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ភាពឆ�ុះគា�  មួយជំហនម�ងមួយជំហនម�ង 

ភាពឆ�ុះជាទូេទ្រត�វបានេគចប់អរម�ណ៍យ៉ាងខ� ំងនិង  បាន  

បេ្រម មនុស្សជាតិ េនក�ុងវស័ិយជាេ្រចនដូចជាស� បត្យកម� សិល្បៈ 

វសិ�កម� និងវទិ្យោស�ស�ផងែដរ។  អស់រយៈេពលជាងរប់ពន់ឆា� ំេហយ 

ែដលគ្រម�ៃនភាពឆ�ុះ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បីបេង�ត (រចនា) ្រគឹះស� ន 

ក�ន�ក ក្រមាលឥដ� ្រកដសបិទជ�� ំង ្រកដសខ�ប់ និងអ�ីៗេផ្សងៗេទៀត។  

េនចុងសតវត្សទី 19 គណិតវទូិ និងភូគភ�វទូិរុស្សី េយ៉វ្រកហ� 

ហ�ីយូដូរូវ បានបេង�តគ្រម�ៃនភាពឆ�ុះ 17 ្របេភទ េនក�ុង ប�ង់ [WPG]។ 

មាន័យថា េយងអចតង ភាពឆ�ុះទំងអស់េដយគ្រម�ៃន 17 ្របេភទ 

េហយគា� នអ�ីេផ្សងេទ! គួរដឹងថា ្របេភទភាពឆ�ុះទំងេនាះ មានក�ុង ចមា� ក់ 

តំងពីបុរណ។ 

 ករេកតេឡងនូវគ្រម�ទំង 17្របេភទេនះ ្រត�វបានបក�សយតមែបបធរណីមា្រត េដយេ្របជំនាញបូកបែន�ម នូវ  

្របភាគ និងតូបូ៉ឡូជីបន�ិចបន�ួច េនឆា� ំ 1980។ ករពន្យល់េនះ្រត�វបានរកេឃញេដយ បី៊ល េហយបានេបាះពុម�ផ្សោយ 

យ៉ាងទូលំទូលយេដយេលក ចន ហ. ខុនេវ។៉ ខុនេវ ៉បានយកគំនិតរបស់ ធឺសស�ុន បេង�តនូវ 

ពក្យេហ្រទង់្រទយរបស់ភាពឆ�ុះបួនគឺ កេឡដូស�ុប0

1 ( Kaleidoscope) បង�ិលជំុ (Gyration) មហស� រ្យ (Miracle) និង អច�រយិៈ 

(Wonder)។ េ្រកពីករកំណត់េឈ� ះ្រក�មៃនភាពឆ�ុះេនះ ខុនេវ ៉បានបេង�តនូវនិម�ិតស��  េដម្បីជាជំនួយក�ុងករសិក្សោគឺ (*, រូប, 

O, X)។ ្របេភទៃនភាពឆ�ុះនិមួយៗ តមគំនិតរបស់ ធឺសស�ុន និង ខុនេវ ៉្រត�វគា� នឹង តងេដយស��  

ែដលេធ�ឱ្យករកំណត់េនះមានភាពទក់ទញជាងករកំណត់ពីមុនៗ ៃនស�� ណែបបបុរណ។ 

ចំណាត់ថា� ក់ ភាពឆ�ុះក�ុងប�ង់ េដយ ខុនេវ ៉និងធឺសស�ុន េយ ងនឹងពិនិត្យក�ុង ែផ�កទី ២ េដយេ្របនព�ន�ស�ស� 

សម��។ េយងប�� ប់េដយជំពូក ៣ ែដលេរៀបរប់ពីភាពឆ�ុះរបូេលក្រមាលផ�ូវេដរ ៃន្របេទសព័រទុយកល់ ក�ុងទី្រក�ង  

រ្យ៉ូ ដឺសនណារ៉ូ (រូបទី១) ែដល្របែហលជាឧទហរណ៍ដ៏ល្បីល្បោញជាអន�រជាតិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាព 1: ក្រមាលផ�ូវេដរេនរូស្សីអូ (លីសេបាន) កូប៉ាកបាណា (រ្យ៉ូ ដឺសនណារ៉ូ) និង េបែឡម (លីសេបាន) 

 
១. ្រទង់្រទយៃនភាពឆ�ុះ 

្រទង់្រទយមួយៃនភាពឆ�ុះេហថា កេឡដូស�ុប ែដលវបង� ញពីវត�មានរបស់ភាពឆ�ុះជា�សេមាល េហយតង 

េដយស��  * ។ ជាឧទហរណ៍ េកអីអង�ុយធម�ត វមានភាពឆ�ុះ េធៀបនឹងប�ង់ឈរមួយ ែដលែចកេកអីជាពីរចំែណក។ 

1 បំពង់ែកវែដលមានដក់កំេទច្រកដសពណ៌ក�ុងេនាះ េហយមានក�� ក់ចំងឆ�ុះជាេ្រចនជំុវញិ។ កលណាេយង្រកឡុកវ 

េយងេឃញរូបជាេ្រចនែដលឆ�ុះគា� បេង�តបានជារូបផា�  ឬរូបឆ�ុះគា� េផ្សងៗ។ 
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ដូចេនះ ស�� តង គឺ * ។ េនេពលែដលមានក�� ក់ជាេ្រចនផា� ំង ដូចជាេនក�ុង កេឡដូស�ុប េយងក៏តងចំនួនៃនក�� ក់ 

ចូលែដរ។ ឧទហរណ៍ ក្រមាលផ�ូវេដរ ែដលជារូបភាពសំណាញ់្របទក់្រកលគា� ដូចរូប 2 វមានរងដូចជា្រកឡាេសៀវេភ 

ែដល្របកបេដយ ចំណុចឆ�ុះជាេ្រចន។ ពិនិត្យែផ�ករង្រតីេកណមួយ ែដលខ័ណ� េដយ ក�� ក់ឆ�ុះបី (មួយភាគ្របំាបីៃនកេរ)៉ 

ែដលេយងេហវថា ទីតំង្រគឹះ។ េប�សៃមថាេយងស�ិតេនក�ុង្រតីេកណតូចេនាះ េហយេមលេទក�� ក់ េយងនឹងអចេឃញ 

រូប្រតីេកណេ្រចនរប់មិនអស់។ ពិនិត្យេមល លក�ណៈភាពឆ�ុះ េយង្រត�វកំណត់នូវមំុៃន្រតីេកណ ឬក៏កំណត់នូវចំនួនក�� ក់ 

្រតង់កំពូលៃន្រតីេកណ។ មានក�� ក់(ផ�ិតឆ�ុះ) ៤ ្របសព�គា� ្រតង់ចំណុចកណា� លៃនកេរ ៉េហយមានក�� ក់(ផ�ិតឆ�ុះ) ៤ 

េទៀត្រតង់កំពូលរបស់វ និងមានក�� ក់(ផ�ិតឆ�ុះ) ២ េទៀត្របសព�គា� ្រតង់ចំណុចកណា� លៃន្រជ�ងកេរ។៉ ដូចេនះភាពឆ�ុះេនះតង 

េដយស��  *442 ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាព 2 : ក្រមាលផ�ូវេដរេន ររ័ ហ� េរត៉ េនលីសេបាន (េឆដូ) តងេដយ *442 

បង�ិលជំុ ( Gyration) មិនមានវត�មានៃនក�� ក់េទ ែតវកំណត់េដយមំុៃនករបង�ិល ែដលជា្របភាគៃន  360 ដឺេ្រក។ 

ជាឧទហរណ៍ ក្រមាលផ�ូវេដរ េនក�ុងរូប 3 បានកំណត់េដយករបង�ិល។ ផ�ិតៃនរង�ិលជាចំណុចមូល 3 ែដលបង� ញក�ុងរូប 

មានមំុ 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟒𝟒⁄ ,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟒𝟒⁄  , 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟐𝟐 ⁄ ។ េគតងេដយភាគែបងៃនមំុទំងេនាះគឺ 4 4 2។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

រូបភាព 3: ក្រមាលផ�ូវេដរេនទីលន េរស៉�ូរ៉ដូ េនលីសេបាន តងេដយ 4 4 2 

្រទង់្រទយភាពឆ�ុះ ែដលេហថា មហស� រ្យ តងេដយស��  X េដយសរែតគ្រម�ៃនរូបភាពេនះ 

មិនមានឆ�ុះតមក�� ក់ណាមួយេទ (ែតវឆ�ុះេធៀបនឹងចំណុច) ។ ជាឧទហរណ៍េនក�ុងរូបភាព ៤។ 
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របូភាព 4: ក្រមាលផ�ូវេដរែដលមាន 4ពណ៌េនជិត មូ៉សេស�រ ៉ូ ដូស េចរ ៉ូនីេម៉ាស េន លីសេបាន តងេដយ XX 

្រទង់្រទយៃនភាពឆ�ុះអច�រយិៈ តងេដយស��  o េពលែដលគា� នវត�មានៃនគ្រម�ទំង 3 ខងេល។ ជាឧទហរណ៍ 

ក្រមាលផ�ូវេដរក�ុងរូបភាព 5 ្រត�វបានៃច�្របឌិតេឡងេដយគ្រម�ឈរ និងជួរេដកដែដលៗ េហយ្រត�វបានតងេដយ o 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

របូភាព 5 : រូបភាពៃនក្រមាលផ�ូវេដរ តងេដយ O 

២. គ្រម�េនក�ងុប�ង ់

ករេធៀបមួយអចជួយេយងេដម្បីែស�ងរកនូវគ្រម�ទំង 17 ្របេភទេនក�ុង្រក�មៃនគ្រម�តង ។ ឥលូវ  

េយង�សៃមថាមានេភាជនីយដ� នភាពឆ�ុះ ែដលមានមុខម�ូបដូចខងេ្រកម ៖ 

 

ម�ូប្របចំៃថ� តៃម� បន្ស@ំ 

O 2 - 

* 1 - 

ចំនួន N 𝑁𝑁 − 1
𝑁𝑁  

𝑁𝑁 − 1
2𝑁𝑁  

X 1 - 

 @ 2, 3, 4…មានករប��ុ ះតៃម� 50% េនេពលបានបំេរ ្រត�វតម a*។ ជាឧទហរណ៍ 3 មានតៃម� 2/3 € និង បន្សំជាមួយ 

* 3 មានតៃម� 1+1/3 = 4/3 €។ 

 េយង�សៃមេទករណីែដលទល់ េយងមានលុយស្រមាប់ទិញអហរៃថ�្រតង់្រតឹមែត 2€ េតេយងអចបានម�ូប អ�ីខ�ះ 

ែដលៃថ�បុ៉នេណះ? ឧទហរណ៍ ជេ្រមស *442 មានតៃម� 1 + 38 + 38 + 14⁄ = 2⁄⁄  € ជេ្រមសមួយេទៀត 22X ក៏មានតៃម� 

1/2+1/2+1 = 2€ ែដរ។ 
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 ្រទឹស�ីបទអ�� រ្យៃនប�ងៈ់ ្របេភទៃនគ្រម�េនក�ុងប�ង់ សមមូលេទនឹងបន្សំៃនស��  ែដលមានតៃម�សរបុេស� 2។ 

េតមាន្របេភទអ�ីខ�ះៃនគ្រម�? េហយេត្រទឹស�ីបទេនះបានមកពីណា? 

េ្រប្រទឹស�ីបទអស� រ្យៃនប�ង់ ចេម�យៃនសំនួរដំបូងេនះគឺគា� នអ�ីេលសកេផ��ងតមលំហត់េនាះេទ។ េបគា� នស��  * 

េទេនាះ តៃម�ៃនចំនួននីមួយៗ គឺយ៉ាងតិចណាស់ 1/2និងជាទូេទតូចជាង 1។ ដូចេនះេហយប�� ីៃនស�� ដំបូង 

េដយគា� នស��  * គឺ  

 6 3 2, 4 4 2, 3 3 3, 2 2 2 2, X X, 2 2 X, O។ 

 ពិតណាស់ តង a, b, c ចំនួនៃនបន្សំ *abc េស�តៃម� 2 េនេពលែដល a b… c មានតៃម�េស� 2។ ដូចេនះ 

ប�� ីខងេលមុនេនះនូវរក្សោទុកដែដល េដយ្រគាន់ែតបែន�មស��* គឺ 

* 6 3 2, *4 4 2, * 3 3 3, *2 2 2 2, *X X, *2 2 X, *O។ 

េបសិនេយងអចបូកប��ូ លទំង្របភាគអ�កអចបានប�� ីជាមួយស�� ជាេ្រចនៈ 

4*2, 3*3, 2*22, 22*។ 

ពីេនាះ េយងបង� ញបានថា មាន ១៧ ទ្រមង់ៃនគ្រម�។  

ទក់ទងនឹងសំនួរទីពីរ អ�កអនអចដឹងចេម�យពី[NOS] េដម្បីដឹងពីេដមកំេណ តៃន្រទឹស�ីបទអស� រ្យៃនប�ង់។ េសៀវេភ 

[CBG] មានករវភិាគលម�ិត និងរូបពន្យល់េក្បោះក្បោយ។ ក�ុងេសៀវេភេនាះ ក៏ពន្យល់ពីពីលំហ ែដលគ្រម�មានតៃម�តូចជាង២ 

នឹងអ�ី ែដលមានតៃម�េលសពី ២។ 

៣. គណិតវិទ្យោៃនៃផ�ថ�្រកលថ�ល ់

ក្រមាលថ�តមថ�ល់ៃន្របេទសព័រទុយកល់ មានតំងពីសតវត្សទី 19 ជាគំនិតផ�ួចេផ�ម េដម្បីឱ្យមានករងរស្រមាប់ 

អ�កេទសេនបនា� យ េស ចច។ ចប់ពីេពលេនាះមក វក� យជារូបលំអស្រមាប់ទី្រក�ង លីសេបាន ែដលមានមូ៉តក្រមាលថ� 

ែដលេ្របេ្រចនបំផុតស្រមាប់ផ�ូវេដរេនក�ុងតំបន់្របវត�ិស�ស�ៃន្របេទសព័រទុយកល់។ 

 
 
 
 
 
 
 

របូភាព 6: គ្រម� អុនដសដូ ម៉ាឡាចចូ តងេដយស��  2 2 * 

គ្រម�ដ៏ល្បីល្បោញបំផុត អុនដសដូ ម៉ាឡាចចូ (មានន័យថា រលកៃនសមុ្រទេ្រក) បានេ្របក�ុងឆា� ំ 1849 ក�ុងរជេស�ច 

េប៉្រដ� ទី៤ ៃន្របេទសព័រទុយកល់ ែដលភាគេ្រចនេគេហថា រូស្ូយ បាននំាេចញេទ កប៉ាកបាណា ក�ុងឆា� ំ 1906 

ជាមួយេជាគជ័យដ៏អស� រ្យ។ ដូចេឃញក�ុងរូប 1។ ក�ុងេពលជាមួយគា� េនះែដរ េស�ច េប៉្រដ� ទី៤ ក៏ជាអធិរជទី១ េប៉្រដ� ទី១ ៃន 

្របេទសេ្របសីុលែដរ។ 

ក�ុង អុនដស ដូ ម៉ាឡាចចូ េយងអចេឃញ ក�� ក់សមមូល និង្របេភទពីរ (សនិងេខ� ) ៃនបង�ិលជំុ ែដលចេនា� ះ 

រវងរលក េស�ងែមនែទន។ េនទីេនះ តងេដយស��  2 2 * េមលរូបទី ៦។  

េតេយងអច្របមូលនូវ្រគប់ភាពឆ�ុះៃន ក្រមាលថ�ផ�ូវេនព័រទុយកល់? 

ករសិក្សោ�សវ្រជាវេនលីសេបាន ពី្របេភទភាពឆ�ុះេន្របេទសព័រទុយកល់ បេង�តបានប�� ីរួម។ ្របេភទ 4 * 2 

្រត�វបានរកេឃញេន ហ�ីម៉ាេរ។៉ េនសល់ែត្របេភទគ្រម�មួយចំនួន មិនទន់រកេឃញេនេឡយគឺ៖ 
6 3 2, 3 3 3, * 3 3 3, 2 2 X, 2 2 X, O  
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ដូចបានបង� ញ្របេភទ O េនរូបទី៥ មានគ្រម�បួន្របេភទេទៀត ្រត�វរកេនក�ុងរូបទី ៧។ ឧទហរណ៍ដ៏ៃទេទៀត 

អចេឃញក�ុង [PEF]។ 
 
 
 
 
 
 
 

  

របូភាព 7: រូបក�ន�ក ក្រមាលតុ កេឡដូស�ុប និងេអបុ៉ង បង� ញនូវភាពឆ�ុះ តងេដយស��  632, 333, *333, 22X ្រត�វេរៀងគា�  

 េយងសំនូមពរដល់អ�កអនទំងអស់ ជួយរកគ្រម�ៃនភាពឆ�ុះេនទីជិតខងរបស់អ�ក។ អ�កនិពន�សូមែថ�ងអំណរគុណ 

ចំេពះករគំា្រទ ពី្រគប់ទិសទី។ 
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