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�ចារកំេណ�ន ន�ង�េសសានមុាន0

1 (Recurrence and induction) 

េរៀបេរៀងេដយអ�កនិពន�ៈ MichéleArtigue និង Ferdinando Arzarello 

េគឱ្យករេរមួ៉យ។ វជាករងយ�ស�លេដម្បីគូសកេរមួ៉យ  ែដល

មានកំពូលទំងអស់ជា្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់ (្រកឡាបនា� ត់ៃនេសៀវេភ) ។ 

បុ៉ែន� េតេគអចេធ�បានែដរឬេទចំេពះពហុេកណ និយ័តមួយចំនួនវញិ ជា

ឧទហណ៏អដ�េកណ? ចេម�យគឺ «មិនអចេទ»  េហយអច នឹងបង� ញបាន

ស្រមាប់អដ�េកណ ដូចតេទ (Payan 1994)៖ : 

បំេភ�ចេរឿង្រកឡាបនា� ត់ខងេលបន�ិចសិន។ ជាមួយអដ�េកណនិយ័

តនីមួយៗ (ែដលមាន្រជ�ងទំងអស់មាន្របែវងេស�គា�  និងរង� ស់មំុទំងអស់បុ៉នគា� ) េយងេធ�ករភា� ប់េទនិងអដ�

េកណេផ្សងេទៀត ដូចបង� ញក�ុងរូបទី ២។ ចំនុច A’ ជារូបភាពៃន A តម រង�ិល្រចស្រទនិចនាទ្បិកបានមំុ៩០០

ែដលមាន B ជាផ�ិត។ B’  ជារូបភាពៃន B តមរង�ិល្រចស្រទនិចនាទ្បិកបានមំុ៩០០ែដលមាន C ជាផ�ិត និង បន�

បនា� ប់េទ។ េយងបង� ញថា េយង ទទូលបានពហុេកណនិយ័តេផ្សងមួយេទៀត ដូចេទនិងពហុេកណនិយ័តទី

មួយែដរ ែដលមាន ០ ជាផ�ិតរូម។ ៃផ�របស់អដ�េកណទីពីរ តូចជាងដច់ខតៃផ�ៃនអដ�េកណទីមួយ។  

ឥទ្ូបវសូម្រតលប់េទេមលពហុេកណនិយ័ត ែដល កំពូលរបស់វគឺជា្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់។ េយងេធ�

ករភា� ប់េទនឹងពហុេកណ P នូវចំនួន S(P) គឺជា្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់ ែដលស�ិតេនេលពហុេកណ (មានន័យ

ថាចំណុច្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់ទំងអស់ែដលស�ិតេនខងក�ុងពហុេកណ មិនរប់អ�ីែដលេនេល្រជ�ងេទ)។

ឧទហរណ៏: ្របសិនេប P គឺជាប�� េកណៃនរូបទីបី េនាះS(P) = 26។ 

(ចំណំា: ចំនួនេនះទក់ទងេទនិង្រកឡាៃផ�ៃនប�� េកណ តមរូបមន� ភីក (Pick’s Theorem)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទី២:សំណង់ៃនពហុេកណទីពីរ រូបទី៣ :ករគណនាៃនចំនួនS(P) 

1 ករកំណត់ថាពិត្របាកដបនា� ប់ពីបានសេង�តេផ��ងផា� ត់ជាេ្រចនដង 
  
 

                                                        



ឧបមាថា េយងអចគូសអដ�េកណនិយ័តមួយែដលមានកំពូលទំងអស់គឺជា្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់: P1។ 

តម រយៈ ករបក�សយពីមុនេនះ េយងអចគូសភា� ប់េទនិងអដ�េកណនិយ័ត P2 មួយេទៀតែដលកំពូលរបស់វគឺ

ជា្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់ែដរ េដយ លក�ណ:េនះ្រត�វបានរក្សោទុកតមរយ:ករវលិៃនមំុ 900 ែដលមានផ�ិតស�តិេន

េល្របសព�ៃន្រកឡាបនា� ត់។ ម្៉យោងវញិេទៀត  ចំនួនគត់ S (P2) ្របាកដជាតូចជាង S(P1)។ េ្របវចិរកំេណ ន 

លក�ខណ� េនះ្រត�វបានប�� ប់ជាមួយលទ�ផលផ�ុយ។  

េយងបានបង�� ញថា មិនអចេធ�បានេទចំេពះអដ�េកណែដលមានកំពូលជា្របសព� ៃន្រកឡាបនា� ត់ 

េដយេ្របវធីិស�ស�នព�ន�ដ៏អស� រ្យ តំងពីសម័យេលក Fermat: «ដំេណាះ�សយតមភាពចុះគា� នទីប�� ប់» 

(infinite descent)។ េតមានអ�ីខ�ះស�ិតេនក�ុងវធីិស�ស�េនះ? វផ�ុកនូវ ភាពមិនអចេធ�េទបាន ៃនករបេង�តស��តីតួ

ចុះដច់ខតគា� នទីប�� ប់ ៃនចំនួនធម�ជាតិ។ វ ឈរេលលក�ណសម្បត�ិៃនលំដប់របស់សំណំុចំនួនធម�ជាតិ៖ 

លក�ណសម្បត�ិ លំដប់េរៀបរយ្រគប់ ែដល មានន័យថា្រគប់សំណំុរងមិនទេទទំងអស់ មានធាតុតូចបំផុតមួយ។ 

ពិតណាស់ 

ឧបមាថាេយងអចបេង�តស��ីតចុះគា� នទីប�� ប់ៃនចំនួនគត់វជិ�មាន ( 𝑢𝑢𝑛𝑛 ) ។ តង 𝑆𝑆  ជាសំណំុតួទំងអស់ៃនសីុ�ត

𝑆𝑆=�𝑢𝑢𝑜𝑜 ,𝑢𝑢1, … … … … ,𝑢𝑢𝑛𝑛 … … . . �។ ដូេច�ះ 𝑆𝑆 មានធាតុតូចបំផុតមួយតងេដយ α។ α ជាធាតុៃនសីុ�ត ដូចេនះមាន  k

ែដល α= 𝑢𝑢𝑘𝑘។ ែត 𝑢𝑢𝑘𝑘+1 < 𝑢𝑢𝑘𝑘 និង 𝑢𝑢𝑘𝑘+1ជាធាតុៃន 𝑆𝑆 ែដលផ�ុយនឹងនិយមន័យ α។ 

 

�េសសានមុានគណ�ត�ទ� ន�ងលំដាបេ់រៀបរយ្រគបៃ់នចំននួធម�ជា� 

ជាទូេទវេិសសនុមានគណិតវទិ្យោ្រត�វបានេគបង� ញតំងពីថា� ក់វទិ្យោល័យ ជាករពិតវជាលំដប់េរៀបរយ

្រគប់ៃនចំនួនធម�ជាតិ។ វជាស�័យសត្យទីបីរបស់េលក ភីណូ (Peano) ស្រមាប់នព�ន�ស�ស� (1908) ែដល្រត�វបាន

េពលដូចខងេ្រកម: «េបសំណំុ 𝑆𝑆 ផ�ុកធាតុ 0 េហយេបសិនជាធាតុ α ក�ុង 𝑆𝑆 មានតួបនា� ប់ៃន α ក៏េនក�ុង 𝑆𝑆 ែដរ

េនាះ 𝑆𝑆 ផ�ុក្រគប់ចំនួនធម�ជាតិទំងអស់។ ជាទូេទពណ៌នាវដូចខងេ្រកម: 

េបលក�ណសម្បត�ិ P មួយ ៃនចំនួនធម�ជាតិ ពិតចប់ពីសូន្យ េហយ វពិតរហូតដល់ 𝑛𝑛 + 1 ជាតួបនា� ប់ ៃន

្រគប់ចំនួនធម�ជាតិ n េនាះវនឹងពិតស្រមាប់្រគប់ចំនួនធម�ជាតិទំងអស់។  

េបសន�តថាលំដប់ៃនចំនួនធម�ជាតិ ជាលំដប់េរៀបរយ្រគប់ េនាះវេិសសនុមានគណិតវទិ្យោ ពិតជាេកតមា

ន។ ពិតណាស់ ឧបមាថា លក�ណសម្បត�ិ P មិនពិតស្រមាប់្រគប់ចំនួនធម�ជាតិេទ។ េយងតង 𝑆𝑆 ជាសំណំុមិនទេទ 

េហយមាន n0 ជាធាតុតូចបំផុតែដល n0 ≠ 0 ែដល 0 ្របកបេដយលក�ណសម្បត�ិ P។ េនាះមានធាតុបនា� ប់ 𝑛𝑛0 − 1

ែដលមិនេនក�ុង 𝑆𝑆។ ែត 𝑛𝑛0 − 1 មានលក�ណសម្បត�ិ P េហយដូចគា� េនះស្រមាប់ 𝑛𝑛0ែដលផ�ុយនិងនិយមន័យៃន 𝑛𝑛0 

វេិសសនុមានគណិតវទិ្យោ ក៏្រត�វបានេគេ្របេដម្បីកំនត់អនុគមន៏ែដរ។ឧទហរណ៏ េនះជា ករេ្របេពល

េយងកំនត់ស��ីតមួយ តមវេិសសនុមាន េដយឱ្យទំនាក់ទំនង 𝑢𝑢𝑘𝑘+1 = 𝑓𝑓(𝑢𝑢𝑛𝑛 ) ែដល𝑓𝑓ជាអនុគមន៏កំណត់េល ℕ និង

𝑢𝑢𝑜𝑜ជាតួទីមួយ។ េយងវថា ជានិយមន័យតមវេិសសនុមាន។ 

  

  
 



�ចារកំេណ�ន ន�ង�េសសានមុាន : ទេូ�កម�ទ�មយួ 

ជាទូេទេយងអចគិតតមវេិសសនុមាន េល្រគប់សំណំុលំដប់េរៀបរយ្រគប់។ ចូរពិចរណា េលឧទហរ

ណ៏ៃនសំណំុ {0,1} × ℕ ែដលមានធាតុជាលំដប់អក�រ្រកម (𝑎𝑎,𝑏𝑏) ≤ (𝑐𝑐,𝑑𝑑) េប 𝑎𝑎 ≤ 𝑐𝑐 និង 𝑏𝑏 ≤ 𝑑𝑑 ។ វជាទំនាក់ទំនង

េរៀបរយ្រគប់។ ពិតណាស់ េបតង 𝑆𝑆 ជាសំណំុរងមិនទេទ ៃន {0,1} × ℕ េនាះមានករណីពីរេកតេទ្បង: 

• ធាតុៃន 𝑆𝑆 ទំងអស់មានទ្រមង់ (1,𝑏𝑏) ។ េនាះ {𝑏𝑏⃓(1,𝑏𝑏) ∈ 𝑆𝑆} ជាសំណំុរងមិនទេទៃន ℕ និងមាន 𝑏𝑏0 ជាធាតុ

តូចបំផុតមួយ។ ដូចេនះ(1, 𝑏𝑏0)ជាធាតុតូចបំផុតៃន 𝑆𝑆 ។ 

• មានធាតុ 𝑆𝑆 មួយចំនួនេទៀតមានទ្រមង់ (0,𝑏𝑏) េនាះបង� ញថា 𝑆𝑆 មានធាតុតូចបំផុតមួយ គឺ្រគាន់ែតបង� ញ

ថា {𝑏𝑏⃓(0,𝑏𝑏) ∈ 𝑠𝑠} គឺ្រគប់្រគាន់េហយ។ 

ដូចលំដប់អក�រ្រកមែដរ ℕ𝑝𝑝  គឺជាលំដប់េរៀបរយ្រគប់ដូចគា� ។ េយង ទុកឱ្យអ�កអនបក�សយ ករណីេនះ

េដយខ�ួនឯង។ ដូេច�ះេហយ មិនអចមានស��តីចុះដច់ខតគា� នទីប�� ប់ ក�ុងសំណំុទំងេនះេទ េបេទះបីជាមាន

ធាតុជាេ្រចនរប់មិនអស់ ែដលតូចជាងធាតុណាមួយ ក�ុងទ្រមង់ �𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … … . , 𝑎𝑎𝑝𝑝�, 𝑎𝑎1 ≠ 0 និងមួយចំនួនេទៀតមាន

ទ្រមង់�𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … … . ,𝑏𝑏𝑝𝑝� ែដល𝑏𝑏1 < 𝑎𝑎1។  

ក�ុងℕ
𝑝𝑝  េគាលករណ៏ៃនករចុះគា� នទីប�� ប់ ែដលេយងបានេ្របក�ុងឧទហរណ៍ទី១ ្រត�វបានេគយកអនុវត�

ន៏។ េនក�ុង ℕ𝑝𝑝  េយងក៏អចកំណត់អនុគមន៍តមវេិសសសនុមាផងែដរ។ ជាឧទហរណ៏ ករណី អនុគមន៏ដ៏ល្បី

ល្បោញ ពី ℕ2 េទ ℕ កំណត់េដយ ែអកឃឺម៉ាន់ (Ackermann) ក�ុងឆា� ំ ១៩៣២ ែដលេយងនិងពិភាក្សោបនា� ប់េទៀត។ 

 

�េសសានមុាន ន�ងចំននួេរៀបរយ 

ក�ុង្រទឹស�ីសំណំុ ស�� ណៃនលំដប់េរៀបរយ្រគប់ ែដលមានសរសំខន់ចំេពះេហតុផលគណិតវទិ្យោ ្រត�វ

បានេគេមលេឃញតមរយៈស�� ណៃនចំនួនេរៀបរយ េហយមិន្រគាន់ែតជាករពន្យល់ថា វជាលំដប់េរៀបរយ

្រគប់ដូចែដលេយងបានេឃញេទ។ ចំនួនេរៀបរយនិងលទ�ផលចំនួនធម�ជាតិគឺ ជាចំនួនេរៀបរយមានកំណត់ ែដល

្រត�វបានេគកំណត់ថា ជាសំណំុេរៀបរយ តមលក�ណ:ផា� ល់ និងឆ�ង (សំណំុ X មានលក�ណ:ឆ�ង េប្រគប់ធាតុ 𝑧𝑧 ទំ

ងអស់ ៃន 𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋 េនាះ 𝑧𝑧 ∈X ែដរ) បុ៉ែន�ក�ុងែផ�កេនះ េយង្រគាន់ែតយល់េឃញ តមករ�សេម�សៃមពីលក�ណ:ឆ�ង

េរៀបរយ បង� ញេដយេលក កន់ទ័រ ( Cantor) េនចុងសតវត្សទី១៩។ ចំនួនតូចគា� នទីប�� ប់ ែដលតងេដយ ω

េហយជា្របជំុៃន ចំនួនកំណត់ បានទំងអស់។ វ តំណាងឱ្យលំដប់េលចំនួនធម�ជាតិ។ មានធាតុបនា� ប់ ω + 1 

ែដលជាធតុបនា� ប់ៃន ω+ 2 និងបន�បនា� ប់េទៀត។ ចំនួនេរៀបរយតូចបំផុត មានតៃម� ធំជាង ω+ 𝑛𝑛 គឺ ω +  ω ឬ ω.2

។ ចំនួនេរៀបរយតូចបំផុត េហយមានតៃម�ធំជាង ω.n គឺω2 និងបន�បនា� ប់េទៀត។ 

0,1,2, …𝑛𝑛…ω,ω+ 1,ω + 2, …ω+ n …ω. 2,ω. 2 + 1,ω. 2 + 2, …ω. 2 + n …ω. 3 …  ω. n …ω2 …ω3 …ωω … 
 

ជាករពិតមានចំនួនេរៀបរយពីរ្របេភទ ែដល ជាតួបនា� ប់ៃនចំនួនេរៀបរយែដលឱ្យ ដូចជា ω+ n,ωω +

n, n ≠ 0 ែដលលំដប់ទំងេនះ មិនែមនជាតួបន�បនា� ប់គា� េទ ែតវជា្របជំុៃនចំនួនេរៀបរយតូចជាងទំងអស់ ដូចជា

 ω,,ω𝑛𝑛,ωω… ែដលបានបង� ញខងេល។ េយងសមា� ល់ េឃញថា លំដប់ ៃន  {0,1} × ℕ ផ�ល់ឱ្យេទសំណំុេនះ នូវ

លំដប់ែដល្រត�វគា� នឹងលំដប់ៃនចំនួនេរៀបរយ ω +ω។ ទូេទកម�ៃនលំដប់អក�រ្រកមធាតុេល ℕ× ℕ ្រត�វគា� នឹង ω2

  
 



,… បុ៉ែន�មានចំនូនេរៀបរយេ្រចនជាងេនះេទៀត  ែដលអចរប់បាន។ េគបង� ញវក�ុង្រទឹស�ីសំណំុ  េដយ « ស�័យ

សត្យៃនជេ្រមស» ែដលថា សំណំុណាក៏េដយ ក៏អចេរៀបរយបានែដរ។ 

េយងអចកំណត់អនុគមន៏តមវចិរកំេណ នេលចំនួនេរៀបរយផងែដរ។ េដម្បីកំនត់អនុគមន៏  តមវចិរ

កំេណ នេលចំនួនេរៀបរយ α េយង្រត�វឱ្យតៃម�របស់វ្រតង់ ០ េនាះេយ់ង នឹងទទួលបានតៃម� f(α) ពីតៃម�ៃនអនុគមន៏

េដម។ គួរកត់សមា� ល់ថា គួរពិចរណាករណីពីរ េដម្បីកំនត់ f(α) ថាេត α ជាលីមីត ឬតួបន�បនា� ប់។ ស្រមាប់ចំនួន

េរៀបរយ េយងអចបង� ញតមភាពចុះគា� នទីប�� ប់ េហយអត�បទខ�ី Goodstein ជាឧទហរណ៍ដ៏ល�ៃនដំេណាះ

�សយ។ 

 

អំព� អនគុមន ៏ែអកឃ�ម៉ាន ់ន�ងអំណះអំណាងអង�ត្់រទ�ង 

េគឱ្យឧទហរណ៏អនុគមន៏មួយែដលកំណត់េដយវចិរកំេណ នជាអនុគមន៏ែអកឃឺម៉ាន់ ដូចបានេរៀបរប់ខង

េល។ េយងតងេដយ A េហយមានលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម: 

• មានចំនួនគត់វជិ�មាន 𝑦𝑦,  𝐴𝐴(0,𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 + 1 

• មានចំនួនគត់វជិ�មាន𝑥𝑥,𝐴𝐴(𝑥𝑥 + 1,0) = 𝐴𝐴(𝑥𝑥, 1) 

• ្រគប់គូចំនួនគត់វជិ�មាន(𝑥𝑥,𝑦𝑦),𝐴𝐴(𝑥𝑥 + 1, 𝑦𝑦 + 1) = 𝐴𝐴(𝑥𝑥,𝐴𝐴(𝑥𝑥 + 1,𝑦𝑦)) 

តៃម�្រតង់ចំណុច(𝑥𝑥,𝑦𝑦) រកេឃញភា� មៗ េប  𝑥𝑥=0។ ្របសិនេប  𝑥𝑥 ≠ 0 េនាះេយងគណនា 𝐴𝐴(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) េដយេ្របតៃម�

ៃនអនុគមន៏្រតង់ចំណុច (𝑐𝑐,𝑑𝑑) ែដល(𝑐𝑐,𝑑𝑑)<(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ជាធាតុមានលំដប់។ ករគណនាេនះចំបាច់្រត�វឱ្យវជាស��ីតចុះ

ដច់ខតៃនចំណុចេនាះ េដយលំដប់អក�រ្រកមជាលំដប់េរៀបរយ្រគប់។ ផ�ុយមកវញិពក្យថា ស��ីត្រត�វមានតួេ្រច

ន។ េតេយងេ្របវធីិស�ស�អ�ីខ�ះេដម្បីរក 𝐴𝐴(3,2)? 

 ចប់េផ�មពីឧទហរណ៏ងយមួយ : 𝐴𝐴(2,2) េដយេ្របតរងខងេ្រកម : 

 

 

 

 

 

 

 

 

លក�ខណ� ទី១ : 𝐴𝐴(0,𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 + 1 អចឱ្យេយងបំេពញក�ុងជួរឈរទី១បាន។ េយងទទួលបាន៖ 

𝐴𝐴(1,0) = 𝐴𝐴(0,1) = 2,𝐴𝐴(1,1) = 𝐴𝐴(0,𝐴𝐴(1,0)) = 𝐴𝐴(0,2) = 3, 
𝐴𝐴(1,2) = 𝐴𝐴�0,𝐴𝐴(1,1)� = 𝐴𝐴(0,3) = 4 និងជាទូេទ េយងទទួលបាន៖ 

 

𝐴𝐴(1, 𝑛𝑛 + 1) = 𝐴𝐴�0,𝐴𝐴(1, 𝑛𝑛)� = 𝐴𝐴(0,𝑛𝑛 + 1) = 𝑛𝑛 + 2 

  
 



េយងអចរក៖ 

 𝐴𝐴(2,0) = 𝐴𝐴(1,1) = 3,𝐴𝐴(2,1) = 𝐴𝐴�1,𝐴𝐴(2,0)� = 𝐴𝐴(1,3) = 5 ដូចេនះ 

𝐴𝐴(2,2) = 𝐴𝐴�1,𝐴𝐴(2,1)� = 𝐴𝐴(1,5) = 7 

 

េយងេដះ�សយរកតៃម�  េយង្រត�វរកតៃម�ទំងអស់ៃនអនុគមន៏ចំេពះគូៃនជួរឈរទី១ រហូត

ដល់ (0,6) ជួរឈរទី២ រហូតដល់ (1,5) និងជួរឈរទី៣រហូតដល់ (2,2) គឺេយងេ្របអស់ 15 តៃម�។  

េតមានអ�ីេកតេទ្បងេបេយងចង់រក 𝐴𝐴(3,2) និងចុងេ្រកយេត 𝐴𝐴(3,2) មានតៃម�បុ៉នា� ន? េយងទុកឱ្យអ�កអន

រវរកេដយខ�ួនឯង។ 

េដយកំណត់តៃម�េថរស្រមាប់អេថរមួយៃនពីរអេថររបស់អនុគមន៏ ែអកឃឺម៉ាន់ េយងទទួលបាន អនុគមន៍

មួយ ជាទូេទេគេហថាអនុគមន៏នព�ន�។ េយងសរេសរ An ជាអនុគមន៏ែដលទទួលបាន ពី ករេ្រជសេរ សអេថរទី១ 

គឺ n។ េយងេឃញថា𝐴𝐴0(𝑦𝑦) = 𝐴𝐴(0, 𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 + 1 ដូចេនះ 𝐴𝐴0 ជាតួបនា� ប់ េហយ 𝐴𝐴1(𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 + 2។ េយងអចប�� ក់ថា 

𝐴𝐴2(𝑦𝑦) = 2𝑦𝑦 + 3 និង 𝐴𝐴3(𝑦𝑦) = 2𝑦𝑦+3 − 3។ កេន្សោមកន់ែតស�ុ្រគស� ញយ៉ាងឆាប់ េដយ ្របមាណវធីិស�័យគុណនិង

តៃម� 𝐴𝐴(𝑥𝑥,𝑦𝑦) គឺកន់ែតេ្រចនេទ  ៗ ចំេពះែតពីបីជំហនដំបូងបុ៉នេណាះ។ ឧទរណ៏ 𝐴𝐴(5,0)=65533 និង 𝐴𝐴(4,2) ជា

ចំនួនមានេលខ 19729 ខ�ង់។  

តមករពិតេយងក៏អចបង� ញថាអនុគមន៏ g កំណត់េដយ 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) គឹជាអនុគមន៏្រពីមីទីវ្រតឡប់

ទំងអស់ ែដលេគអចថាជាអនុគមន៍ែដលកំណត់េដយតួបនា� ប់ និងចំេណាល ពី ℕ𝑝𝑝  េទ ℕ  តមរយៈ ភាព

សមាស និងវចិរកំេណ ន េនាះនឹងមានចំនួនគត់វជិ�មាន 𝑁𝑁 មួយ ែដល 𝑔𝑔(𝑥𝑥) > 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ចំេពះ 𝑥𝑥 > 𝑁𝑁។ វធីិស�ស�េនះ

បង� ញថាមានអនុគមន៏អចគណនាបាន ែដលមាន្រពីមីទីវមិន្រតឡប់។ អនុគមន៏  ែអកឃឺម៉ាន់មួយ ជា្របេភទ

េនាះ។ បុ៉ែន� ជាញឹកញយ អនុគមន៏ៃនចំនួនគត់ ដូចជាអនុគមន៍ែដលេ្របេនមធ្យមសិក្សោ មាន្រពីមីទីវ្រតឡប់។  

អនុគមន៍ៃនពីចំនួនធម�ជាតិ ផលបូកឬផលគុណរបស់វ ជា្រពីមីទីវ ករ្រតលប់់។ ពិតណាស់ េយងអចកំណត់វ 

តមវចិរកំេណ ន: ចំេពះ្រគប់𝑥𝑥,𝑥𝑥 + 0 = 𝑥𝑥 និង  𝑥𝑥. 0 = 0 និងចំេពះ្រគប់  𝑦𝑦,𝑥𝑥 + (𝑦𝑦 + 1) = (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) + 1 និង 𝑥𝑥(𝑦𝑦 +

1) = 𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑥𝑥។ េយងទុកភារៈជូនអ�កអន េដម្បីេធ� វចិរកំេណ ន ែដលភា� ប់គូៃនចំនួនធម�ជាតិ(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)េទ𝑥𝑥𝑦𝑦  ក៏ជាអនុ

គមន៏្រពីមីទីវ្រតឡប់ ដូចជាវចិរកំេណ នៃនអនុគមន៏េដម។ ជាទូេទ អនុគមន៏មួយ ែដលអចកំណត់េដយអនុគម

ន៍្រពីមីទីវ្រតលប់ េហយវធីិស�ស�េដយេ្របជំុមានទ្រមង់ (𝑘𝑘 = 1,𝑛𝑛) ជាអនុគមន៏មាន្រពីមីទីវ្រតឡប់។ 

 ដំេណាះ�សយ ទមទរនូវអំណះអំណាងអង�ត់្រទ�ង។ អណះអំណាងេនះ ្រត�វបានេគរកេឃញតំងពីឆា� ំ

១៨៧៤ េដយេលក ជចក៍ ែខនទ័រ (Georg Cantor) ែដលបង� ញថា សំណំុៃនចំនួនពិត មិនអចរប់បានេទ មាន

ន័យថា គា� នភាពជាគូ្រត�វគា� រវង ℝ  និង ℕ េទ។ ឆា� ំ១៨៩១ គាត់េ្របវធីិស�ស�េនះម�ងេទៀត េដម្បីបង� ញថា សំណំុ

ស�័យគុណ ៃនសំណំុ X (មានន័យថា សំណំុៃនសំណំុរងទំងអស់ៃន X) មានកឌីណាល់ តូចជាងដច់ខត ជាងក

ឌិណាល់ៃន X ។ ករបេង�តថ�ី នូវអំណះអំណាងអង�ត់្រទ�ង គឺជាជំហនដ៏មានសរសំខន់បំផុត ក�ុងករអភិវឌ្ឍន៏ វ ិ

ស័យគណិតវទិ្យោ។ ជាពិេសស ជាចំណុចចប់េផ�មៃនករពន្យល់លទ�ផលជាេ្រចន រមួទំង្រទឹស�ីបទមិនអចចប់ ហ�ូ

ឌិល និង្រទឹស�ីបទៃនករគណនាមួយចំនួនេទៀត។ ប៉ារ៉ដុក រូែស្សល ក៏ពឹងែផ�កេលគំនិតេនះែដរ។ េយងអច

សិស្សស� ល់រសជាតិអំណះអំណាងេនះេនវទិ្យោល័យ តមរយ:ករបង� ញថាចំនួនក�ុងចេនា� ះ [0,1)  មិនអចរប់

  
 



បាន េដយេ្របភាពជាក់ែស�ង ែដល្រគប់ចំនួនពិតទំងអស់ អចតំណាងេដយចំនួនទសភាគែតមួយគត់ (បង� ញ

្រតឹមែតទ្រមង់ទសភាគគត់ មិនែមនចំនួនែដលបន�េដយេលខរប់មិនអស់ 9)។ ឧបមាថាមានភាពជាគូ្រត�វគា�  rvag

ចេនា� ះ [0,1)  និង  ℕ េនាះេផា� តករពិចរណាេលស��ីត (𝛼𝛼𝑛𝑛 )  ៃនចំនួនពិតទំងេនះ។ ករបង� ញនូវទសភាគមិនពិត

្របាកដៃនចំនួនពិត 𝛼𝛼𝑛𝑛  មានទ្រមង់:  0,𝑎𝑎1
𝑛𝑛 ,𝑎𝑎2

𝑛𝑛 … និង្របែហលជាប�� ប់េដយេលខ 0 ឥតទីប�� ប់។ វភិាគេលចំនួន

ពិត α ែដលទសភាគមានទ្រមង់0,𝑏𝑏1
𝑛𝑛 ,𝑏𝑏2

𝑛𝑛 … … … …ែដល𝑏𝑏𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1េប𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘 ≠ 0និង𝑏𝑏𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1េប𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0។ វកន់ែត

ច្បោស់ថា 0,𝑏𝑏1
𝑛𝑛 ,𝑏𝑏2

𝑛𝑛 …គឺជាចំនួនទសភាគែដលតងចំនួនពិត β ក�ុងចេនា� ះ[0,1)ែដល β មិនអចេស�ធាតុណាមួយៃន

ស��ីត (𝛼𝛼𝑛𝑛 ) េទ។ ដូចេនះចេនា� ះ[0,1) មិនអចរប់បាន េហយក៏មិនែមនជាសំណំុៃនចំនួនពិតែដរ។ 

សន��ដា� ន 

េគាលករណ៏ៃនវចិរកំេណ នគណិតវទិ្យោ ្រត�វបានេគេ្របតំងពីសម័យបុរណ។ ជាឧទហរណ៍ ក�ុង ធាតុ

របស់អឺគ�ីដ ្រត�វបានេគេ្របេដម្បីបង� ញថាមានចំនូនបឋមេ្រចនរប់មិនអស់។ ដូចគា� ែដរេគាលករណ៏ភាពចុះគា� ន

ទីប�� ប់ ្រត�វបានេគេ្របអស់រយ:េ្រចនរយឆា� ំមកេហយ េហយជាញឹកញាប់ ទក់ទងនឹង េលកែហ�ម៉ា ( Fermat) 

ែដលបានេ្របវជាេ្រចនេលក ក�ុង ករងររបស់គាត់ពី្រទឹស�ីចំនួន។ ម្៉យោងវញិេទៀត ករបង� ញនូវភាពសមមូលៃន

េគាលករណ៍ទំងពីរេនះ គឺេទបែតថ�ីៗេនះមកពីករវវិឌ្ឍន៏ៃនគណិតវទិ្យោតក�។ ឧបករណ៍សំខន់ែដលេ្រប គឺ

ស�� ណ ៃនករេរៀបរយែដលេលក ជចច៍ កន់ទ័រ សេង�តេឃញនូវ «មូលដ� ន្រគឹះៃនករគិត»។ វអនុ�� តឱ្យ

េយងេឃញនូវភាពសមមូលរវងវចិរកំេណ នគណិតវទិ្យោ និងភាពចុះគា� នទីប�� ប់ េហយេលសពីេនះ វក៏បាន

ជួយដល់ករងរេលសំណំុចំនួនមិនធម�ជាតិេផ្សងេទៀត េដយអចឱ្យយល់បានពីករណីពិេសស ែដល វចិរ

កំេណ នេធ�ករមិន្រតឹមែតជាអ�ករប់បុ៉េណា� ះេទ (ដូចជាករណីអនុគមន៏ ែអកឃឺម៉ាន់ )។ ករេ្រជសេរ សឧទហរណ៏

ពីដំបូងក�ុងអត�បទខ�ីេនះ ជាករបង� ញថាវចិរកំេណ នគឺជាឧបករណ៍ទូេទរបស់គណិតវទិ្យោ គឺមិន្រគាន់ែតេ្របក�ុង

្រទឹស�ីចំនួនេទ។ វែស�ងឱ្យេឃញពីតួនាទីដ៏មានសរសំខន់ក�ុងគណិតវទិ្យោចំនួនរប់អស់។  

អត�បទខ�ីេនះក៏ជាឱកសឱ្យេយងេផា� តេលសំណួរដ៏មានសរ្របេយាជន៏ដៃទ េ្រកពី វចិរកំេណ ន បុ៉ែន�

មានភាពមិនអ�ស័យ ដូចជាករគណនាតមកំុព្ូយទ័រជាេដម។ គណិតវទិ្យោភាវូបនីយកម� ៃនករគណនាតមែបប

អព�ន�រញាណ ែដលត្រម�វឱ្យមានបែម�ងកម�វត�ុេផ្សងៗៃនគណិតវទិ្យោចំនួនរប់អស់ េហយនិងករេ្របអំណះអំណាង

អង�ត់្រទ�ង បានជួយឱ្យេយងរកេឃញនូវលទ�ផលដ៏មានសរ្របេយាជន៏ក�ុងវស័ិយជាេ្រចន។ ជាពិេសសវក៏ជាមូល

ដ� ន្រគឹះៃនទំនាក់ទំនងរវងគណិតវទិ្យោនិងវទិ្យោស�ស�កំុព្ូយទ័រែដរ។ 
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