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ស�ុតីហ�ូដេស�ន (Goodstein) ៖ អំណាចៃនការ�លវលជ់ិតអនន� 

ករសិក្សោពីករវវិត�ន៍ៃនបាតុភូតធម�ជាតិ ែតងែតនំាេយងឱ្យសិក្សោពី

ស�ុីតៃនចំនួន ជាពិេសស លក�ណៈរបស់ វេពលេកនេឡន និងភាពរួម

របស់វ។ ស�ុីតៃនពហុធា  ស�ុីតៃនអនុគមន៍អិុចស្ប៉ូណង់ែស្យល ស�ុីត

ៃនអនុគមន៍េលករតី្រត�វបានេគជួប្របទះជាញឹកញាប់េនមធ្យម

សិក្សោ។ បុ៉ែន�មានស�ុីតដៃទេទៀត ែដលនិយមន័យរបស់វសម�� ែត

បង�ប់នូវលក�ណៈស�ុគស� ញជាេ្រចន។  

ឧទហរណ៍ស�ុីតរត់រយ ( chaotic sequence) ែដលមានក�ុងករសិក្សោ

ៃន្របព័ន�ឌីណាមិច (េមល [1]) និងស�ុីត សីុរ៉គុស ( Syracuse) (ឬស�ុីត3 1n + ) ែដលែណនំាេដយេលក លូធឺ ខូលតស៍ 

(Luther collatz) ក�ុងឆា� ំ១៩៣៧។ ស�ុីត សីុរ៉គុស ្រត�វបានេធ�ករពិភាក្សោអស់ជាេ្រចនទសវត្សរ ៍ក�ុងចំេណាមគណិតវទូិ។

ថ�ីេបតំៃលធំៗៃនតួរបស់ស�ុីតេនះ ្រត�វបានេគគណនា េហយ ក៏េដយ ក៏វេនែតគា� ននរណាដឹងថា េតវជាស�ុីតមិនកំណត់

ឬស�ុីតកំណត់េហយតួរបស់វែតងែតប�� ប់េដយ េលខ 1 (េមល [2]) ។ 

ស�ុីតែដលប្រម�ងសិក្សោក�ុងអត�បទេនះ ្រត�វបានែណនំាេដយតក�វទូិអង់េគ�ស េលកហ�ូដេស�ន អ.ល. ( R.L. 

Goodstein) ក�ុងឆា�  ំ១៩៤៤ េហយវបង� ញអំពីចរតិមិនធម�ត ជាេ្រចន។ តួដំបូងៃនស�ុីតេនះេកនេឡងយ៉ាងខ� ំង  

ែដលនំាឱ្យេយងេជឿថា វនឹងខិតេទរកអនន� ផ�ុយេទវញិ  មានករភា� ក់េផ�លយ៉ាងខ� ំង េ្រពះថាចុងប�� ប់ៃនស�ុីត 

េនះគឺធា� ក់ចុះ េហយទីប�� ប់វខិតេទរកសូន្យេទវញិ។ េដម្បីបង� ញលទ�ផលេនះ ទមទរនូវ ភាពទូេទ ៃនេគាលករណ៍

លំដប់លំេដយេរៀបរយៃនចំនួនគត់ (េមល [4]) េលចំនួនែដលខិតេទជិតអនន� បុ៉ែន�េគាលគំនិតេដម មិនពិបាកយល់

េនាះេទ។ េដម្បីពន្យល់ ដូចជាហុ៊តសុន ( Hudgson) (េមល [5]) េយងចប់េផ�មពីស�ុីតមួយ េឈ� ះថាស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ 

(Weak Goodstein) ែដលមានលក�ណៈងយជាង ែត�សេដៀងេទនឹងស�ុីតហ�ូដេស�ន។ 

១. ស�ុ�តហ�ដូេស�នេខ�យ 

ដូចក�ុងកិច�ករេលកហុ៊តសុន េយង ពន្យល់ពីនិយមន័យៃនស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ េដយ ចប់េផ�មេដយយកចំនួន 266 

ជាតួដំបូង។ ដូចជាចំនួនគត់វជិ�មានទំងអស់ វ្រត�វបានបំែបកឱ្យេទជាផលបូកៃនស�័យគុណេគាល 2 (េមល [6])។ 

េដយដឹងថា 8 3 1266 2 2 2= + + ។ ស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយចប់េផ�មេដយតួដំបូង 0 266u = ្រត�វបានេគកំណត់ដូចតេទ។ 

1u បានមកពីករចម�ងេគាល 2 ែដលេ្របេដម្បីសរេសរ 0u  ែត្រត�វប�ូរេគាល 2េទជាេគាល 3 េហយដក 1។ 

េយងសរេសរេឡងវញិនូវលទ�ផលក�ុងេគាល3ដូចេនះ 8 3 1 8 3
1 3 3 3 1 3 3 2 6590u = + + − = + + = ។ េដម្បីរក 2u

េយងដូរេគាលក�ុង 1u ពី 3 េទជា 4 េហយដក 1 េហយ សរេសរេឡងវញិនូវលទ�ផលក�ុងេគាល 4។ ដូ េច�ះ
8 3 8 3

2 4 4 2 1 4 4 1 65601u = + + − = + + = ។ េយ ងបន�ជំនួសតួៃនស�ុីតេដយចំនួនគត់ធម�ជាតិៃនេគាលក�ុងតួមុន េដយ

ចំនួនគត់ធម�ជាតិបនា� ប់ េហយដក 1 េហយសរេសរលទ�ផលេឡងវញិក�ុងេគាលថ�ី។ 

 
 
 

 

 
 

 
 

 ទំព័រទី1 
 



 
 

 
តរង1:ធាតុដំបូងៃនស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ 

ដូចែដលអ�កបានេឃញនូវតួទំងឡាយៃនស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ វេកនេឡងយ៉ាងេលឿនេទរកតៃម�ដ៏ធំ ដូេច�ះ្របែហល

ជាអ�កគិតថាស�ុីតទំងេនះេនែតបន�ករេកនេឡងយ៉ាងខ� ំងេទៀត។ បុ៉ែន�វមិនអ�� ឹងេទ។ ឧទហរណ៍ ៖ ្របសិនេប 0 1u =

េនាះ 1 1 1 0u = − = ្របសិនេប 1
0 2 2u = = េនាះ 1

1 23 1 2, 2 1 1u u= − = = − = េហយ 3 1 1 0u = − =  (េ្រពះេគាលៃន 2u គឺ 

4 េហយេគាលៃន 3u គឺ 5)។ អ�កអចពិនិត្យេមលនូវភាពដូចគា� េផ្សងេទៀតផងែដរ ្របសិនេប 0 3u = េនាះតួៃនស�ុីតេនះ

មិនអចធំជាង 3 បានេទេហយវែថមទំងេស� 0 េនជំហនទី 5 ។ េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ េនេពលបំែបក

តួដំបូងមានស�័យគុណៃន 2 េលសពី 12  េនាះតួៃនស�ុីតេកនេឡងយ៉ាងឆាប់រហ័ស (ដូចបានពន្យល់េន 0 266u = ) 

ែដលេយងមានជំេនឿថាស�ុីតេនះខិតេទរកអនន�។ េតករដក 1 ៃន្រគប់ជំហនអចកត់បន�យយ៉ាងណា ដល់ករេកនេឡង

យ៉ាងខ� ំងៃនតួស�ុីត តមរយៈករបែន�មតៃម�េគាល 1 េទេគាលមួយេទៀត? 

ផ�ុយពីេនះចូរពិនិត្យេមលយ៉ាង្រប�ង្របយ័ត�នូវករបង� ញតមតរងខងេល។ ថ�ីេបតួបន�បនា� ប់ៃនស�ុីត ែដល មាន

តួទីមួយេស� 266 េកនេឡងយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏េដយ ក៏ស�័យគុណៃនេគាលបន�បនា� ប់ឈនេទរកករធា� ក់ចុះ។  ជា

ឧទហរណ៍ស�័យគុណ 1 ក�ុង 0u  វមិនមានវត�មានក�ុង 1u េទ។ ្របហក់្របែហលនឹងស�័យគុណ  3 ៃន 3u គឺ្រត�វបាន

ជំនួសេដយ 2 ក�ុង 4u ។ េនទីប�� ប់ស�័យគុណ 8 ក�ុង 10u បានរួមេទរក 7 េហយ 7 បន�ធា� ក់ចុះបែន�មេទៀត។ 

េនះជាលក�ណៈរួមៃនស�ុីតហ�ូដេស�ន ែដលនឹងអនុ�� តឱ្យេយងបង� ញថាស�ុីតេនះរួមេទរកសូន្យ។ េដម្បីឱ្យកន់ែតច្បោស់ 

េយង្រត�វសិក្សោពីស�ុីត ែដលមានតួជាចំនួនខិតេទរកអនន�។ 

២.ចំននួខ�តេ�រកអនន� ន�ងលំដាបេ់រៀបរយ 

េនក�ុងន័យសម�� ចំនូន លំដប់្រត�វបានេគេ្របេដម្បីបង� ញទីតំងក�ុងប�� ៖ី ទី១ ទី២ ទី៣ …។ល។ ពិតណាស់ 

ចំនួនគត់ធម�ជាតិវជិ�មាន ្រត�វបានេគេ្របជាមេធ្យោបាយ េដម្បីេរៀបចំធាតុ ៃនសំណំុមានកំណត់ណាមួយ។ ករសិក្សោ ពី 

ចំនួនមានលំដប់ខិតេទរកអនន� បានព្រងីកស�� ណៃនចំនួនមានលំដប់។ ជចច៍ ខន់ធឺរ ( Georg Cunter) ជាអ�ក 

ែដលបានវវិឌ្ឍវ េដយ ចង្រកងជាអត�បទេនចុងសតវត្សទី ១៩ ។ េដយេហតុថា  សំណំុៃនចំនួនគត់ គឺជា 

សំណំុមានកំណត់ េនាះ�សៃមថា េយងចប់េផ�មរប់ពី ០ បន�េទ េយងនឹងរប់មិនេចះអស់។ េយងអចនឹង�សៃមថា 

មានចំនួន ω  ែដលធំជាង្រគប់ចំនួនគត់។ េ្រពះចំនួនគត់ជាេ្រចនែដលមិនអ ចកំណត់បានតូចជាងចំនួន ω   

េយងេហវថាជា «ចំនួនលំដប់ខិតេទរកអនន�»។ វមានចំនួនបន�បនា� ប់គឺ 1, 2, 3, ...ω ω ω+ + + េហយមានេ្រចន

បន�េទៀត។ ចំនួនលំដប់ែដលតូចជាងេគ ែដលធំជាងចំនួនលំដប់មានទ្រមង់ nω +  គឺ ω ω+  ឬ .2ω (េមល [8]) 

េហយចំនួនលំដប់ែដលតូចជាងេគ ែតធំជាងចំនួនលំដប់ .n mω +  (ែដល m គឺជាចំនួនលំដប់ែដលតូចជាង .nω ) គឺ 2ω

។ ចំនួនលំដប់ែដលតូចជាង ែតធំជាងចំនួនលំដប់ n mω +  (ែដល m គឺជាចំនួនលំដប់ែដលតូចជាង nω ) គឺ ωω  

 

 

 

 

 

 

 

 ទំព័រទី2 
 



េពលែដល ωω មានតួបនា� ប់ 2 2 2 31, 2,..., , 1, ..., ,..., ,...,
ωω ω ω ω ω ω ωω ω ω ω ω ω ω ω+ + + + ។ល។ េហយ

េដយតង 0ε ែដលចំនួនលំដប់តូចជាងេគបំផុត ឱ្យ ធំជាងេគផលបូកតួទំងអស់ែដលស�័យគុណបន�បនា� ប់ៃន ω េហយ

អចបន�ដំេណ រករគា� នែដនកំណត់។ តមពិតេទ  អ�ីទំងអស់ េទះយ៉ាងណា វ ចប់េផ�មពីចំនួនលំដប់បណា� ក់ 

េ្រពះវជាសំណំុរប់បាន េនាះគឺចំនួនលំដប់អចផ�ូរផ�ងពីមួយេទមួយ ជាមួយនឹងចំនួនគត់វជិ�មាន។ 

លំដាប ់ន�ងលំដាបេ់រៀបរយ 

ភាពសំខន់ខុសគា� រវងចំនួនលំដប់ខិតេទរកអនន� និងចំនួនគត់វជិ�មាន  គឺ្រតង់្រគប់ចំនួនគត់ធំជាង 0 

មានចំនួនែដលស�ិតេនមុនវ ែដលចំនួនលំដប់ដូចជា , .2ω ω  នឹង ω ω  មិនមានេទ។ េទះជាយ៉ាងណា   

ដូចជាសំណំុចំនួនគត់ែដរ សំណំុព្រងីកៃនចំនួនលំដប់ គឺ «មានលំដប់េរៀបរយ» ក�ុងន័យថា ្រគប់សំណំុមិនទេទ 

ៃនចំនួនលំដប់ មានធាតុមួយយ៉ាងតិច។ លក�ណសម្បត�ិេនះ ជាមូលេហតុ ែដលេយងអចទញេចញនូវតថភាព ែដលថា 

មិនអចមាន ស�ុីតចុះដច់ខត យ៉ាងែវងមិនអច កំណត់បានៃនចំនួនលំដប់េនាះេទ។ ឧបមាថា ៖ មានស�ុីតមិនកំណត់  

ែបបេនាះ ែដលតងេដយ 0 1 2, , ,...u u u  េហយ S ជាសំណំុតួរបស់វ។ េគឱ្យ S ជាសំណំុមិនទេទ 

វមានធាតុមួយយ៉ាងតិចគឺα េហយ kuα = ែដល k ជាចំនួនគត់។ ែតស�ុីតេនះជាស�ុីតចុះដច់ខតេនាះ 1k ku u α+ < =  

ដូចេនះα មិនែមនជាធាតុតូចជាងេគរបស់ S  េទ ែដលវផ�ុយពីសម�ិតកម�។ 

ឥឡូវេនះេយងអចបង� ញពីរេបៀបេ្របចំនួនលំដប់េដម្បី�សយប�� ក់ពីស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ។ 

៣. បងា� ញថាស�ុ�តហ�ដូេស�នេខ�យ រមួេ�រក 0 

ភា� ប់ជាមួយតួ nu  ៃនស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយេយងបេង�តស�ុីតចុះ nα  ៃនចំនួនលំដប់ េដយជំនួសេគាលក�ុង nu  

េដយ ω ។ េដយេគាលដំបូងរបស់ 0u  គឺ 2 េហយេដយេគាលរបស់ nu  េកន ១ េរៀងរល់តួ ករបំែបក nu  មានេគាល 

( )2n + ។ ស��ីតថ�ីែដលភា� ប់េទស��ីតមានតួដំបូង 266 បង� ញក�ុងតរង ២៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តរង2: ស�ុីតៃនចំនួនលំដប់ែដល្រត�វគា� នឹងស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ 

តមទ្រមង់េនះ ្រគប់តួៃនស�ុីត nα ធំជាងតួ្រត�វគា� ៃនស�ុីត nu ែតេដយ nu ជាស�ុីតេកន េហយ nα ជាស�ុីតចុះ។ 

េហតុែដលករបំែបកតួ nu  េដយេ្របេគាល( )2n +
 

េកតេឡងបានលុះ្រតែតតួឯកត nu  មិនេស� សូន្យ ឬអវត�មាន ។ 

ដូចេនះឆ�ងពីតួមួយេទមួយេទៀត មានពីររេបៀប៖ 

• េបតួឯកតរបស់ nu  មិនេស� 0 េដយដក “1” េរៀងរល់តួបនា� ប់ េនាះតួឯកត 1nu + តូចជាងតួឯកត nu  មួយឯកត 

(ក�ុងតរង 2 ករណីេនះេកតេឡងេពលឆ�ងពី 1 2 2 3 4 5 5 6, , ,u u u u u u u u→ → → → )។ 

• េបតួឯកតេស� 0 ក�ុងករណីេនះ េពលេគ បំែបក nu  េដម្បីសរេសរតមេគាលថ�ី េគ្រត�វប��ុ ះស�័យគុណ 

ែដលតូចជាងេគ។(ក�ុងតរង 2 ករណីេនះេកតេឡងពី 0 1 3 4 9 10, ,u u u u u u→ → → ) េមលតរង ១ ស�ីពីករបំែបក) 

(េមល [9])។ 

 ទំព័រទី3 
 



សេង�តទំងពីរករណី េយងេឃញថា nα  តូចជាង 1nα + ្រគប់តៃម� n ។ េដយចំនួនលំដប់ ជាចំនួនែដលមានលំដប់េរៀបរយ 

េនាះេយងមិនអចមានស�ុីតៃនចំនួនលំដប់ ែដលចុះដច់ខតមិនកំណត់េទ  ដូេច�ះមាន m ជាចំនួនគត់ ែដល 0mα =  ។ 

េលសពីេនះេទៀតេដយ n nu α≤  ស្រមាប់្រគ ប់ n  េនាះ mu ្រត�វែតេស� 0។ េពលបានម្៉យោងេទៀតថា តួរបស់ nu េស�នឹង 0 

្រតឹមែតក�ុងចំនួនជំហនណាមួយ េទះចំនួនជំហនេនាះ អចេ្រចន យ៉ាងណាក�ី។ 

 សូមអ�កអនសកល្បងសរេសរតួ nu និង nα ចប់េផ�មពី 0 5u = ។ េត n  េស�បុ៉នា� ន េពល  nα ω= ។ េត nu  
េស�បុ៉នា� នេនេពលេនាះ េហយតួបនា� ប់ជាអ�ី (េមល [10])។ 

ជំហនបនា� ប់េយងនឹងសិក្សោពីស�ុីតហ�ូដេស�ន។ និយមន័មរបស់ស�ុីតេនះមានលក�ណៈខុសបន�ិច ពីស�ុីតហ�ូដេស�ន េខ្សោយ 

េហយចរតិេកនេឡងរបស់វក៏គួរឱ្យចប់អរម�ណ៍ែដរ។ េទះយ៉ាងណា ករបង� ញពីភាពរួមេទរកសូន្យ 

មានលក�ណៈ�សេដៀងគា� នឹងអ�ីែដលេយងបានេឃញ។ 

៤. ស�ុ�តហ�ដូេស�ន 

សេង�តសរជាថ�ី នូវករជំនួសេគាល 2 ស្រមាប់  8 3 1266 : 2 2 2+ + ។ ឥឡូវសរេសរស�័យគុណេដយេ្របែតេគា ល
1 3 2 12, 3 2 1, 8 2 2 += + = = ។ ជាលទ�ផលកេន្សោមស្រមាប់ចំនួន 266 អចសរេសរេដយគា� នេលខណាធំជាង 2 េឡយ។ 

តង nm ជាស�ុីតហ�ូដេស�ន ែដលចប់េផ�មេដយតួ 0 266u = ។ េផ�មពី 1m  េដយប�ូរពីករជួសេគាល 2 េទេគាល 3 

េហយដក 1 និងសរេសរេឡងវញិនូវលទ�ផលែដលគា� នេលខណាធំជាង 3 េឡយ។ បន�នូវដំេណ រករ្រចំែដល 

េដម្បីបាននូវតួបន�បនា� ប់ៃន nm ដូចជាករបង� ញនូវក�ុងតរង3: 

 

 

 
 

 

 

 
តរង 3 

ដូចបានេឃញេហយ ទំហំៃនករេកនេឡងៃនតួគឺធំសេម្បម ផ�ុយេទវញិ ដូចជាស�ុីតហ�ូដេស�នដៃទែដរ េពលណា

មួយេនាះ ចប់េផ�មចុះ េហយចុងប�� ប់គឺរួមេទរក 0។ ករ�សយប�� ក់វ ្របហក់្របែហលេទនឹងករ�សយ 

ប�� ក់ៃនស�ុតីហ�ូដេស�នេខ្សោយែដរ។ ដូចជាក�ុងករណីេនះ ស�ុីត nβ  ែដលភា� ប់េទនឹងស�ុតី nm េដយករប�ូរេគាល 

ែដលេយងជួប្របទះេទជា ω ។ ពីរឬបីធាតុដំបូងៃន nβ គឺមានទ្រមង់ដូចតេទ: 

 
 
 

 
 
 

 

ស�ុីត nβ គឺជាចំនួនលំដប់ចុះដច់ខត ែដលករកំណត់េនះ នំាឱ្យ មានធាតុតិចតួចណាស់ េហយតួបន�្រត�វបាន 

គណនាយ៉ាងែវង េដយគា� នតួណាេស� 0 េទ ែតធាតុៃនស�ុីតេនះគឺ0។ ករពន្យល់្របែហលគា� េនះ អចេ្របស្រមាប់ 

ស�ុីតហ�ូដេស�នទំងអស់។ 

 ទំព័រទី4 
 



នព�ន�ស�ស�ៃនចំនួនគត់លំដប់ ្រត�វបានេគេហថា នព�ន�ស�ស� ភីណូ (Peano arithmetic) េ្រពះក�ុងសតវត្សទី១៩   

គណិតវទិ្យោជនជាតិអីុតលី េឈ� ះ ជីែហ្សប ភីណូ បាន បេង�តនូវស�័យសត្យដំបូងបង�ស់។ េនះជាអី� ែដលេយងគួរ 

កត់សមា� ល់ អំពីស្រមាយប�� ក់ដ៏ល�្របណិត ែដលស�ិតេនេ្រករង�ង់ៃន នព�ន�ស�ស� ភីណូ ែតេនែតេគារពបាន 

នូវច្បោប់ក�ុង នព�ន�ស�ស� ភីណូដែដល។ េពលម៉្យោងេទៀតថា  វេ្រប្រទឹស�ីទូេទៃនសំណំុ  ែដលរួមមានចំនួនមានលំដប់ 

ខិតេទរកអនន� េដម្បី�សយនូវ្រទឹស�ីបទពីចំនួនគត់វជិ�មាន មានន័យថា ្រគប់ ស�ុីតហ�ូដេស�នរួមេទរក 0។ សំណួរសួរថា 

េតភាពរួមៃនស�ុីតហ�ូដេស�ន អច�សយប�� ក់ េដយមិនេ្របចំនួនមានលំដប់ខិតេទរកអនន�េទ? ចេម�យគឺេទ។ 

ស្រមាយប�� ក់មានេនឆា� ១ំ៩៨២ េដយេលក ឡូរ ីឃឹបី៊ និង ែចហ� ែភរសី គឺ ្របែហលជា៤០ឆា� ំ េ្រកយេពល 

ស�ុីតេនះបង� ញខ�ួន (េមល  [12])។ ពួកេគ រកេឃញថា  េបភាពរួមៃនស�ុីតេនះ អច�សយប�� ក់េដយេ្របែត 

េគាលករណ៍លំដប់េរៀបរយ របស់ ចំនួនគត់េនាះ (មានន័យថា ក�ុង្រកបខណ� ៃននព�ន�ស�ស� ភីណូ) េនាះ្រទឹស�ីបទ 

អំពីស�ុីតហ�ូដេស�ន អចបំ្រព�ញេទ្រទឹស�ីបទ ែហ�នែហ្សន ( Gentzen) ក�ុងឆា�  ំ១៩៣៦ ែដលេពលេនាះភាពមំាមួនៃន 

នព�ន�ស�ស� ភីណូនឹងចំុេខ្សោយ។ បុ៉ែន�េយងដឹងពី្រទឹស�ីបទ គា� នទីប�� ប់របស់ ហ�ូែដល ( Gödel incompletenesss) (១៩៣១) 

ែដលថា ភាពមំាមួនៃននព�ន�ស�ស� ភីណូ មិនអចបក�សយ េដយេ្របែត នព�ន�ស�ស� ភីណូ ខ�ួនឯងបានេទ ។ 

វគា� ន្របេយាជន៍េទ ស្រមាប់អ�កគណិតវទិ្យោ ែដលចំណាយថាមពលខ�ះខ� យ េដម្បីែស�ងរកស្រមាយប�� ក់ែបបេនាះ។ 

ម្៉យោងវញិេទៀត ែដល េធ�ឱ្យមានករភា� ក់េផ�លខ� ំងេនាះ គឺករែដលស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយខិតេទរក 0 អច�សយ  

ប�� ក់េដយេ្របែត នព�ន�ស�ស� ភីណូ ។ េហតុេនះ សំខន់ណាស់ េ្រពះ តួៃនស�ុីតភា� ប់ែតជាមួយ ចំនួនលំដប់ 

ែដលតួចជាង ωω ។ ករ�សយប�� ក់មួយេដយេលក អ.អ. សីុកុន ( E.A Cichon) ែដលបានបង� ញពី ស�ុីតហ�ូដេស�ន

េខ្សោយ ក�ុងឆា� ំ ១៩៨៣ (េមល  [13])។ េទនឹងតួនីមួយៗៃនស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ េគអចភា� ប់ m ធាតុេរៀបរយ

ៃនេមគុណបំែណងែចក ក�ុងេគាល 2n +  រួចបង� ញថា m ធាតុេរៀបរយ េគារពនូវ ភាពចុះដច់ខត ៃនលំដប់អក�រ្រកម។ 

៥.ស�ុ�តហ�ដូេស�ន ន�ងែល្បងហាយ្រដា (Hydra) 

េនក�ុងអត�បទរបស់ពួកេគ ឃឹបី៊ និង ែភរសី បានបង� ញ នូវ ដំេណ រករេផ្សងមួយេទៀត គឺ ែល្បងហយ្រដ 

ែដល�សេដៀងេទនឹងស�ុីតហ�ូដេស�ន។ ែល្បងេនះ  (េមល [14]) ្រត�វបានដក់េឈ� ះតមេរឿងេទវកថារបស់្រកិច 

ែដលបានេរៀបរប់ពីករ្របយុទ�តសូ៊រវងែអ៊កគុល0

1 ( Hercules) និងសត�ែដលមានក្បោលេ្រចនមានេឈ� ះថា េឡ�េនៀន 

ហយ្រដ។ េពលែដលក្បោល ហយ្រដ ្រត�វបានកត់េនាះ នឹងមានក្បោលពីរដុះេចញពីកែន�ងែដលកត់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 េរឿងេនះធា� ប់មានប�� ំងជាភាពយន�េនកម�ុជា ជំនាន់ែដល្របេទសេយងអនសូរតមភាសបារងំ ដូចេនះ េយងរក្សោទុកសំេនៀងដែដល េដយមិន

េហតមសំេនៀងអង់េគ�សេទ។  
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េនក�ុងែល្បងេនាះ ហយ្រដមានទ្រមង់ជាេដមេឈ េហយក្បោលរបស់វ េ្រប�បបាននឹងចុងេឈឬស�ឹក។ ្របសិនេបែអ៊គុល

កត់ក្បោលែដលមិនតជាប់ផា� ល់េទនឹងេដមេទ េនាះមិនមានក្បោលដុះ្រតង់េនាះេទ ែតនឹងមានក្បោលដុះេន្រតង់ពីរថា� ក់ 

េ្រកមេនាះ។ ករណ៍េនះ ្រត�វបានតងេដយវធីិេផ្សងៗគា� ។ ជាឧទហរណ៍ េដយឃឹបី៊ និង ែភរសី  េហយឧទហរណ៍េនះ 

បានេ្រប្របាស់ម�ងេទៀត េដយ ហុ៊តសុន ។ ្របសិនេបក្បោល្រត�វកត់ផា� ច់េនជំហនទី  n  ៃនែល្បង េនាះហយ្រដ 

្រត�វមានក្បោល n  ែដល ដុះេចញពីែផ�កៃនចុងខងេលៃនក្បោល្រត�វកត់ផា� ច់។ ក�ុងដ្យោ្រកមខងេ្រកម ែផ�កែដលកត់ផា� ច់ 

គឺបង� ញេដយបនា� ត់ដច់ៗ អ�ីែដលនឹងេកតថ�ីតងេដយពណ៌្រកហម េហយអ�ីែដលេទបេកតបង� ញជាពណ៌េខៀវ៖ 

មានលទ�ភាព�សយប�� ក់ថា មិនអ�ស័យនឹងស� នភាពេដមយ៉ាងណា ឬ យុទ�ស�ស�របស់ែអ៊គុលយ៉ាងណា 

ក៏ែអ៊គុលេនទីប�� ប់  ែតងែត ទទួលេជាគជ័យក�ុងករកត់ផា� ច់ក្បោល េទះជាទមទរយូរក៏េដយ។ ដូចករណីភាពរួមៃន 

ស�ុីតហ�ូដេស�ន ស្រមាយ ប�� ក់ ឈរេល េគាលករណ៍ៃនទំនាក់ទំនងរវង ទ្រមង់េដម េឈ និងភាពចុះដច់ខត 

ៃនស�ុីតចំនួនលំដប់។  ដូចជាអ�កបានស� នទុក ពីដ្យោ្រកមែដលបានបង� ញខងេល ែមកេឈេចះែតដុះថ�ីជាបន�បនា� ប់ 

បុ៉ែន�កំពស់របស់វេចះែតទបចុះបន�បនា� ប់ែដរ។ ចុងប�� ប់  ែអ៊គុល េនែតមានលទ�ភាពកត់ផា� ច់ក្បោល ែដលេនខងេល 

េលសពីមួយជាន់ៃនែមក េហយេនេពលេនាះ (ដូចជាករបង� ញក�ុងជំហនទី 3) គាត់អចកត់ផា� ច់ក្បោលម�ងមួយៗ  

រហូតទល់ែតអស់ េដយគា� នក្បោលថ�ីេកតេឡងេឡយ។ 

៦. េមេរៀនែដលេចញព�ឧទាហរណ ៍

ឧទហរណ៍ក�ុងអត�បទខ�ីេនះគឺជាេហតុផលគួរចប់អរម�ណ៍។ ដំបូងវបង� ញនូវគណិតតក�វទិ្យោ ែដល មាន 

ទំនាក់ទំនង មិន្រតឹមែត គណិតវទិ្យោេទ េ្រពះ ្រទឹស�ីបទជាេ្រចនដូចជា្រទឹស�ីបទគា� នទីប�� ប់ ហ�ូែដល និងវត�ុដៃទេទៀត 

ដូចជាចំនួនមានលំដប់ខិតេទរកអនន�ជាេដម ្រត�វករស្រមាប់សិក្សោពី គណិតវទិ្យោលំដប់ ដូចជាស�ុីត ៃនចំនួនគត់ 

និងេដមេឈគណិតវទិ្យោជាេដម។ តមករបង� ញពីលក�ណសម្បត�ិ ៃនចំនួនគត់អចឱ្យ�សយប�� ក់ ្រទឹស�ីបទទូេទ 

ៃនសំណំុ ែតមិនែមនក�ុង្រកបខណ�  នព�ន�ស�ស� ភីណូ េទ។ ឧទហរណ៍េនះគូសប�� ក់ពី ករ្រប�ង្របយ័ត� ក�ុងករេ្រប្រទស�ី 

និងពក្យេពជ េពលអះអងនិង�សយប�� ក់។ ក�ុងករណីេនះ ក៏បង� ញផងែដរនូវភាពទន់េខ្សោយរបស់ នព�ន�ស�ស� ភីណូ 

ជាង្រទឹស�ីទូេទៃនសំណំុ។ 

េមេរៀនដៃទេទៀតែដលបានមកពីឧទហរណ៍េនះ គឺករខិតចូលជិត ប�� លំបាក (ភាពរួមៃនស�ុីតហ�ូដេស�នទូេទ) 

េដយេដយបំែផ�ងវជារបស់ងយជាង ( ភាពរួមៃនស�ុីតហ�ូដេស�នេខ្សោយ)។ េលសពីេនះ ឧទហរណ៍បង� ញថា 

្របេភទៃនឧទហរណ៍ ( ស�ុីតមួយែដលតួវមានតៃម�ដំបូង 266) អចពន្យល់ពីលក�ណៈសំខន់ទំងអស់ៃន្របេភទដូចគា� ។

ឧទហរណ៍េនះក៏បានបង� ត់បង� ញេយងផងែដរ េ្រពះវនំា ឱ្យេយងយល់ពីភាពមានែដនកំណត់គំនិតអព�ន�រ�� ណ។ 

ស�ុីតែដលខិតជិតអនន�តមពិតេទ វមិន ្របាកដជាដូចេនាះេទ ជាយថាេហតុវចុះ និងរួមេទរកសូន្យេនចំនួនកំណត់ 

មួយៃនជំហន។ ជា ចុងប�� ប់ ឧទហរណ៍ អចេធ�ឱ្យេយងបានេឃញទំងសត�ភាព និងែដនកំណត់ៃនបេច�កវទិ្យោ  

េ្រពះបេច�កវទិ្យោផ�ល់ឱ្យេយងគននាបាននូវករេកនេឡងយ៉ាងខ� ំងៃនតួៃនស�ុីត ែតវមាន ែដនកំណត់ េពល ជួប្របទះ 

ចំនួនេលខមហិមា ែដលបានពីនិយមន័យរបស់ស�ុីត។ 
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