโมเลกุลระหวางนิวเคลียสทั้งสองเลย
จากสมการ 4.2 ทําใหเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่สรางพันธะ (bonding molecular
orbitals) การซอนเหลือ่ มของออรบทิ ลั เชิงอะตอมทําใหเกิดพันธะซิกมาเรียกออรบทิ ลั ทีเ่ กิดใหมวา
ซิกมาออรบิทัลเชิงโมเลกุล (-MO) ถาเกิดพันธะไพ เรียกวา ไพออรบิทัลเชิงโมเลกุล (-MO)
จากสมการที่ 4.3 ทําใหเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ตานการสรางพันธะ (antibonding molecular
orbitals) การซอนเหลื่อมของออรบิทัลเชิงอะตอมที่ทําใหเกิดพันธะซิกมา เรียกออรบิทัลที่เกิด
ใหมวา ซิกมาสตารออรบิทัล เชิงโมเลกุล(*-MO) ถาเกิดพันธะไพเรียกวาไพสตารออรบิทัล
เชิงโมเลกุล (*-MO)
เงื่อนไขสําคัญของการซอนเหลื่อมแลวเกิดออรบิทัล เชิงโมเลกุลที่ส รา งพันธะมี 3 ขอ
ดังนี้
1. ออรบิทัลเชิงอะตอมที่จะซอนเหลื่อมกันตองมีเครื่องหมายเวฟฟงกชันเหมือนกัน
2. ออรบิทัลเชิงอะตอมที่จะซอนเหลื่อมกันตองมีพลังงานที่เหมาะสม ถาพลังงานของ
ออรบิทัลเชิงอะตอมเริ่มตนตางกันมาก ผลการซอนเหลื่อมก็จะลดลง
3. ระยะหางระหวางอะตอมทั้งสองตองมีระยะที่พอเหมาะจึงจะเกิดการซอนเหลือ่ มไดดี
ถาระยะหางระหวางอะตอมทั้งสองนอยเกินไปจะทําใหเกิดแรงผลักของอิเล็กตรอนและแรงผลัก
ของนิวเคลียสทั้งสอง มีผลทําใหอะตอมแยกจากกันไมเกิดการซอนเหลื่อม
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การเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุลจาก s-ออรบิทัล
ถาพิจารณาการรวมของ s-ออรบิทัลในโมเลกุลของ H2 อะตอมของ H แตละอะตอม
มีอิเล็กตรอน 1 ตัว อยูใน 1s-ออรบิทัล (1s1) และเมื่อกําหนดเครื่องหมายใหอะตอมทั้งสองดังนี้
H อะตอมที่1คือ Ha และ H อะตอมที่ 2 คือ Hb เวฟฟงกชันของ Ha คือ (1sa) เวฟฟงกชันของ
Hb คือ (1sb) เมื่ออะตอมทั้งสองเคลื่อนเขามาใกลกันจนออรบิทัลเชิงอะตอมของอะตอมทั้งสอง
ซอนเหลื่อมกันจะเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุล ซึ่งเกิดได 2 แบบ ดังนี้
= N Ca(1sa) + Cb(1sb)

()

= 1 2 (1sa)+(1sb)
= (Ha + Hb)
(*) = N Ca(1sa) - Cb(1sb)
= 1 2 (1sa)- (1sb)
= (Ha - Hb)
กําหนดให
ดังนั้น

N

คือ นอรแมลลิซิงแฟคเตอร (normalizing factor) ของ
อะตอม a และb ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน
และ N = 1 2
Ca = Cb = 1

ภาพตอไปนี้เปนภาพวาดแสดงการซอนเหลื่อมของ s-ออรบิทัลแลวเกิดออรบิทัล
เชิงโมเลกุลรวมทั้งพลังงานของแตละออรบิทัล ดังแสดงในภาพที่ 4.6
ภาพที่4.6 ก. เมื่อ s-ออรบิทัลทั้งสองมีคุณสมบัติเหมือนกัน เกิดการซอนเหลื่อมกัน
แลวเกิดออรบิทัล เชิงโมเลกุลที่ชื่อ วา -ออรบิทัล ที่มีพ ลังงานต่ํากวา s-ออรบิทัล เดิม และ
*-ออรบิทัลที่มีพลังงานสูงกวา s-ออรบิทัลเดิม ใน*-ออรบิทัลมีพูที่ระบายสีขาวและสีเทา
แสดงวาแตละพูมีเครื่องหมายของเวฟฟงกชันตางกัน
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ภาพที่ 4.6 ก. แสดงการซอนเหลื่อมของ s-ออรบิทัล
ข. แสดงพลังงานของ s-ออรบิทัล และออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่เกิดขึ้น
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 118)
ภาพที่4.6 ข. เปนแผนภาพแสดงพลังงานของ s-ออรบิทัลเดิมซึ่งเขียนไวสองขางของ
แผนภาพ สวนตรงกลางแผนภาพแสดงพลังงานของ -ออรบิทัล ซึ่งมีปริมาณพลังงานที่ลดลง
(E) จากพลังงานเดิม และพลังงานของ *-ออรบิทัลซึ่งมีปริมาณพลัง งานที่เพิ่ม ขึ้น
(E* ) จากพลังงานเดิม คา E* มีคามากกวา E เล็กนอย เนื่องจากแรงผลักระหวาง

อิเล็กตรอน มีผลทําให *-ออรบิทัล มีความไมเสถียรมากกวา -ออรบิทัลเล็กนอย

การเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุลจาก p-ออรบิทัล
การเกิดออรบิทัล เชิงโมเลกุลจาก p-ออรบิทัล มีความยุงยากมากกวาการเกิดจาก
s-ออรบิทัลที่กลาวมาแลว เพราะสมมาตรของออรบิทัลตองนําเครื่องหมายของเวฟฟงกชันของ
ออรบทิ ลั มาพิจารณาในการซอนเหลือ่ มออรบทิ ลั ดวย ถาสองออรบทิ ลั ทีซ่ อ นเหลือ่ มกันมีเครือ่ งหมาย
ของเวฟฟงกชนั เหมือนกัน จะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากในบริเวณทีซ่ อ นเหลือ่ มกัน ถาสองออรบทิ ลั
ทีซ่ อ นเหลือ่ มกันมีเครือ่ งหมายเวฟฟงกชนั ตางกัน ไมมโี อกาสพบอิเล็กตรอนในบริเวณทีซ่ อ นเหลือ่ ม
การซอนเหลื่อมของ p-ออรบิทัล ดังแสดงในภาพที่ 4.7
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pz(a) - pz(b)
*

pz(a)

pz(b)

pz(a) + pz(b)

x

ก

z
y


px(a) - px(b)
*

px(a) px(b)
or
py(a) py(b)


px(a) + px(b)

ข
ภาพที่ 4.7 ก. แสดงการซอนเหลื่อมของ p-ออรบิทัล แลวเกิด  และ *-ออรบิทัล
ข. แสดงการซอนเหลื่อมของ p-ออรบิทัล แลวเกิด  และ *-ออรบิทัล
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 119)
ภาพที่4.7 ก. การซอนเหลื่อมของ pz-ออรบิทัล ตามแกน z แบบปลายตอปลาย
เกิด -ออรบิทัล เชิงโมเลกุล ซึ่ง มีพลังงานต่ํากวา p-ออรบิทัล เดิม และ *-ออรบิทัล
เชิงโมเลกุล ซึ่งมีพลังงานสูงกวา p-ออรบิทัลเดิม
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ภาพที่4.7 ข. การซอนเหลื่อมของ px หรือ py-ออรบิทัลตามแนวแกน z แบบขาง
ตอขาง เกิด -ออรบิทัลเชิงโมเลกุลซึ่งมีพลังงานต่ํากวา p-ออรบิทัลเดิม และ *-ออรบิทัล
เชิงโมเลกุลซึ่งมีพลังงานสูงกวา p-ออรบิทัลเดิม พูสีขาวและเทาในภาพแสดงวามีเครื่องหมายของ
เวฟฟงกชันตางกัน สรุปการซอนเหลื่อมของ px py และ pz จะเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุล 2 แบบ
6 ออรบิทัล คือ  *  (2 ออรบิทัล) และ * (2 ออรบิทัล) พลังงานของออรบิทัล
เชิงโมเลกุลที่เกิดขึ้นแสดงในภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4.8 แผนภาพแสดงพลังงานของ p-ออรบิทัล และออรบิทัลเชิงโมเลกุล
ที่เกิดจากการซอนเหลื่อมของ p-ออรบิทัล
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 119)
ภาพที่4.8 -ออรบิทัลเชิงโมเลกุลมี พลังงานต่ํากวา -ออรบิทัลเชิงโมเลกุลทั้งสอง
ออรบิทัลที่มีพลังงานเทากัน แตทั้งสามออรบิทัลนี้มีพลังงานต่ํากวา p-ออรบิทัลเดิม สําหรับ
*-ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลมีพลังงานสูงกวา *-ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทัง้ สองออรบทิ ลั และมีพลังงาน
สูงกวา p-ออรบิทัล เดิม ความไมเสถียรของ * และ *-ออรบิทัล มีคามากกวา  และ
-ออรบิทัล เล็กนอย
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ขอแตกตางของ -ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลกับ -ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลคือการหมุนรอบแกน
ที่ตอระหวางนิวเคลียสทั้งสอง -ออรบิทัล เมื่อ หมุนรอบแกนไป 180 (หมุนรอบแกนC2)
แลวเครื่องหมายเวฟฟงกชันไมเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพที่ 4.9 ก แต -ออรบิทัลจะมี
การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเวฟฟงกชันดังแสดงในภาพที่ 4.9 ข
C2

C2

C2
z
-ออรบิทัล
จาก pz-ออรบิทัล

 -ออรบิทัล
จาก s-ออรบิทัล
*

 -ออรบิทัล
*

จาก pz-ออรบิทัล

ก
C2

C2
z

z

-ออรบิทัล
จาก px-ออรบิทัล

 -ออรบิทัล
*

ข

จาก px-ออรบิทัล

ภาพที่ 4.9 ก. แสดง  และ *-ออรบิทัลเชิงโมเลกุล และแกนหมุน C2
ข. แสดง  และ *-ออรบิทัลเชิงโมเลกุล และแกนหมุน C2
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 120)
ภาพที่ 4.9 ก. พูสขี าวและเทาของ -ออรบทิ ลั แสดงวามีเครือ่ งหมายของเวฟฟงกชนั
ตางกัน ถาหมุน -ออรบิทัล ตามแกนหมุน C2 ไป 180 จะไดภาพเหมือนเดิมและเครื่องหมาย
ของเวฟฟงกชันเหมือนเดิม
ภาพที่ 4.9 ข. พูสีขาวและสีเทาอยูคนละขางของแกนหมุน C2 ดังนั้น เมื่อหมุน
-ออรบิทัลตามแกนหมุน C2 ไป 180 จะทําใหพูสีขาวกลับมาอยูดานลาง และพูสีเทาขึ้นไปอยู
ดานบน จึงกลาวไดวาออรบิทัลมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเวฟฟงกชัน แตถาหมุนไปอีก 180
(รวมหมุน 2 ครั้งเปน 360) จะไดภาพเหมือนเดิมคือ พูสีขาวอยูดานบนแกนหมุน C2 และ
พูสีเทาอยูดานลางแกนหมุน C2
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การเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุลจาก d-ออรบิทัล
เนื่องจากโลหะแทรนซิชันมีอิเล็กตรอนใน d-ออรบิทัล จึงสามารถเกิดการซอนเหลื่อม
ของ d-ออรบิทัลได คือ เมื่ออะตอม 2 อะตอม เคลื่อนที่เขาหากันตามแนวแกน z ออรบิทัล
d z2 จะซอนเหลื่อมแบบปลายตอปลาย เกิด -ออรบิทัลเชิงโมเลกุล และ *-ออรบิทัล
เชิงโมเลกุล สําหรับ dxz และ dyz-ออรบิทัลอยูในระนาบเดียวกันเกิดการซอนเหลื่อมกัน 2 พู ได
 และ *-ออรบิทัลเชิงโมเลกุล สวน d x2 y2 และ dxy-ออรบิทัลจัดอยูในระนาบที่ขนานกัน
ซอนเหลื่อมกันได 4 พู ไดพันธะเดลตาดังแสดงในภาพที่ 4.10


*

d z2 -ออรบิทัล
ซอนเหลื่อมแบบปลายตอปลาย



ก
*



dxz หรือ dyz-ออรบิทัล
ซอนเหลื่อมแบบขางตอขาง



ข
*



d x2 y 2 หรือ d xy  ออรบิทัล

อยูในระนาบขนานกัน



ค

ภาพที่ 4.10 แสดงลักษณะการซอนเหลื่อมของ d-ออรบิทัล
ก. แสดงออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่เกิดจากการซอนเหลื่อมแบบปลายตอปลาย
ข. แสดง ออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่เกิดจากการซอนเหลื่อมแบบขางตอขาง
ค. แสดงการซอนเหลื่อมของออรบิทัลที่อยูในระนาบขนานกัน
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 121)
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การเกิดออรบิทัลเชิงโมเลกุลเมื่ออะตอมทั้งสองเปนอะตอมตางชนิดกัน เชน อะตอม A
กับอะตอม B พลังงานของออรบทิ ลั เชิงอะตอมทีม่ าซอนเหลือ่ มกันจะตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.11

E

A A-A A

A A-B B

A A-B B

พลังงานเทากัน

พลังงานตางกัน

พลังงานตางกันมาก

ก

ข

ค

ภาพที่ 4.11 ก. แสดงการซอนเหลื่อมของออรบิทัลเชิงอะตอมที่มีพลังงานเทากัน
ข. และ ค แสดงการซอนเหลื่อมของออรบิทัลเชิงอะตอมที่มีพลังงาน
ตางกัน
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 122)
ออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ไมสรางพันธะ (nonbonding molecular orbitals) คือ ออรบิทัล
ที่มีพลังงานเทากับพลังงานเดิมเมื่อเปนออรบิทัลเชิงอะตอม เนื่องจากออรบิทัลเหลานี้ไมสามารถ
ซอนเหลื่อมกับออรบิทัลอื่นไดจากสาเหตุดังนี้
กรณีที่ 1 ออรบิทัลที่จะซอนเหลื่อมกันมีสมมาตรตางกัน เชน s-ออรบิทัลไมสามารถ
ซอนเหลื่อมกับ dyz-ออรบิทัลได
กรณีที่ 2 ออรบิทัลทั้งสองมีพลังงานตางกันมาก เชน 1s-ออรบิทัลไมสามารถซอน
เหลื่อมกับ 2s-ออรบิทัลได

ออรบิทัลเชิงโมเลกุลของโมเลกุลอะตอมคูที่เกิดจากธาตุชนิดเดียวกัน
โมเลกุลอะตอมคูที่เกิดจากธาตุชนิดเดียวกัน เชน N2 O2 F2 สามารถอธิบายไดดวย
.. ..
แผนภาพอิเล็กตรอนแบบจุดของลิวอิส คือ : N  N : O.. = O.. แตไมสามารถใชแผนภาพของ
ลิวอิสอธิบายการเกิดโมเลกุลของ Li2 Be2 B2 และ C2 ได
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จากแผนภาพของลิวอิส O2 เกิดพันธะคู ไมมีอิเล็กตรอนเดี่ยว แตจากการทดลองพบวา
O2 มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัว มีสมบัติแมเหล็กเปนพาราแมกเนติก เมื่อใชทฤษฎีออรบิทัล
เชิงโมเลกุลอธิบายการเกิดพันธะและสมบัตบิ างประการของ O2 ไดผลสอดคลองกับผลการทดลอง
ดังแสดงในภาพที่ 4.12 ซึ่งแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุลของการเกิดโมเลกุลอะตอมคูที่
เกิดจากธาตุชนิดเดียวกัน สําหรับตัวหอย g กับ u ( รายละเอียดในบทที่ 2)
u*

*u

g* g*
g*

2p

2p

u u

E

g*

u

u

g

g

*u

2s

2s

*u

g
g
*u
*u

1s

1s
g

g

ภาพที่ 4.12 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุล
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 123)
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การจั ด เรี ย งอิ เ ล็ ก ตรอนในออร บิ ทั ล เชิ ง โมเลกุ ล ทําได เ ช น เดี ย วกั น กั บ การจั ด เรี ย ง
อิเล็กตรอนในออรบิทัลเชิงอะตอมดังนี้
1. จัดเรียงอิเล็กตรอนลงในออรบิทัลที่มีพลังงานต่ําสุดกอนและเรียงไปเรื่อยๆ จนถึง
ออรบิทัลที่มีพลังงานสูงสุด (กฎของอัพบาว)
2. แตละออรบทิ ลั สามารถจัดอิเล็กตรอนลงไปบรรจุไดเพียง 2 ตัวเทานัน้ แตอเิ ล็กตรอน
ทั้ง 2 นี้ตองมีสปนตรงขามกัน เขียนแทนดวย (หลักของพอลี)
3. ออรบิทัลที่มีพลังงานเทากัน เชน u (px) และ u (py) การจัดเรียงอิเล็กตรอนจะ
จัดเปนอิเล็กตรอนเดีย่ วกอน ถามีอเิ ล็กตรอนเหลืออีกจึงจัดใหอเิ ล็กตรอนจับคูก นั ในแตละออรบทิ ลั
(กฎของฮุน)
ตัวอยางการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัลเชิงโมเลกุลของ O2 ดังแผนภาพตอไปนี้
*u
g* g*

2p

2p
u u

E

g
*u

2s

2s
g
*u

1s

1s
g

O

O2

O

138
การจัดเรียงอิเล็กตรอนตามแผนภาพนี้อาจนํามาเขียนใหมตามลําดับพลังงานของแตละ
ออรบิทัลจากพลังงานนอยไปหามากดังนี้
1
g2 u* 2 (1s)
g2 u* 2 (2s) g2 (2p) u2 u2 (2p)
g*1 g* (2p)
การจัดเรียงอิเล็กตรอนตามทฤษฎีนี้พบวามีอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัว จึงทําให O2 มีคุณสมบัติเปน
พาราแมกเนติก ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองเทออกซิเจนเหลวลงไประหวางขั้วของแมเหล็กจะ
ถูกขั้วแมเหล็กดูด

อันดับพันธะ (bond order)
อันดับพันธะสามารถหาไดจากสูตรตอไปนี้

อันดับพันธะ = 1/2

จํานวนอิเล็กตรอนใน

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล

ที่สรางพันธะ

-

จํานวนอิเล็กตรอนใน 

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล 
ที่ตานการสรางพันธะ

ถาอันดับพันธะมีคาสูง โมเลกุลเสถียรมาก อันดับพันธะมีคาเปนศูนยโมเลกุลไมเสถียร
ตัวอยาง การหาอันดับพันธะของ O2 ที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังขางตน
อันดับพันธะ

= 1/2 (10 - 6) =

2

อันดับพันธะของ O2 = 2 แสดงวาพันธะระหวาง O กับ O เปนพันธะคู (double bond)
การหาอันดับพันธะของ H2 ที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ g2 (1s)
อันดับพันธะ

= 1/2 (2 - 0)

=

1

อันดับพันธะของ H2 = 1 แสดงวาพันธะระหวาง H กับ H เปนพันธะเดีย่ ว (single bond)
การหาอันดับพันธะของ He2 ที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ g2 u* 2 (1s)
อันดับพันธะ

= 1/2 (2 - 2)

=

0

อันดับพันธะของ He2 = 0 แสดงวาไมมีพันธะระหวาง He กับ He เนื่องจาก He
เปนแกสเฉือ่ ยจึงมีแนวโนมทีจ่ ะอยูเ ปนอะตอมอิสระมากกวาทีจ่ ะรวมเปนโมเลกุลอะตอมคู ซึง่ เหมือน
กับแกสเฉื่อยตัวอื่นๆ สามารถพบ He2 ในลักษณะของลําโมเลกุล (molecular beams) ที่สภาวะ
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ความดันต่าํ มากและอุณหภูมติ า่ํ พลังงานพันธะมีคา ต่าํ มากประมาณ 0.01 J mol-1 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับพลังงานพันธะของ H2 ที่สภาวะปกติ = 436 kJ mol-1 (Miessler & Tarr, 2004 : 126)

ออรบิทัลเชิงโมเลกุลของโมเลกุลอะตอมคูที่เกิดจากธาตุตางชนิดกัน
พิจารณาการเกิดออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลของ HF H มีออรบทิ ลั เชิงอะตอมทีจ่ ะรวมกับ F
ไดคอื 1s-ออรบทิ ลั สําหรับ F มีออรบทิ ลั เชิงอะตอมนอกสุดคือ 2s และ 2p-ออรบทิ ลั ซึ่งมี 2px
2py และ 2pz-ออรบิทัล ออรบิทัลที่จะซอนเหลื่อมกันตองมีสมมาตรเหมือนกัน เมื่อพิจารณา
สมมาตรของ 1s-ออรบทิ ลั ของ H มีสมมาตรเหมือนกับ 2s และ 2pz-ออรบทิ ลั ของ F (ซอนเหลือ่ ม
กันตามแนวแกน z) นอกจากพิจารณาสมมาตรแลวยังตองพิจารณาพลังงานของออรบิทัล ที่จ ะ
ซอนเหลือ่ มกันตองมีพลังงานใกลเคียงกัน เชน 1s-ออรบทิ ลั มีพลังงาน –13.6 eV 2s-ออรบทิ ลั
มีพลังงาน –40.17 eV ซึ่งตางจาก 1s-ออรบิทัลมาก สําหรับ 2pz-ออรบิทัล มีพลังงาน
–18.7 eV ซึ่งใกลเคียงกับ 1s-ออรบิทัล ดังนั้นจะเห็นวานาจะเกิดการซอนเหลื่อมของออรบิทัล
1s กับ 2pz เกิดเปนออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่สรางพันธะและออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ตานการสราง
พันธะ ดังแสดงในภาพที่ 4.13 ในขณะเดียวกันออรบิทัล 2s 2px และ 2py เปนออรบิทัล
เชิงโมเลกุลที่ไมสรางพันธะมีพลังงานเทาเดิม การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัลเชิงโมเลกุลเปน
ไปดังภาพที่ 4.13



-13.6 eV

*

1s


E

-18.7 eV
2p



H



2s -40.17 eV

HF

F

ภาพที่ 4.13 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงอะตอมของ H และ F
และออรบิทัลเชิงโมเลกุลของ HF
ที่มา : (Miessler & Tarr, 2004 : 137)
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อันดับพันธะของ HF หาไดจาก

อันดับพันธะ = 1/2

จํานวนอิเล็กตรอนใน

ออรบิทัลเชิงโมเลกุล

ที่สรางพันธะ

อันดับพันธะ = 1/2 (2 - 0)

-

จํานวนอิเล็กตรอนใน
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล
ที่ตานการสรางพันธะ







= 1

อันดับพันธะของ HF = 1 แสดงวาพันธะระหวาง H กับ F เปนพันธะเดี่ยว

ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลสําหรับสารประกอบโคออรดิเนชัน
ในทฤษฎีสนามผลึก (บทที่ 3) เสนอวาพันธะระหวางอะตอมกลางกับลิแกนดเปน
แรงดึงดูดทางไฟฟาเพียงอยางเดียวไมมีพันธะโควาเลนซเลย แตพบหลักฐานบางอยางที่แสดงวา
มีการใชอิเล็กตรอนรวมกันระหวางอะตอมกลางกับลิแกนด คือการพบผลของเนฟเฟโลเซติก
(nephelauxetic effect) ซึง่ หมายถึงผลของการแผขยายกลุม หมอกอิเล็กตรอน (cloud expanding)
พบวาแรงผลักระหวางอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนในสารประกอบเชิงซอนมีคานอยกวาเมื่ออยูเปน
อะตอมอิสระ พบการไมประจําที่ (delocalization) ของอิเล็กตรอน และพบ EPR (electron
paramagnetic resonance) สเปกตรัมแสดงวามีอิเล็กตรอนเดี่ยวที่เกี่ยวของกับสมบัติแมเหล็ก
จากหลักฐานที่พบเหลานี้ทําใหเชื่อไดวาในสารประกอบโคออรดิเนชันนาจะมีทั้งพันธะไอออนิก
(แรงดึงดูดทางไฟฟา) และพันธะโควาเลนซ ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่นํามาใชกับสารประกอบ
โคออรดิเนชันใชหลักการรวมออรบิทัลเชิงเสนตรง (LCAO) เหมือนสารประกอบทั่วไป ตอไปนี้
เปนตัวอยางการใชทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลเพื่ออธิบายสารประกอบเชิงซอนบางชนิด
1. สารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา
อะตอมกลางใชออรบิทัลเหลานี้ในการเกิดพันธะคือ s p (px py pz) และ d
( d x2 y2 d z2 dxy dyz dxz) ในการรวมออรบิทัลเชิงเสนตรง ออรบิทัลที่จะรวมกันตองมี
สมมาตรเหมือนกันและพลังงานที่เหมาะสม สัญลักษณสมมาตรของออรบิทัลของอะตอมกลางเปน
ดังนี้
s
สัญลักษณสมมาตร
a1g
px py pz

สัญลักษณสมมาตร

t1u

d x 2  y 2 d z2
dxy dyz dxz

สัญลักษณสมมาตร

eg

สัญลักษณสมมาตร

t2g
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ออรบิทัลที่เหมาะสมในการเกิดพันธะซิกมาของสารประกอบนี้ คือ s p (px py pz)
และ d x2y2 และ d z2 ซึ่งมีพูอยูในแนวแกน x y และ z สวนออรบิทัล dxy dyz และdxz
ไมสามารถเกิดพันธะซิกมาไดเนื่องจากมีพูอยูระหวางแกน x y และ z แตสามารถเกิดพันธะไพได
สารประกอบทรงแปดหนาที่พิจารณาการเกิดพันธะซิกมาเพียงอยางเดียว ลิแกนดที่เขา
รวมกับอะตอมกลางถาเปนมอโนเดนเทตลิแกนดตองใชจํานวน 6 ลิแกนด แตละลิแกนดเกิด
พันธะซิกมากับอะตอมกลาง 1 พันธะ ลิแกนดทั้ง 6 จะตองนําออรบิทัลมารวมเชิงเสนตรงไดกลุม
ออรบิทัลของลิแกนด (ligand group orbitals : LGO) 6 กลุม ซึ่งแตละกลุมจะมีสมมาตร
เหมือนกับสมมาตรของอะตอมกลาง กลุมออรบิทัลของลิแกนดจะมีเวฟฟงกชัน (Huheey, Keiter
& Keiter, 1993 : 416) ดังนี้
a1g 
t1u 

eg 

a

= 1 6 (x + -x + y + -y + z + -z)

z

= 1 2 (z - -z)

x

= 1 2 (x - -x)

y

= 1 2 (y - -y)

 z2

= 12 3 (2z + 2-z - x - -x - y - -y)



= 12 (x + -x - y - -y)

x2-y2

ภาพตอไปนี้แสดงรูปรางของกลุมออรบิทัลของลิแกนดที่มีสมมาตรเหมือนออรบิทัลของ
อะตอมกลาง ดังแสดงในภาพที่ 4.14
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z

z

y

y
x

a1g

x
s

z

z
y

y
x

x

d z2

eg

z

z

y

y
x

x

d x2  y2
z

z

y
x

y
x
pz
z

z
y
x

t1u

y
x

Px
z
y
x
py

z
y
x

ภาพที่ 4.14 แสดงกลุมออรบิทัลของลิแกนดที่มีสมามาตรเหมือนออรบิทัลของอะตอมกลาง
และสามารถเกิดพันธะซิกมาในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 416)

143
เมือ่ ออรบทิ ลั ของลิแกนดมสี มมาตรเหมือนกับออรบทิ ลั ของอะตอมกลางแลว จึงสามารถ
รวมเชิงเสนตรงเกิดพันธะซิกมาดังภาพที่ 4.15

t1u
(n+1)p

*
t 1u

*
a 1g

E

eg

a1g
(n+1) s
t2g
nd

e *g

o

t2g
a1g

eg

t1u

eg
t1u
a1g

อะตอมกลาง

สารประกอบเชิงซอน

ลิแกนด

ภาพที่ 4.15 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุลสําหรับสารเชิงซอน
ทรงแปดหนา
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 417)
จากแผนภาพเมื่อออรบิทัลของอะตอมกลางและลิแกนดมีสมมาตรเหมือนกันแลวคือ
a1g eg และ t1u จึงซอนเหลื่อมกันเกิดเปนออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่สรางพันธะซึ่งมีพลังงานต่ํากวา
ออรบทิ ลั เชิงอะตอมเดิม และออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีต่ า นการสรางพันธะซึง่ มีพลังงานสูงกวาออรบทิ ลั
เชิงอะตอมเดิม แต t2g ของอะตอมกลางไมเกิดการซอนเหลือ่ มจึงมีพลังงานเทาเดิมเกิดเปนออรบทิ ลั
เชิงโมเลกุลที่ไมสรางพันธะ ผลตางของพลังงานของ e *g กับ t2gมีคาเทากับ o (บทที่ 3)
ตัวอยางการเกิดไอออนเชิงซอน  Co (NH3 )6  3  และการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามทฤษฎี
ออรบิทัล เชิงโมเลกุลดังแสดงในภาพที่ 4.16
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*
t 1u

4p(t1u)
*
a 1g

E

4s(a1g)

*
eg

o

t2g

3d(eg)

(a1g) (t1u) (eg)
eg
t1u
a1g

Co3 

 Co (NH3 )6  3 

6NH3

ภาพที่ 4.16 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุลและการจัดเรียง
อิเล็กตรอนในออรบิทัลเชิงโมเลกุลของ  Co (NH3 )6  3 
จากภาพที่ 4.16 การเกิดไอออนเชิงซอน  Co (NH3 )6  3  Co3  จะใชออรบิทัล
3d-ออรบทิ ลั (eg-ออรบทิ ลั ) 4s-ออรบทิ ลั (a1g-ออรบทิ ลั ) และ 4p-ออรบทิ ลั (t1u-ออรบทิ ลั )
ไปซอนเหลื่อมกับกลุมออรบิทัลของลิแกนดไดออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่สรางพันธะ 6 ออรบิทัล และ
ออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ตานการสรางพันธะ 6 ออรบิทัล สําหรับ 3d-ออรบิทัล(t2g-ออรบิทัล)
ไมเกิดการซอนเหลื่อมกับกลุมออรบิทัลของลิแกนด จึงมีพลังงานเทาเดิมดังแสดงในภาพที่ 4.16
สําหรับอิเล็กตรอนที่จะจัดลงในแผนภาพนี้มี 18 ตัว โดยอิเล็กตรอน 12 ตัวมาจาก NH3 6 หมู
และอิเล็กตรอนอีก 6 ตัว มาจาก 3d-ออรบิทัลของ Co3  การจัดเรียงอิเล็กตรอนทั้ง 18 ตัว
จะจัดลงในออรบิทัลเชิงโมเลกุล 12 ตัว และจัดลงใน t2g-ออรบิทัล อีก 6 ตัว หรือเขียนการจัด
เรียงอิเล็กตรอนใหมไดดังนี้
(a1g)2

(t1u)6

(eg)4

(t2g)6 จัดเปนสารประกอบสปนต่ํา
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ไอออนเชิงซอนนี้มีส มบัติแ มเหล็กเปนไดอะแมกเนติก จึงสอดคลองกับการจัดเรียง
อิเล็กตรอนขางบนที่มีอิเล็กตรอนคูทั้งหมด เนื่องจาก e *g -ออรบิทัลมีพลังงานสูง อิเล็กตรอนใน
t2g-ออรบิทัล จึงจับคูมากกวาที่จะกระโดดขึ้นไปอยูใน e *g -ออรบิทัล แสดงวาพลังงาน o สูงกวา
พลังงานการจับคูของอิเล็กตรอน (o  p) ตามทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ผลตางของพลังงาน
ระหวาง t2g และ e *g -ออรบิทัล

มีคาเทากับพลังงานการแยกตัวในสนามผลึก (ตามทฤษฎี

สนามผลึก) ในไอออนเชิงซอน  Co (NH3 )6  3  มีคา o  p จึงจัดเปนสารประกอบสปนต่ํา
(ตามทฤษฎีสนามผลึก) ถาลิแกนดเปลี่ยนจาก NH3 เปน F  เชนไอออนเชิงซอน  Co F6  3 
ไอออนนี้มีส มบัติแมเหล็กเปนพาราแมกเนติก (มีอิเล็กตรอนเดี่ยว) แสดงวาคา o  p
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัลเชิงโมเลกุลจํานวน 18 ตัว เปนดังนี้
(a1g)2 (t1u)6 (eg)4 (t2g)4 ( e *g )2 จัดเปนสารประกอบสปนสูง
การเกิดพันธะไพในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา ไดกลาวถึงการเกิดพันธะ
ซิกมาในสารประกอบนีม้ าแลว แตอะตอมกลางและลิแกนดยงั มีออรบทิ ลั ทีส่ ามารถเกิดพันธะไพได
อีก ออรบทิ ลั ของลิแกนดที่จะเกิดพันธะไพกับ t2g-ออรบิทัล (dxy dyz และ dxz) ของอะตอม
กลางไดนั้นจะตองตั้งฉากกับแนวการเกิดพันธะซิกมา เชน p-ออรบิทัล การเกิดพันธะไพเกิดได
4 แบบ ดังนี้คือ d - p d - d d - * และ d - * ดังแสดงในภาพที่ 4.17
-

-

-

H

C

-

-

metal

ligand

ก

O

-

-

metal

ligand

ข

metal

ligand

ค

H

-

metal ligand

ง

ภาพที่ 4.17 แสดงการเกิดพันธะไพของ d-ออรบิทัลกับออรบิทัลชนิดตางๆ ของลิแกนด คือ
ก. p-ออรบิทัล
ข. d-ออรบิทัล
ค. *–ออรบิทัล
ง. *-ออรบิทัล
ที่มา : (Huheey, Keiter & keiter, 1993 : 420)
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จากภาพที่ 4.17 ภาพ ก. แสดงการซอนเหลื่อมของ t2g-ออรบิทัลของอะตอมกลาง
ที่วาง (ไมมีอิเล็กตรอน) กับ p-ออรบิทัลของลิแกนดที่มีอิเล็กตรอนเต็มและสามารถถายเท
อิเล็กตรอนใหแก t2g-ออรบิทัลได ตัวอยางของลิแกนดที่สามารถเกิดพันธะไพแบบนี้ได เชน
RO  RS  O2- F  Cl  Br  I  R2N  เปนตน การซอนเหลื่อมแบบนี้เรียกวา p - d
ภาพ ข. เปนการซอนเหลื่อมแบบ d - d เกิดจาก t2g-ออรบิทัลของอะตอมกลางที่มี
อิเล็กตรอนเต็มซอนเหลื่อมกับ d-ออรบิทัล ของลิแกนดที่วา ง ตัวอยางของลิแกนดที่เ กิด การ
ซอนเหลื่อมแบบนี้ เชน R3P R3As R2S เปนตน
ภาพ ค. เปนการซอนเหลื่อมแบบ d - * เกิดจาก t2g-ออรบิทัลของอะตอมกลาง
ที่มีอิเล็กตรอนเต็มซอนเหลื่อมกับ *-ออรบิทัลของลิแกนดที่วาง ตัวอยางของลิแกนดที่เกิด
การซอนเหลื่อมแบบนี้ เชน CO RNC CN  N2 NO2 C2H4 C5H5N เปนตน
ภาพ ง. เปนการซอนเหลื่อมแบบ d - * เกิดจาก t2g-ออรบิทัล ที่มีอิเล็กตรอนเต็ม
ซอนเหลื่อมกับ *-ออรบิทัลของลิแกนดที่วาง ตัวอยางของลิแกนดที่เกิดการซอนเหลื่อมแบบนี้
เชน H2 R3P อัลเคน (alkane)
จากชนิดของลิแกนดที่ยกมาเปนตัวอยางขางบนนี้พบวาลิแกนดบางชนิดสามารถซอน
เหลื่อมไดมากกวาที่กลาวมา เชน I  สามารถใช p-ออรบิทัลที่มีอิเล็กตรอนเต็มซอนเหลื่อมกับ
t2g-ออรบิทัล แลวยังอาจใช d-ออรบิทัลวางซอนเหลื่อมเพื่อรับอิเล็กตรอนจากอะตอมกลางก็ได
เปนตน
ในสารประกอบทรงแปดหนาถาลิแกนดจะซอนเหลื่อมกับอะตอมกลางเพื่อเกิดพันธะไพ
ลิแกนดตองนําออรบิทัลมารวมเชิงเสนตรง ไดกลุมออรบิทัลของลิแกนดซึ่งมีสัญลักษณสมมาตร
เหมือนอะตอมกลาง สัญลักษณสมมาตรของกลุมออรบิทัลของลิแกนดคือ t2g t1u t2u และ t1g
ถาอะตอมกลางเปนโลหะแทรนซิชนั แถวหนึง่ มีอเิ ล็กตรอนวงนอกสุดอยูใ น 3d-ออรบทิ ลั สัญลักษณ
สมมาตรจึงมีเพียง 2 แบบ คือ t2g และ t1u (สําหรับ t2u จะมีอยูใ น f-ออรบทิ ลั และ t1g จะอยูใ น
g-ออรบทิ ลั ) ดังนั้นในกรณีนี้อะตอมกลางจึงมีแตออรบิทัล t2g (dxy dyz และ dxz) และ t1u
(px py และ pz) เทานั้น แตออรบิทัล t1u ถูกนําไปใชในการเกิดพันธะซิกมาแลว อะตอมกลาง
จึงใชออรบิทัล t2g เกิดพันธะไพกับลิแกนด และลิแกนดตองใชกลุมออรบิทัลของลิแกนดที่มี
สัญลักษณสมมาตรเปน t2g มาซอนเหลื่อมกับอะตอมกลาง
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ตัวอยางการเกิดพันธะไพในไอออนเชิงซอน [CoF6]3- ไอออนนี้เกิดพันธะซิกมาแลว
6 พันธะ

Co3  มี t2g-ออรบิทัล

ที่เปนออรบิทัลที่ไมสรางพันธะจึงสามารถเกิดพันธะไพกับ

p-ออรบิทัลของ F  ที่รวมกลุมกันเกิดเปนกลุมออรบิทัลที่มีสัญลักษณสมมาตร t2g เชนเดียวกับ
อะตอมกลาง t2g ของอะตอมกลางเกิดการซอนเหลือ่ มกับ t2g ของลิแกนด ดังแสดงในภาพที่ 4.18
แสดงการซอนเหลื่อมของ t2g-ออรบิทัลของลิแกนด ตามแนวแกน xy กับ dxy-ออรบิทัลของ
อะตอมกลาง
y

+
+
+

-x

-

-

++
+

ภาพที่ 4.18 แสดงการซอนเหลื่อมของ dxy-ออรบิทัลของอะตอมกลางกับ t2g-ออรบิทัล
ของลิแกนด
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 422)
การซอนเหลื่อมเพื่อเกิดพันธะไพของ dyz และ dxz กับ t2g-ออรบิทัลของลิแกนดก็เกิด
ได ลักษณะเดียวกับในภาพที่ 4.18 แตตั้งฉากกับภาพที่แสดง
เนือ่ งจาก F  มีคา สภาพไฟฟาลบ (eletronegativity) สูงกวา Co3  ดังนัน้ 2p-ออรบทิ ลั
ของ F  จึงมีระดับพลังงานต่ํากวา 3d-ออรบิทัลของ Co3  ในกรณีนดี้ เู หมือนวาออรบทิ ลั
เชิงโมเลกุลที่สรางพันธะ (-MO) จะคลายกับออรบิทัล ของ F  มากกวาออรบิทัลของ
อะตอมกลาง ในทางกลับกันออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ตานการสรางพันธะ (*-MO) จะคลายกับ
ออรบิทัลของ Co3  แผนภาพตอไปนี้แสดงพลังงานของออรบิทัล เชิงโมเลกุลเมื่อเกิดพันธะไพ
ของ  Co F6  3  ดังแสดงในภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุลเมื่อเกิดพันธะไพของ
 Co F6  3 
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 422)
จากภาพที่ 4.19 ดานซายของแผนภาพแสดงพลังงานของ t2g และ e *g -ออรบิทัล
เมื่อสารประกอบเชิงซอนเกิดพันธะซิกมาเพียงอยางเดียว ดานขวาของแผนภาพแสดงพลังงาน
ของ t2g-ออรบิทัล ของลิแกนด และตรงกลางแผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุล
ที่เกิดพันธะไพรวมกับพันธะซิกมา จากแผนภาพแสดงพลังงานของ e *g -ออรบิทัลมีคาเทาเดิม
เพราะไมเกีย่ วของกับการเกิดพันธะไพดังนัน้ คา o ของ  Co F6  3  มีคา มากเมือ่ เกิดพันธะซิกมา
เพียงอยางเดียวและคา o มีคาลดลงเมื่อเกิดพันธะซิกมารวมกับพันธะไพ ทําให F  เปนลิแกนด
ชนิดลิแกนดสนามออนตามอนุกรมสเปกโทรเคมี ในทฤษฎีสนามผลึก อนุกรมสเปกโทรเคมียังมี
ขอขัดแยงเกี่ยวกับลิแกนด H2O ที่มีประจุต่ํากวาลิแกนด OH  แต H2O เปนลิแกนดที่แรงกวา
OH  สามารถอธิบายไดเชนเดียวกันกับกรณีของ F 
ลิแกนด R3P สามารถเกิดพันธะไพไดเนื่องจาก P มี 3d และ *-ออรบิทัล เปน
ออรบิทัล วา ง สามารถรับอิเล็กตรอนจากอะตอมกลางได ออรบิทัล เหลานี้มีคา สภาพไฟฟาลบ
ต่ําปานกลาง เมื่อเทียบกับอะตอมกลาง ดังนั้น t2g-ออรบิทัลของลิแกนดจึงมีพลังงานสูงกวา
t2g–ออรบิทัลของอะตอมกลาง ดังแสดงในภาพที่ 4.20 เมื่อเกิดการซอนเหลื่อมกัน ออรบิทัล
เชิงโมเลกุลทีส่ รางพันธะ (-MO) มีพลังงานต่าํ กวาพลังงานของ t2g-ออรบทิ ลั ของอะตอมกลางและ
ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีต่ า นการสรางพันธะ (*-MO) มีพลังงานสูงกวาพลังงานของ t2g-ออรบทิ ลั
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ของลิแกนดสําหรับ e *g -ออรบิทัล มีพลังงานเทาเดิม เพราะไมเกี่ยวของกับการเกิดพันธะไพ
การคิดคา o คิดจากผลตางของพลังงานของ  กับ *-ออรบิทัล ดังแสดงในภาพที่ 4.20
ดังนั้นคา o ในสารประกอบเชิงซอนเมื่อเกิดพันธะไพจะมีคาสูงกวา o เมื่อเกิดพันธะซิกมา
อยางเดียว
*



*
t 2g

t2g

E



*

e *g

e *g 
o
o

t2g


-ออรบิทัล

t2g

-ออรบิทัลของลิแกนด

ภาพที่ 4.20 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลตางๆ เมื่อเกิดพันธะไพของสารประกอบ
เชิงซอนทรงแปดหนาเมื่อลิแกนดรับอิเล็กตรอนจากอะตอมกลาง
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 423)
จากภาพที่ 4.20 ดานซายของแผนภาพแสดงพลังงานของ t2g และ e *g -ออรบิทัล
เมื่อสารประกอบเชิงซอนเกิดพันธะซิกมาเพียงอยางเดียว ดานขวาของแผนภาพแสดงพลังงานของ
t2g-ออรบิทัล ของลิแกนดและตรงกลางแผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุลเมื่อเกิด
พันธะไพรวมกับพันธะซิกมา พลังงานของ e * มีคา เทาเดิมมีผลทําใหคา  เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
g

o

o ของการเกิดพันธะซิกมาเพียงอยางเดียว ลิแกนดทที่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงนีเ้ รียกวา ลิแกนด
สนามแรง CO จัดเปนลิแกนดสนามแรง สามารถอธิบายไดเชนเดียวกับ R3P แต CO ใช
*-ออรบิทัลในการเกิดพันธะไพ
2. สารประกอบเชิงซอนทรงสี่หนา
อะตอมกลางของสารประกอบนี้ใชออรบิทัลเหลานี้ในการเกิดพันธะ คือ s และ p
(px py pz)-ออรบิทัล สวน d-ออรบิทัลแยกเปน 2 กลุม คือ กลุม d x2 y2 กับ d z2 -ออรบิทัล
ออรบิทัลเหลานี้มีสัญลักษณสมมาตร ดังนี้
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s

สัญลักษณสมมาตร

a1

px py pz

สัญลักษณสมมาตร

t2

d x2y2 d z2 สัญลักษณสมมาตร

e

dxy dyz dxz

t2

สัญลักษณสมมาตร

สารประกอบทรงสี่หนาที่พิจารณาการเกิดพันธะซิกมาเพียงอยางเดียว ลิแกนดที่เขา
รวมกับอะตอมกลางถาเปนโมโนเดนเทตลิแกนดตอ งใชจาํ นวน 4 ลิแกนด แตละลิแกนดเกิดพันธะ
ซิกมากับอะตอมกลาง 1 พันธะ ลิแกนดทั้ง 4 ตองนําออรบิทัลเชิงอะตอมรวมเชิงเสนตรงได
กลุมออรบิทัลของลิแกนด ซึ่งมีสัญลักษณสมมาตรดังนี้ t2 และ a1 กลุม t2 ของลิแกนดสามารถ
ซอนเหลื่อมกับกลุม t2-ออรบิทัล (p และ d ออรบิทัล) ของอะตอมกลางได แผนภาพตอไปนี้
แสดงพลังงานของออรบิทัลเชิงโมเลกุลของสารประกอบเชิงซอนทรงสี่หนา เมื่อเกิดเฉพาะพันธะ
ซิกมา การซอนเหลื่อมของสารประกอบเชิงซอนนี้จะเกิดตรงขามกับสารประกอบเชิงซอนทรง
แปดหน า โดยออรบิทัลที่จะซอนเหลื่อมเพื่อเกิดพันธะซิกมาจะซอนเหลื่อมในแนวที่อยูระหวาง
แกน x y และ z จึงทําให e-ออรบิทัลไมเกี่ยวของในการซอนเหลื่อม และพลังงานเทาเดิม
จัดเปนออรบิทัล เชิงโมเลกุลที่ไมสรางพันธะ ดังแสดงในภาพที่ 4.21
t 2* (2)

t2
(n+1) p

a 1*

a1
(n+1) s

E

t2

e

t 2* (1) 
t

e
nd
t2

a1

a1
t2

อะตอมกลาง

สารประกอบเชิงซอน

ลิแกนด

ภาพที่ 4.21 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลตางๆ ในสารประกอบเชิงซอนทรงสี่หนา
ที่เกิดเฉพาะพันธะซิกมา
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 419)
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จากแผนภาพ a1-ออรบทิ ลั ของอะตอมกลางซอนเหลือ่ มกับ a1-ออรบทิ ลั ของลิแกนด
ทําใหเกิด a1-ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลที่สรางพันธะ (มีพลังงานต่ํา) และ a1-ออรบิทัลเชิงโมเลกุล
ที่ตานการสรางพันธะ (มีพลังงานสูง) สวน t2-ออรบิทัลของอะตอมกลางมาจาก d-ออรบิทัลและ
p-ออรบทิ ลั เกิดการซอนเหลือ่ มกับ t2-ออรบทิ ลั ของลิแกนด ได t2-ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีส่ ราง
พันธะ 3 ออรบิทัล และได t 2* -ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีต่ า นการสรางพันธะ 6 ออรบทิ ลั ซึง่ แบงเปน
2 กลุม คือ
กลุม ที1่ t 2* (1)-ออรบทิ ลั ที่มีระดับพลังงานสูงกวา t2 (d-ออรบิทัล) แตมีพลังงาน
ต่ํากวา t2 (p-ออรบิทัล) และ t 2* (2)-ออรบิทัล
กลุมที่ 2 t 2* (2) มีพลังงานสูงกวา t2 (p และ d-ออรบิทัล)
ผลตางของพลังงาน e-ออรบิทัล กับ t 2* (1)-ออรบิทัลมีคาเทากับ t (ตามทฤษฎี
สนามผลึก)
ตัวอยางของไอออนเชิงซอนทรงสี่หนา เชน  Co Cl4  2 โดย 4Cl  ใหอิเล็กตรอน
จํานวน 8 ตัว Co2 มีอิเล็กตรอนใน 3d-ออรบิทัล 7 ตัว รวมเปน 15 ตัว การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในออรบิทัลเชิงโมเลกุลเปนดังนี้
(t2)6

(a1)2

(e)4

( t 2* (1))3

อิเล็กตรอนใน t 2* (1)-ออรบิทัล จัดเปนอิเล็กตรอนเดี่ยวทั้ง 3 ตัว
แอนไอออนเชิงซอนทรงสี่หนาที่มีออกซิเจนเปนลิแกนด เชน MnO -4 CrO 24 - เปนตน
อะตอมกลางของแอนไอออนเหลานีม้ สี ถานะออกซิเดชันสูง สวน O2 สามารถสรางพันธะโควาเลนซ
2 พันธะตอหนึง่ ไอออนของอะตอมกลาง ดังนัน้ อะตอมกลางจึงสามารถรับโอนประจุจากลิแกนดได
จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนไปไดมากที่สารประกอบเชิงซอนทรงสี่หนาเหลานี้จะมีพันธะไพใน
สารประกอบเชิงซอนเกิดรวมดวย แตการเกิดพันธะไพของสารประกอบเชิงซอนนีไ้ มสามารถอธิบาย
ไดชัดเจนเหมือนการเกิดพันธะไพในสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนา ออรบิทัล ของลิแกนด
ทีส่ ามารถเกิดพันธะไพไดแบงเปน 3 กลุม สมมาตรดังนี้ t1 t2 และ e สําหรับ d-ออรบทิ ลั ของ
อะตอมกลาง สามารถเกิดพันธะไพไดทงั้ หมด เราไมสามารถแยก d-ออรบทิ ลั ในการเกิดพันธะไพ
ไดเหมือนกับของสารประกอบเชิงซอนทรงแปดหนาซึ่งเกิดพันธะไพเฉพาะ t2g-ออรบิทัลเทานั้น
ในที่นี้ไมสามารถอธิบายไดวาการเกิดพันธะไพทําใหคา t แตกตางกันไปจากการเกิดพันธะซิกมา
อยางเดียวไดอยางไร สรุปวาการเกิดพันธะไพในสารเชิงซอนทรงสี่หนายังไมชัดเจน
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3. สารประกอบเชิงซอนระนาบจัตุรัส
อะตอมกลางของสารประกอบนี้ใชออรบิทัลเหลานี้ในการเกิดพันธะคือ s p และ
d-ออรบิทัล ซึ่งออรบิทัลเหลานี้มีสัญลักษณสมมาตร ดังนี้
s
สัญลักษณสมมาตร
a1g
pz

สัญลักษณสมมาตร

a2u

px py

สัญลักษณสมมาตร

eu

d z2

สัญลักษณสมมาตร

a1g

dxz dyz

สัญลักษณสมมาตร

eg

dxy

สัญลักษณสมมาตร

b2g

d x2y2

สัญลักษณสมมาตร

b1g

สารประกอบเชิงซอนระนาบจัตรุ สั ทีพ่ จิ ารณาการเกิดพันธะซิกมาเพียงอยางเดียว ลิแกนด
ที่เขารวมกับอะตอมกลางถาเปนโมโนเดนเทตลิแกนดตองใชจํานวน 4 ลิแกนด แตละลิแกนดเกิด
พันธะซิกมากับอะตอมกลาง 1 พันธะ ลิแกนดทั้ง 4 ตองนําออรบิทัลเชิงอะตอมมารวมเชิงเสนตรง
ไดกลุมออรบิทัลของลิแกนด ซึ่งมีสัญลักษณสมมาตรดังนี้ a1g(1-ออรบิทัล) b1g(1-ออรบิทัล)
eu(2-ออรบิทัล)

เมื่อลิแกนดซอนเหลื่อมกับอะตอมกลางตองใชออรบิทัลที่สมมาตรเหมือนกัน

กับอะตอมกลางเชน a1g ของลิแกนดซอนเหลื่อมกับ a1g ของอะตอมกลาง เปนตน สวนออรบิทัล
a2u eg และ b2g เปนออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีไ่ มสรางพันธะพลังงานคงทีด่ งั ภาพที่ 4.22 แสดงพลังงาน
ของออรบิทัลตางๆ ในสารประกอบเชิงซอนระนาบจัตุรัส
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a2u

e *u
*
a 1g

eu
(n+1) p

E

a2u

a1g
(n+1) s
eg

a1g

b1g

b2g



* (2)
b 1g
a1g(2)

eg

b2g
nd

a1g b1g

eu

eu
b1g(1)
a1g(1)

อะตอมกลาง

สารประกอบเชิงซอน

ลิแกนด

ภาพที่ 4.22 แผนภาพแสดงพลังงานของออรบิทัลตางๆ ในสารประกอบเชิงซอนระนาบจัตุรัส
ที่เกิดเฉพาะพันธะซิกมา
ที่มา : (Huheey, Keiter & Keiter, 1993 : 419)
จากแผนภาพ a1g-ออรบิทัลของลิแกนดซอนเหลื่อมกับ a1g-ออรบิทัลของอะตอมกลาง
ที่มาจาก s-ออรบิทัล และ dz-ออรบิทัลเกิด a1g(1) และ a1g(2) ซึ่งเปนออรบิทัลเชิงโมเลกุล
* เปนออรบิทัล
ที่สรางพันธะ (พลังงานต่ํา) แต a1g(1) มีระดับพลังงานต่ํากวา a1g(2) และ a 1g

เชิงโมเลกุลที่ตานการสรางพันธะ (พลังงานสูง) ออรบิทัล b1g ของลิแกนดซอนเหลื่อมกับ b1g
* -ออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ตาน
ของอะตอมกลางได b1g–ออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่สรางพันธะ และ b1g

การสรางพันธะ ออรบิทัล eu ของลิแกนดซอนเหลื่อมกับ eu ของอะตอมกลางได eu-ออรบิทัล
ทีส่ รางพันธะและ e *u -ออรบทิ ลั เชิงโมเลกุลทีต่ า นการสรางพันธะ สวน b2g eg และ a2uเปนออรบทิ ลั
เชิงโมเลกุลที่ไมสรางพันธะ แตพลังงานของ a2u จะสูงกวาของ b2g และ eg ผลตางของพลังงาน
ของ b2g กับ a1g(2) คือ คา  ของสารประกอบเชิงซอนระนาบจัตุรัส
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ตัวอยางสารประกอบเชิงซอนระนาบจัตุรัส เชน  Ni (CN)4  2  Pt Cl4  2
ในกรณีของ  Ni (CN)4  2  โดย 4CN  ใหอเิ ล็กตรอนจํานวน 8 ตัว สวน Ni2+ มีอเิ ล็กตรอนใน
3d-ออรบทิ ลั จํานวน 8 ตัว รวมอิเล็กตรอนเปน 16 ตัว การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัล
เชิงโมเกลุเปนดังนี้
(a1g(1))2 (b1g) 2 (eu)4 (b2g)2

(eg)4 (a1g(2))2

ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลนี้ถูกนําไปใชรวมกับทฤษฎีสนามผลึก ทําใหเกิดทฤษฎีใหม
คือทฤษฎีสนามลิแกนด (บทที่ 5)

สรุป
กฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผลเปนกฎที่ใชทํานายจํานวนลิแกนดของอะตอมกลางได
โดยมีหลักวาจํานวนอิเล็กตรอนของอะตอมกลางรวมกับจํานวนอิเล็กตรอนคูจากลิแกนดแตละตัว
จะเทากับเลขอะตอมของแกสเฉื่อยตัวถัดไป
ทฤษฎีพันธะวาเลนซกลาวถึงการเกิดพันธะระหวางอะตอมกลางกับลิแกนดวาเปนพันธะ
โควาเลนซแบบโคออรดิเนตโดยอะตอมกลางเตรียมออรบิทัลวางสําหรับรับอิเล็กตรอนคูจาก
ลิแกนด
ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลกลาวถึงการเกิดพันธะโควาเลนซ โดยอะตอมที่เกิดพันธะ
ตองนําออรบทิ ลั เชิงอะตอมมาซอนเหลือ่ มกัน แลวเกิดเปนออรบทิ ลั เชิงโมเลกุล 2 ชนิด คือ ออรบทิ ลั
เชิงโมเลกุลที่สรางพันธะและออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ตานการสรางพันธะ สวนออรบิทลั เชิงอะตอม
ที่ไมเกี่ยวของกับการซอนเหลื่อมกันกลายเปนออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่ไมสรางพันธะมีพลังงานเทากับ
ออรบิทัลเดิม

155

แบบฝกหัดทายบทที่ 4

1. ไอออนเชิงซอนตอไปนี้ขอใดเปนไปตามกฎเลขอะตอมที่กอใหเกิดผล (EAN rule)
1.1  Cu (NH3 )4  2  Cu (en) 3  2   Cu (CN)4  3 
1.2  Ni (NH3 )6  2  Ni (CN) 4  2  Ni (CO)4 
1.3  Co (NH 3 )6  3   Co Cl 4  2 
1.4  Fe (CN)6  3   Fe (CN) 6  4  Fe (CO)5 
1.5  Cr (NH3 )6  3   Cr (CO) 6 
2. จงใชทฤษฎีพันธะวาเลนซทํานายจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวในขอตอไปนี้
2.1 d6-ไอออน (ทรงสี่หนา)
2.2  Co (H 2O)6  2
2.3  Cr (H 2O)6  3 
2.4 d7-ไอออน (ระนาบจัตุรัส)
2.5 สารประกอบเชิงซอนซึ่งมีคาแมกเนติกโมเมนต 5.1 B.M.
3. จงอธิบายการเกิดพันธะใน  Ni (NH3 )6  2 โดยใช
3.1 ทฤษฎีพันธะวาเลนซ
3.2 ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล
4. จากการทดลองพบวา  Ni (CN)4  2 เปนไดอะแมกเนติกแต  Ni Cl4  2 เปน
พาราแมกเนติก จงอธิบายผลการทดลองนี้โดยใชทฤษฎีพันธะวาเลนซ
5. จากการทดลองพบวา  Fe (H 2O)6  3  มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว แต
 Fe (CN)6  3  มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว จงอธิบายผลการทดลองโดยใชทฤษฎีพันธะวาเลนซ
6. จงอธิบายความหมายของคําวา
6.1 พันธะซิกมา
6.2 พันธะไพ
6.3 พันธะเดลตา
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7. จงเขี ย นแผนภาพออร บิ ทั ล เชิ ง โมเลกุ ล เพื่ อ แสดงจํานวนอิ เ ล็ ก ตรอนเดี่ ย วของ
 Fe F6  3  ถาไอออนเชิงซอนนี้เกิดเฉพาะพันธะซิกมา
8. จากไอออนเชิงซอนในขอ 7 ถาคิดพันธะไพระหวางอะตอมกับลิแกนดจะมีผลตอคา
o อยางไร และเกิดพันธะไพชนิดใด จงอธิบายพรอมเขียนแผนภาพประกอบ
9. จงเขียนแผนภาพออรบิทัลเชิงโมเลกุลเพื่อแสดงพลังงานของออรบิทัลตางๆ
และการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนตอไปนี้ เมื่อไอออนเหลานี้เกิดเฉพาะพันธะซิกมา
9.1  Co Cl4  2

ทรงสี่หนา

9.2  Pt Cl 4  2

ระนาบจัตุรัส

10. จงอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให H2O เปนลิแกนดที่แรงกวา OH 
สเปกโทรเคมี

ในอนุกรม

