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ការស្ិកាអំពគីណិតវទិ្យាទងំឡាយ   ច្ ោះវាាការពតិណាស់្ផ្ែលវាហាក់ែូចមា្លកខណចង់ឱ្យបា្ស្ំច្រច
្ិងភាា ប់ច្ោយនលូវឬគំណិតពីរផ្ែលមា្លកខណខុស្គ្នែ   ច្ៅច្ពលផ្ែលច្យងីចាប់ច្ចញែំច្ណីរែបូំង្ូវអវីផ្ែលច្យងីចង់
ឱ្យ្ិយម្័យ ឬ អាចថាាស្ញ្ញា ណតាមផ្បប(របស់្)គណិតវទិ្យាច្ យីផ្ែលមា្លកខណ 
ាការ(ករណី)ជបួញឹកញាប់បំនុត។នលូវ(គណិំត)មួយឬអាចថាាគណិំតមួយ កែុងចំច្ណាមច្ ោះ  គឺាការផ្ែល ំ
ច្យងីតាមលកខណន្ការផ្ញកច្ៅតាមលំោប់ ច្ ព្ ោះច្ៅរក(ជួប;ស្របស្ពវ)ភាពាុញុំាំ្ ិងស្មុកាម ញែូចាការស្ិកាពី
ចំ្ួ្  គត់ ទងំឡាយភាា ប់ច្ៅ្ឹងស្របភាគ  ច្ៅ្ឹងចំ្ួ្ ពតិ  ច្ៅ្ឹងចំ្ួ្កុំនលិចទងំឡាយ ាច្ែីម។ 
         ពីលកខណន្នលបូក  នលគុណច្ៅ្ឹងភាពន្ឌីច្នរង់៉ផ្ស្យល  ្ិង អាងំច្តស្រកាល  ច្ យីាប្រប ា ប់មកច្ទ្យៀត
រ ូតែល់លកខណន្គណិតវទិ្យាកំរតិថាែ ក់ខពស់្។  ឯនលូវឬគំណិតមួយច្ទ្យៀតគឺារច្បៀបកំណត់តាមលកខណវភិាគអរូបីយ
កា្់ផ្តខ្ល ំងច្ ីងៗ្ិងយកលកខណ(ច្គ្នលកាណ៍)ន្ភាពស្មច្ តុនល(Logique)នងផ្ែរ។ស្ថិតកែុ ងភាព
(លកខណ:)ស្រាវស្រាវ្ូវអវី្ូវអវីផ្ែលអាចស្្ែិោា ្ ្ិងស្ំច្រចបា្ក៏ែូចាការច្្វីអ្ុមាណពីជំហា៊ា ្ន្ការផ្វកផ្ញក
របស់្ស្ញ្ញា ណ ែំបូងទងំឡាយផ្ែលអាចឱ្យច្យងីមា្លកខណចុោះស្ំរុង្ិងយល់ស្រពមនងផ្ែរ។ 
        ច្យងីស្ួរថាច្តអីវីខលោះច្ៅផ្ែលច្យងីគិតថាវាាគណិំត ្ិង វាាច្គ្នលការណ៍ាទូ្យច្ៅទងំឡាយផ្ែលអាចឱ្យ
ច្យងីស្ំច្រចចតិរឱ្យបា្ា្ិយម្័យ ឬការច្្វីអ្ុមាណ្ូវច្គ្នលការណ៍ាទូ្យច្ៅទងំឡាយផ្ែលអាចឱ្យច្យងីកណំត់
បា្ចំច្ ោះ ភាពន្(របស់្)ចណុំចចាប់ច្នរីម។ 
        បញ្ញា ច្្ោះគឺាច្ តុការណ៍មួយន្ការស្ំច្រចចិតរចំច្ ោះគំណិតខុស្គ្នែ ផ្ែលមា្លកខណចងអុលបង្ហា ញពីចរតិ
លកខណតាមផ្បបទ្យស្ស្វទិ្យារបស់្គណិតវទិ្យាតាមលកខណន្ភាានាុយគ្នែ ាមួយលកខណរបស់្គណិតវទិ្យាតាមផ្បប
្័យស្រតង់សុ្ទ្យធា្  ឬ គណិតវទិ្យា្មមតា។ បុ៉ផ្្រច្ទោះាយ៉ងក៏ច្ោយវាាការមួយផ្ែលស្រតូវយល់ឱ្យបា្ចាស់្ថាភាព 
ខុស្គ្នែ ច្្ោះវាមិ្បណារ លមកពីលកខណ្មមាត ិឬ មកពីស្របច្េទ្យវតថុច្ ោះច្ទ្យ បុ៉ផ្្រវាមកពី្មមាតិ ឬ ស្របច្េទ្យផ្ែលច្ចញពី
ទ្យស្ស្គណិំតាម រតីរបស់្អែក ស្រាវស្រាវ ផ្តបុ៉ច្ណាណ ោះ។ បណារ អែក្រណីមាស្រតស្រកិក  ច្ោយឆ្លងកាត់្ូវកបួ្ខ្ែ ត ្ិងបទ្យ     
ពិច្ា្្៍ន្ការវាស់្ផ្វងែីច្ៅស្របច្ទ្យស្ច្អ សបី  ច្ ោះចំច្ ោះស្ំច្ណីរាទូ្យច្ៅមួយចំ្ួ្ផ្ែលបង្ហា ញបញ្ញា ក់ពីកបួ្ខ្ែ ត
ទងំច្្ោះ្ិងាប្រប ា ប់មកច្ទ្យៀតច្ចញពស័ី្វយស្តយ  ្ងិ ឧបធាករណ៍របស់្ អគឺលតី ពួកច្គក៏បា្បច្ងកតីពីរច្បៀប  
ទ្យស្ស្ គណិតវទិ្យា  ផ្ែលមា្លកខណភាា ប់ច្ោយ្យិម្័យាប្រប ា ប់នងផ្ែរ។ បុ៉ផ្្រច្ស្រកាយពីរកច្ ញី ្ិង បច្ងកីត
បា្្ូវស្វ័យស្តយ ្ិង ឧបធាករណ៍ទងំច្្ោះមក(ឆ្លងកាត់្ូវការង្ហរអ្ុមាណ) ផ្ែលច្យងីបា្ច្ ញីកែុងស្រទ្យសឹ្រីបទ្យ អឺ
គលតី ពពួកអែក្រណីមាស្រតបុរាណស្រកិចបា្ភាា ប់មការបស់្ ឬ ាកមមវតថុចំច្ ោះគណិតវទិ្យា្មមតា។ ភាពខុស្គ្នែ រវាងគ
ណិតវទិ្យា ្ិង ទ្យស្ស្វទិ្យាតាមផ្បបគណិតវទិ្យាគឺអាស្រស័្យច្ៅច្លនីលស្របច្យជ្៍ផ្ែល្វឱ្យនុស្ច្ោយគណិំតន្ការ
ស្រាវស្រាវ្ិងបា្ពីការរកីចំច្រ ី្ ន្ការយល់ែឹង្ងឹច្្វីឱ្យស្ំច្រចបា្  បុ៉ផ្្រវាមិ្ច្កតីពសី្ំច្ណីរទងំឡាយផ្ែលយកច្្វី
ារបស់្ផ្ែលាកមមវតថុស្ំរាប់ផ្តការស្របលងច្ ោះច្ទ្យ។ 

ច្យងីអាចព្យល់ ឬ ចងអុលបង្ហា ញែូចគ្នែ នងផ្ែរ្ូវការផ្វកផ្ញកពីរច្បៀបមួយច្នសងច្ទ្យៀត។វតថុឬអាច្ិយយថា
ាច្រឿងទងំឡាយណាផ្ែលមា្លកខណស្របតសស្រក ាក់ផ្ស្រងបំនុត ្ិង ង្ហយស្រស្ួលំនុតច្ ោះគឺមិ្ផ្ម្ាច្រឿង ឬ វតថុ
ផ្ែលបង្ហា ញឬពណ៌ ច្ោយស្រតឹមស្រតូវស្មច្ តុនលពីច្ែីមែំបូងច្ ោះច្ទ្យ(កែុងករណីស្រកបខ័ណឌ ន្គណិតវទិ្យា)ផ្តវាា
ច្រឿង ឬ វតថុផ្ែលបង្ហា ញពីទ្យស្ស្ន្ការអ្ុមាណតាមផ្បបតកក(Logique)ច្ យីផ្ែលមា្លកខណបង្ហា ញច្ ព្ ោះច្ៅរក



ភាពាកណារ ល។វាមា្លកខណែូចគ្នែ ផ្ែរថាខលួ្ស្របាណទងំមូលគអឺាចង្ហយស្រស្ួល្ឹងពិ្ ិតយច្មីល ែូចាមិ្ច្ៅ ា្ យ
ច្ពក មិ្ច្ៅជិតច្ពក មិ្តូចច្ពក មិ្្ំច្ពក…ចំច្ ោះលកខណ ែូចគ្នែ ច្្ោះផ្ែរច្បីច្យីង្ិយយពីទ្យស្ស្:ទ្
(Concep)ឬ អាចថាាគំណិតណាមួយផ្ែលមា្លកខណ:ង្ហយយល់បំនុតគឺគំណិតឬទ្យស្ស្ទ្ផ្ែលមា្លកខណ: 
មិ្ស្មុកាម ញពបិាកយល់ផ្តមា្្័យថាមិ្ផ្ម្ាគណិំតឬទ្យស្ស្:ទ្ផ្ែល មា្លកខណាមញ្ាច្ពកផ្ែរ(ការច្ស្របី
 កយាមញ្ាច្្ោះគកឺែុង្័យតកករបស់្ខលួ្)។ 
       ច្យងីស្រតូវការ្ូវឧបករណ៍ពីរស្របច្េទ្យគឺផ្កវយតិ្ងិអតិសុ្ខុមទ្យស្ស្៍ច្ែីមបបីង្ហា ញឬលាតស្រតោង្ូវអ្ុភាពន្ការ
ច្មីលច្ ញីរបស់្ច្យងី ច្ យីច្យងីក៏ស្រតូវការនងផ្ែរ្ូវឧបករណ៍ពីរស្របច្េទ្យច្ែីមបបីច្ងកី្ ្ូវស្មថភាពន្ភាពតកករបស់្
ច្យងីផ្ែលភាពមួយគឺច្ែីមបចី្លីកតច្មកងីច្យងីរ ូតែល់ផ្នែកន្គណិតវទិ្យាលំោប់ខពស់្ ឯមួយច្ទ្យៀតគឺភាព ចំ្យងីឱ្យ
ចូលច្ៅែល់ភាពសុ្ីជំច្ៅន្ភាពតកកន្វតថុទងំឡាយផ្ែលច្យងីទងំអស់្គ្នែ បា្ច្រៀបចំ្ងិយល់ស្រពមទ្យទ្យលួយកតាម
លកខណន្គណិតវទិ្យា។ច្យងីយល់ច្ ញីថា ច្ស្រកាយពីច្្វីការវភិាគ្ូវស្ញ្ញា ណន្គណិតវទិ្យា្មមតាឬអាចថាាគណិត
វទិ្យាមា្ទ្យំរង់ង្ហយ(គណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធ)របស់្ច្យងី ច្ ោះច្យងី្ឹងទ្យទ្យួលបា្្ូវភាពច្មីលច្ ញីចាច្ស្ីបនុំតក៏ែូចទ្យទ្យួល
បា្្ូវមច្្ាបាយខុស្គ្នែ ទងំឡាយ្ិងភាពង្ហយស្រស្ួលន្ការយល់ឬចាប់បា្កែុងស្ណំុំរបច្ស្ីវាឬរបស់្កមមវតថុន្គ
ណិតវទិ្យាថ្មីទងំឡាយ្ឹងយល់ស្រពមតាមរច្បៀបែ៏នទ្យច្ទ្យៀតច្ែីមបចី្្វីឱ្យមា្ការរកីចំច្រ ី្ អេវិឌឍ្៍ច្ ងីច្ស្រកាយពីការយល់
ស្រពមច្ៅរកភាពខ្ងច្ស្រកាយរបស់្ច្យងីវញិនងផ្ែរ។ 

 ច្គ្នលបណំងន្ការស្រច្ស្រច្្ោះគឺាការបង្ហា ញ្ូវទ្យស្ស្វទិ្យាន្គណិតវទិ្យាតាមរច្បៀបាមញ្ា ្ិង ច្ោយ
គ្នម ្បរធិា្បច្ចេកច្ទ្យស្ច្ោយគ្នម ្ការលាតស្រតោងពីបំផ្ណកទងំឡាយផ្ែលមិ្ ស្របាកែចាស់្ ឬ មា្ភាពលំបាកលមម 
ច្បីស្ិ្ាបំផ្ណកឬផ្នែកទងំអស់្ច្្ោះស្រតូវបា្ស្ំគ្នល់ថាារច្បៀបែំបូងមួយផ្តបុ៉ច្ណាណ ោះ។បញ្ញា ទងំអស់្គឺរកច្ ញីកែុង
ច្គ្នលការណ៍ន្គណិតវទិ្យាអវផី្ែលាការច្លកីយកមកបង្ហា ញច្ៅកែុងជពូំកច្្ោះគឺមិ្ ផ្ម្ាវតថុមួយផ្ែលស្ថតិច្ៅច្ស្រៅ
ន្ច្ស្ចករីច្នរីមច្ ោះច្ទ្យ។ 
        ចំច្ ោះម្ុស្ស ច្ពលបចេុបប្ែច្្ោះ ច្ោយឆ្លងតាមមច្្ាបាយន្ការអប់រចំ្គអាច្យិយពីចណុំចច្ចញ
ែំច្ណីរាក់ផ្ស្រងន្គណិតវទិ្យាទងំឡាយច្ ោះគឺាច្ស្៊ារនី្ចំ្ួ្គត់ទងំ យយ៖ 
             1; 2 ; 3 ; 4 ; ......          
 វាាការស្របផ្ លមួយផ្ែលម្ុស្សផ្តមាែ ក់មា្ចំច្ណោះែឹងខលោះៗ ពីគណិតវទិ្យាច្ យីផ្ែលគិតថា្ឹងចាប់ច្នរីម
ច្ស្៊ារមីួយច្ោយច្ចញែំច្ណីរពី 0  ាាងពី 1។ ចំច្ ោះបញ្ញា ច្្ោះច្យីងទ្យទ្យួលាា ល់ឬ្ិយយាមញ្ាថាច្យីងយល់
ស្រពមច្ៅ្ឹងការគិតច្្ោះច្ យីច្យងី្ឹងចាប់ច្ចញពីច្ស្៊ារមីួយគឺ៖ 

              0;1;2;3;....; ; 1 ;....n n  
គឺច្ស្៊ារចី្្ោះច្ ីយផ្ែលច្យីង្ឹកច្ ីញច្ៅច្ពលផ្ែលច្យីង្ិយយពីច្ស្៊ារនី្ចំ្ួ្គត់្មមាតិទងំឡាយ។ 

បញ្ញា ច្្ោះគឺវាស្រគ្ន្់ផ្តាស្រកបខណឌ ន្អរយិយ្ម៌ផ្តមួយបុ៉ច្ណាណ ោះ ផ្ែលឆ្លងកាត់ច្ៅមុខច្ យីផ្ែលច្យងីអាចទ្យទ្យួលច្ស្៊ារ ី
ច្្ោះចំច្ ោះចំណុចន្ការចាប់ច្នរីមែំបូង។ 

វាាការពិតផ្ែលាច្ស្រចី្ស្តយវតសមកច្ យីចំច្ ោះការរកច្ ញី្ូវភាពា្ឹមន្ស្តវមា្់ ន្ស្តវទ ្ងិ ភាព
ាគូន្នថ្ា ាឧទ រណ៍ន្ចំ្ួ្2។ កំរតិអរូបីយន៍្ភាពរមួបញ្េូលច្្ោះគឺាលកខណមួយស្ថិតច្ៅ ា្ យពីភាពង្ហយ



ស្រស្ួលយល់។ ការរកច្ ញីថា1ាចំ្ួ្មួយច្ ោះគាឺច្រឿងមួយផ្ែលស្រតូវបា្ច្្វឱី្យង្ហយយល់ប្រចិ។ ចំផ្ណកឯច្លខ 
0វាាការច្្វីការបូកច្ៅស្រគប់តនមលថ្មី។ពពួកស្រកចិ ្ិង រ ៉ូមុាងំមិ្មា្ តួច្លខច្្ោះច្ទ្យ។ កាលពីច្ែីមច្បីស្ិ្ ាច្យងីស្ិកាពី
ទ្យស្ស្វទិ្យាន្គណិតវទិ្យាច្ ោះច្យងីហាក់ែូចាច្ចញែំច្ណីរាមយួវតថុខលោះៗផ្ែលមា្លកខណមិ្សូ្វអរូបយីា៍ងច្ស្៊ារ ី
ន្ចំ្ួ្គត់្មមាតិ ក៏ែូចាវតថុខលោះៗផ្ែលហាក់ែូចាស្ថិតកែុងចមាល់របស់្ច្យងីផ្ែរ។ 

ច្ៅច្ពលផ្ែលមូលោា ្ន្តកកគណិតវទិ្យាទងំឡាយមា្លកខណរកីែុោះោលចំច្រ ី្ ច្ ងីច្ ោះ  ច្យងីកា្់ផ្តស្រតូវ
បា្មា្លកខណស្ ការា្ិចេខ្ល ងំផ្ថ្មច្ទ្យៀត(មា្្័យថាមា្លកខណ:រួមាស្រគួារយ៉ងខ្ល ងំ)។ ច្យីងស្រតូវបា្
ច្ចញែំច្ណីរយ៉ង ា្ យពីភាពន្អតីតកាល្ូវអវីផ្ែលបចេុបប្ែកា្់ផ្តច្្វីឱ្យមា្លកខណ:រតឹផ្តលអច្ ងីតាមរយន្ការ
វភិាគរបស់្ច្យងីាប្រប ា ប់។ បុ៉ផ្្រចំច្ ោះកាលច្ទ្យស្ណាមួយច្ ោះ ចំ្ួ្្មមាតិទងំឡាយវាហាក់ែូចាស្រគ្ន្់ផ្តា
ការបង្ហា ញពីអវីផ្ែលមា្លកខណាមមញ្ាង្ហយស្រស្ួល្ិងចាស់្លាស់្តាមរយ:គណិតវទិ្យាផ្តបុ៉ច្ណាណ ោះ។ច្ទោះាយ៉ង
ណាក៏ច្ោយចំ្ួ្្មមាតិ្ូវផ្តស្រតូវបា្ច្យងីនារភាា ប់ា្ិចេច្ យីវា្ូវផ្តាបញ្ញា មួយមិ្យល់។ ម្ុស្សតិចណាស់្
ផ្ែលអាចកំណត់្័យ្ូវអវីផ្ែលច្គចង់្ិយយថា “ ចំ្ួ្”  ‘0 ’ ឬ ‘1’ ។ច្ចញពី 0វាាការមួយផ្ែលមិ្ លំបាក្ឹង
យល់ថាច្គអាចឈា្ច្ៅែល់ចំ្ួ្្មមាតិណាមួយច្ទ្យៀតច្ោយមច្្ាបាយន្ការបូកស្រចំផ្ែលន្1បុ៉ផ្្រច្យីងស្រតូវ
កំណត់ឱ្យបា្្ូវអវីផ្ែលមា្្័យថាានលបូកន្1្ិងាមួយអវីផ្ែលមា្្័យថាាភាពស្រចំផ្ែលន្ស្របមាណវ ិ្ ីច្្ោះ 
បញ្ញា ទងំច្្ោះវាមិ្ផ្ម្ាចច្មលីយមួយផ្ែលង្ហយច្ ោះច្ទ្យ។ច្យងីមា្ជំច្្ឿថា រ ូតែណំាក់កាលចុងច្ស្រកាយន្ច្វលា
ច្្ោះគឺថាយ៉ងច្ហាចណាស់្ច្ចញពីស្ញ្ញា ណែបូំងៗន្ស្របមាណវ ិ្ ីបូកមួយចំ្ួ្ ន្្ពវ្របា្ស្រតូវទ្យទ្យលួយកច្ោយ
គ្នម ្្ិយម្័យច្ោយច្យងច្ៅតាមភាពាមមញ្ាឬង្ហយស្រស្ួល ក៏ែូច្ិងលកខណែបូំងបឋមរបស់្វា។ែូចផ្ែលច្យងី
បា្ច្ ញីថាកច្្ាមមួយស្រតូវបា្កណំត់តាមលកខណ:ច្ចញពីកច្្ាមមួយច្ទ្យៀតនងផ្ែរ។វាាការពិតមួយផ្ែលថាវទិ្យា
ាន្តស្រស្ងាមក៍មា្លកខណាច្រឿយៗស្រតូវផ្តចុោះស្ស្រមងុ(ទ្យទ្យួលយកបា្)ាមួយ កយមយួ 
ចំ្ួ្(តួខលោះៗ)ច្ោយមិ្ ចាបំាច់ស្រតូវការភាពកណំត់របស់្វាច្ចញពីរច្បៀបផ្ែល មា្ចណុំចចាប់ច្នរីមចំច្ ោះ្ិយម្័យ
របស់្វាច្ទ្យ។ 
      វាាស្របការមួយផ្ែលមិ្ ចាបំាច់ស្រតូវការាក់ផ្ស្រងចំច្ ោះ កយមួយចំ្ ួ្(តួច្ែមីមួយចំ្ ួ្)ផ្ែលចាបំាច់ស្រតូវ
ផ្តមា្្ិយម្័យកណំត់ច្ ោះច្ទ្យ។ស្ថិតកែុងនលូវឬរបត់មួយផ្ែលច្យងី្ឹងច្្វែីំច្ណីរមកែល់ការកណំត់បា្្ូវ្យិម្័យ
មួយចំ្ួ្ ច្ ោះវាាលទ្យធភាពអាចមួយផ្ែលច្យងីស្រតូវផ្តប្រែំច្ណីរច្ៅមុខបផ្្ថមច្ទ្យៀត។្យិយតាមមយួផ្បបច្ទ្យៀតគឺថា
ច្ៅកែុងែណំាក់កាលមួយផ្ែលលកខណ:វភិាគស្រតូវបា្រកីែុោះោលបា្ស្រគប់ស្រគ្ន្់ ច្ ោះវាាស្របការមួយនងផ្ែរចំច្ ោះភាព
ផ្ែលច្យងីមកែល់ន្ កយឬតួច្ែីមពតិ្មមតាមួយចំ្ ួ្ ្ងិ ប្រមកមិ្ទ្់ស្រតូវបា្ នសពវនាយ ឬ ស្របកាស្ឱ្យមា្
ភាពតកក(ភាពស្របាកែ្័យ)ពរីច្បៀបឬទ្យំរង់ន្្ិយម្័យផ្ែលច្្វីការបកស្រាយតាមវភិាគ។បញ្ញា ច្្ោះវាាចណុំចមួយ
ផ្ែលច្ចញពីច្្ោះវាមិ្ ចាបំាច់ចំច្ ោះច្យងី្ូវការស្ំច្រចច្ ោះច្ទ្យ។ច្ែីមបបីំច្ពញ្ូវច្គ្នលបណំងរបស់្ច្យងី ច្ ោះវាាការ
ស្រគប់ស្រគ្ន្់មយួ(ច្ោយារចណំង់ន្ម្ុស្សមា្ផ្ែ្កំរតិ)្ិងច្្វីការស្ំគ្នល់ថា្យិម្័យទងំឡាយផ្ែលច្យងីាា ល់
ាច្រឿយៗ ឬា្ិចេកាលស្រតូវផ្តចាប់ច្នរមីពីផ្នែកខលោះាមយួ្ឹង កយ(តួ)ទងំឡាយណាច្ោយគ្នម ្្ិយម្័យចំច្ ោះ
ខណ:ណាមួយច្ ោះបុ៉ផ្្រមិ្ ស្រតូវឱ្យមា្លកខណរច្បៀបច្្ោះា រ ូតបា្ច្ទ្យ។ 



       ស្រគប់គណិតវទិ្យាបុរាណសុ្ទ្យធា្ទងំឡាយផ្ែលកែុងច្ ោះរួមមា្ែូចា  ្រណីមាស្រតវភិាគអាចស្រតូវបា្
យល់ថាទុ្យកែូចាការស្ច្ងកតទងំស្រស្ងុច្ោយស្ចំ្ណីរទងំឡាយស្រីពីចំ្ ួ្្មមាតិ។ វាមា្្័យថា កយឬតួទងំឡាយ
ផ្ែលច្យងីជួបស្របទ្យោះអាចស្រតូវបា្កំណត់តាមរយន្ចំ្ួ្្មមាតិទងំឡាយ្ិងស្ំច្ណីរទងំឡាយអាចស្រតូវបា្ច្្វីអ្ុ
មាណពីលកខណន្ចំ្ ួ្្មមាតិទងំឡាយាមួយ្ឹងការបូកន្គំណិត្ិងស្ំច្ណីរមួយចំ្ួ្របស់្តកកសុ្ទ្យធ(Logique 
pure)កែុងករណីខលោះៗ។ ពីអវីផ្ែលគណិតវទិ្យាបុរាណសុ្ទ្យធា្ទងំអស់្អាចស្រតូវបា្ច្ចញពី(មា្ច្ែីមកំច្ណីត)មកពី
ចំ្ួ្្មមាតិទងំឡាយគឺារបកគំច្ ញីថ្មីលមមច្ទោះបីាវាស្រតូវបា្មា្ម្ាិលតាងំពីយូរណាស់្មកច្ យី។ ពីតា ា័រ 
គឺាម្ុស្សមាែ ក់ផ្ែលច្គច្ជឿ្ិងាា ល់ថាមិ្ស្រតឹមផ្តចំច្ ោះគណិតវទិ្យាបុ៉ច្ណាណ ោះច្ទ្យ បុ៉ផ្្រក៏ាអែកផ្ែលមា្គំណិតខ្ល ងំ
ចំច្ ោះមុខវាិា ែ៏នទ្យច្ទ្យៀតផ្ែរច្ ោះ គ្នត់បា្ច្្វីអ្ុមាណស្្ែិោា ្ពីចំ្ួ្ទងំឡាយច្ យីគ្នត់ក៏បា្ច្ ញីយ៉ងចាស់្
ពីអវីផ្ែលបច្ងកីតឧបស័្គាយ៉ងស្របាកែចំច្ ោះអវីផ្ែលច្យីងច្ៅថាការ្វី្ពវ្រាន្តស្រន្គណិតវទិ្យា។តាមរយពីតា ា័រ   
ផ្ែលាអែករកច្ ញី្ូវអតថិភាពន្ភាពខុស្គ្នែ ្ិងាពិច្ស្ស្ភាពវាស់្្ឹងគ្នែ មិ្បា្ផ្ែលមា្ច្ៅកែុងចច្ ល ោះរវាងស្រជុង

្ិងអងកត់ន្កាច្រមួយ។ច្បីស្ិ្ាបច្ណារ យន្ស្រជុងមួយមា្ស្របផ្វង  1 pouce (ចំ្ួ្pouceមា្្័យថាកែុងអងកត់ 
ស្រទ្យូងផ្ែលមា្ស្របផ្វងច្ស្មី្ឹងឬស្កាច្រន្2) ។ 
       ែូច្ចែោះបញ្ញា ផ្ែលច្យងីច្លកីច្ ងីវាស្រគ្ន្់ផ្តាែំច្ណាោះស្រាយន្ពីេពរបស់្ច្យងីបចេុបប្ែផ្តបុ៉ច្ណាណ ោះ្ិងវាស្រតូវ
បា្ច្គច្្វីការជផ្ជកផ្វកផ្ញកយ៉ងបរបូិរណ៍ផ្ែលច្គច្ៅថាតាមរច្បៀបតកកផ្ែលារច្បៀបមួយជួយនរល់ែល់ផ្នែក្ពវ្រ
ាន្តស្រាច្ស្រចី្ច្ យីបញ្ញា ទងំច្្ោះ្ងឹស្រតូវច្្វីការព្យល់កែុងវគាខ្ងច្ស្រកាយាប្រប ា ប់ច្ទ្យៀតនងផ្ែរ។ច្ពលច្្ោះច្យងី
សូ្មនារភាា ប់្ូវបញ្ញា ែ៏មា្ារស្ំខ្្់ទ្យ1ីន្គណិតវទិ្យាច្ ោះគឺការច្្វី្ ីយកមមខ្ងផ្នែកច្លខគណិតផ្ែលាផ្នែកមួយ
ន្គណិតវទិ្យា(Arimethisation des mathemathique)ែូចផ្ែលច្យងីបា្ច្ ញី រចួមកច្ យីច្ ោះ គឺាការច្្វអី្ុ
មាណន្គណិតវទិ្យាបុរាណសុ្ទ្យធា្ចំច្ ោះស្រទ្យឹស្រីន្ចំ្ួ្្មមាតិទងំឡាយកែុងែណំាក់កាលប្រប ា ប់ច្ទ្យៀតច្ោយ
ផ្នែកច្លីលកខណវភិាគស្រទ្យសឹ្រីស្រតវូបា្ច្្វីការផ្វកផ្ញកច្ោយលកខណ:ខលួ្ឯងផ្ទា ល់ច្ៅ្ងឹចំ្ួ្ ែ៏តូចបំនុតមួយខ្ងច្ែីម
្ិងតួឬ កយទងំឡាយមិ្មា្្័យឬភាពកណំត់ផ្ែលកែុងច្ ោះវាអាចច្កតីមា្ចំច្ ោះភាពបស្រងួម។បញ្ញា ច្្ោះស្រតូវបា្
ច្្វីការបកស្រាយឬបំច្ពញច្ោយច្លាក Peano ផ្ែលបា្បង្ហា ញថាស្រគប់ស្រទ្យឹស្រីន្ចំ្ួ្ ្មមាតិទងំឡាយអាចស្រតូវបា្
មា្កំច្ណីតឬស្របេពច្ែីមន្គណិំតបីាែំបូង្ិងច្ចញពកីារនរួចច្នរីមន្ស្ំច្ណីរទងំស្របាចំ្ស្រៅពីអវីផ្ែលមា្លកខណ:តកក
សុ្ទ្យធា្។ 
      កែុងរច្បៀបាលកខណ:ខលោះៗ ច្ ោះគណិំតទណងបី្ ិងស្ំច្ណីរទងំស្របាចំ្្ោះ ស្រតូវបា្ាា ល់ែូចាការធា 
ទងំឡាយន្ភាពស្របមូលនរុ ំន្ចាប់របស់្គណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធា្។ច្បីស្ិ្ាអាចកណំត់បា្្ិងច្្វកីារបង្ហា ញ(មា្េស្រុ
តាង)តាមមច្្ាបាយន្កច្្ាម កយច្នសងច្ទ្យៀត ច្ យីបញ្ញា ច្្ោះកាល យែូចគ្នែ ផ្ែរន្ស្រគប់គណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធា្ទងំឡា
យ។  កយថា “ ទ្យមា្ ់ “ ច្បីចាទ្យស្រមង់ន្តកក ច្ ោះច្បសី្ិ្ាច្យងីអាចច្ស្រប ីកយច្្ោះ  ច្ ោះវាមា្្័យថា ស្មមូល ច្ៅ្ងឹ
អវីមួយន្ស្រគប់ច្ស្៊ារនី្វទិ្យាាន្តស្រផ្ែលរាត់ច្ចញពី (ឬអាចថាាផ្មកធាង)ស្រទ្យឹស្រីន្ចំ្ួ្គត់្មមាតិទងំឡាយ។ 
ភាពស្រតឹមស្រតូវន្ច្ស្៊ារគីត់គឺាភាពស្របាកែច្ទ្យៀងច្បសី្ិ្ភាពស្រតឹមស្រតូវន្ស្ំច្ណីរទងំស្របាែំបូំងស្រតូវបា្ធា ផ្ែលា្មមតា
សូ្មបផី្តវាមា្ភាពលំច្អៀងប្រិចប្រួចកែុងស្ណំុំែ៏ចាស់្លាស់្ស្មច្ តុនលផ្ែលស្រតូវោក់ឱ្យច្ស្រប។ី 



  ែូច្ចែោះការវភិាគន្គណិតវទិ្យាគឺមា្លកខណែ៏អាេ រយ្ិងភាពង្ហយស្រស្ួលតាមរយន្ការង្ហររបស់្ច្លាក 
Peano ។ គំណិតាែំបូងរបស់្ច្លាក Peanoកែុងការធា ន្្ពវ្រាន្តស្រគឺ 0 ;ចំ្ួ្(Le nombre) , អែកប្រ (Le 
successeur)។តាម ‘អែកប្រ’ ច្ ោះគំណិតរបស់្ច្លាក Peano ចង់្ិយយថាចំ្ួ្ប្រប ា ប់កែុងលំោប់ន្្មមាតិ។
គឺមា្្័យថាអែកផ្ែលស្រតូវប្រពី 0គឺ 1អែកប្រពី1គឺ2្ឹងមា្ាប្រប ា ប់ច្ទ្យៀត។តាមរយន្ កយ ‘ចំ្ួ្’ច្ចញពី
ទ្យស្ស្:ច្្ោះ      វាហាក់ែូចាមា្ការរមួបញ្េូ លថាែ ក់ន្ចំ្ ួ្្មមាតទិងំឡាយ។     វាាស្របការមួយផ្ែលមិ្តស្រមូវឱ្យ 
ស្្មត់ ថាច្យងីាា ល់្ូវស្រគប់តួន្ថាែ ក់ច្្ោះច្ទ្យ បុ៉ផ្្រវាាស្របការមួយផ្ែលតស្រមូវឱ្យច្យងីែឹងពីអវីផ្ែលច្យងីរមួបញ្េូ លច្ោយ
្ិយយថារបស់្ច្្ោះ ឬ របស់្ច្ ោះគឺាចំ្ួ្ផ្តមួយផ្តបុ៉ច្ណាណ ោះ។       ច្ចញពីគំណិតែូចគ្នែ ច្្ោះផ្ែរ ច្ៅច្ពលច្យងីមា្       
គំណិតមួយស្របាកែចាស់្ច្ យីច្ៅច្ពលផ្ែលច្យងី្ិយយថា ‘សុ្ខាម្ុស្សមាែ ក់’ច្ទោះបីាច្យងីមិ្ទងំែឹងឬាក ល់
ពីលកខណ:ោច់ច្ោយផ្ កន្ម្ុស្សទងំអស់្នង។ ស្ំច្ណីរែំបូង(បឋម)ទងំស្របាផំ្ែលស្រតូវបា្បកស្រាយច្ោយ
ច្លាក Peano គឺ៖ 

                     1 0ាចំ្ួ្មយួ 

                     2 អែកប្រន្ចំ្ួ្ មួយ គាឺចំ្ួ្ មួយ 

                     3 ចំ្ួ្ពីរមិ្ អាចស្រតូវមា្អែកប្រែូចគ្នែ បា្ច្ទ្យ 

                     4 0គឺមិ្ស្រតូវបា្ច្្វីាអែកប្រពីចំ្ ួ្ណាមួយច្ យី 

                     5 ស្រគប់លកខណផ្ែលាកមមស្ទិ្យធចំច្ ោះ(ារបស់្)0 ច្ទោះប ី
                        ាអែកប្រន្ចំ្ួ្មួយផ្ែលមា្លកខណច្្ោះ  ច្ ោះវាា 
                       កមមស្ិទ្យធចំច្ ោះស្រគប់ចំ្ួ្ទងំអស់្ ស្ំច្ណីរចុងច្ស្រកាយច្គច្្ោះវាបច្ងកីតបា្ាច្គ្នលការណ៍ន្ការច្្វី
អ្ុមាណ(ការផ្វកផ្ញក)គណិតវទិ្យា។កែុងជំហា៊ា ្ាប្រប ា ប់ច្ទ្យៀតច្្ោះច្យងី្ងឹមា្ការ្ិយយយ៉ងច្ស្រចី្ពលីកខណ
អ្ុមាណរបស់្គណិតវទិ្យាបុ៉ផ្្រកែុងច្ពលច្្ោះច្យីងសូ្ម្ិយយផ្តអំពីអវីផ្ែលច្កីតមា្កែុងផ្បបវភិាគន្្ពវ្រាន្តស្រ
ផ្ែលបច្ងកីតច្ ងីច្ោយច្លាក Peano ផ្តបុ៉ច្ណាណ ោះ។        
 ច្យីងចាត់ទុ្យកឬស្្មតថាមាតិការន្រច្បៀបផ្ែលស្រទ្យឹស្រីបទ្យន្ចំ្ួ្្មមាតិមា្ទក់ទ្យងច្ៅ្ឹងគំណិតទងំបី
្ិងស្ំច្ណីរទងំស្របាខំ្ងច្លី។ច្ែីមបចី្្វីការចាប់ច្នរីមច្យងីកំណត់ថា (1) ស្រតូវបា្ចាត់ទុ្យកែូចា អែកប្រ ពី 0;2 ស្រតូវ
បា្ចាត់ ទុ្យក ែូចា អែកប្រ ពី1ច្ យីាប្រប ា ប់ច្ទ្យៀតក៏មា្លកខណច្្ោះផ្ែរ។ ាការពិតច្បីច្្វីែំច្ណីរច្ៅមុខឱ្យ

បា្ ា្ យប្រិច្ិងច្ោយច្យងតាមអតថ្័យ(ាគុណ្ម៌)ន្ស្ំច្ណីរ  2 ច្ ោះច្យីងច្ ញីថាចំ្ួ្្ិមួយៗផ្ែល

ច្យងីច្ៅែល់វាមា្អែកប្រមួយ្ិងតាមស្ំច្ណីរ 3 បា្អោះអាងនងផ្ែរថាអែកប្រច្្ោះស្រតូវផ្តាមិ្ផ្ម្ាចំ្ួ្មួយ
កែុងចំច្ណាមចំ្ួ្ផ្ែលច្យងីបា្ទ្យទ្យួលរចួច្ យីផ្ែរ ច្ស្រ ោះច្បីមិ្ែូច្ចែោះច្ទ្យច្យងី្ឹងទ្យទ្យួលបា្ចំ្ ួ្ពរីផ្ែលខុស្គ្នែ ្ងិ

មា្អែកប្រផ្តមួយែូចគ្នែ ច្ យីតាមស្ំច្ណីរ      4 វាបង្ហា ញថាគ្នម ្ចំ្ួ្ណាមួយផ្ែលច្យងីបច្ងកីតច្ៅកែុងច្ស្៊ារមីិ្ 
អាចាចំ្ួ្0បា្ច្ យី។ ែូច្ចែោះច្ស្៊ារនី្អែកប្រ្ឹងនរល់ែល់ច្យងី្ូវលកខណ:ន្ច្ស្៊ារមីួយផ្ែលគ្នម ្ទ្យីបញ្ញេ ប់ន្ចំ្ួ្

ថ្មីា្ិចេ។ ម៉ាងច្ទ្យៀតច្ោយឆ្លងតាមស្ំច្ណីរ 5 ច្ ោះស្រគប់ចំ្ួ្ទងំអស់្ផ្ែលបា្ោក់បញ្េូ លច្ៅកែុងច្ស្៊ារចី្្ោះ្ឹង
ចាប់ច្នរីមា 



មួយ0 ច្ យីវា្ឹងស្រតូវបា្ប្រកែុងទ្យំរង់ន្ស្វុ ីតរបស់្អែកប្រពីច្ស្រ ោះថាាែំបូងច្គបា្0ារបស់្ច្ស្៊ារខី្ងច្លី្ិងប្រម
កច្បីស្ិ្មា្ចំ្ ួ្ n ស្រតូវបា្ោក់ច្ៅកែុងផ្នែកន្ច្ស្៊ារចី្្ោះ ច្ ោះវាក៏មា្លកខណ:ែូចគ្នែ ចចំ្ ោះភាពប្រែូចគ្នែ ន្អែក
ប្ររបស់្វាផ្ែរ ច្ យីតាមលកខណ:អ្ុមាណរបស់្គណិតវទិ្យាច្គបា្ស្រគប់ចំ្ួ្ ស្រតូវផ្តារបស់្ច្ស្៊ារខី្ងច្លីផ្ែរ។ 
        ឥ ូវច្យីងស្្មតថាច្យីងចង់កំណត់នលបូកន្ពីរចំ្ួ្។ ច្យងីយកចំ្ួ្mណាមួយច្ ីយច្យីង្ឹងកំណត់

0m ផ្ែលមា្តនមលែូចច្ៅ្ឹងm្ិង  1m n  ផ្ែលទុ្យកែូចាអែកប្រន្m n ។ច្ោយច្យងតាម

ស្ំច្ណីរ 5 លកខណ:ច្្ោះនរល់បា្្ិយម្័យមួយន្នលបូករវាងm្ិងnចំច្ ោះស្រគប់ចំ្ួ្n ។ពីរច្បៀបែូចគ្នែ ច្្ោះ
ផ្ែរច្យងីអាចកំណត់នលគុណន្ពីរចំ្ួ្។អែកអា្អាចនរល់បា្្ូវេស្រុតាងែូចគ្នែ ច្ោយង្ហយស្រស្ួលថាចំច្ ោះស្រគប់
ស្ំច្ណីរែំបូងៗ(ង្ហយៗ)ផ្ែលស្រតូវបា្ច្ស្របីញឹកញាប់កែុងទ្យំរង់ន្្ពវ្រាន្តស្រ្ិងអាចបង្ហា ញឱ្យច្ ីញតាមរយន្
មច្្ាបាយទងំស្របារំបស់្ច្យីង្ិងច្បីស្ិ្ាការពិច្ា្្៍ឬភាពាកលបងច្ ោះវាមា្ការលំបាកខលោះច្ ោះច្យីងអាច
ផ្ស្វងរកវាកែុងអំ្ោះអំណាងន្ផ្បបពិច្ា្្៍របស់្ច្លាក Peano។ 
       បចេុបប្ែច្្ោះវាគឺាច្ពលច្វលាមួយន្ការផ្ស្វងរក្ិងច្្វីការពិ្ិតយពិនចរកច្ តុនលស្របកបច្ោយភាពពិចារណា
ផ្ែលវាតស្រមូវឱ្យច្យងីស្របឹងផ្ស្របងប្រែំច្ណីរច្ៅែល់អវីផ្ែលាទ្យស្ស្យល់ច្ ញីន្ច្លាក Peanoផ្ែលច្ៅកែុងែំណាក់
កាលចុងច្ស្រកាយច្លាកបា្បង្ហា ញឱ្យកា្់ផ្តមា្សុ្ស្រកិតភាពកែុងទ្យំរង់្ីយកមមន្ ្ពវ្រាន្តស្ររបស់្គណិតវទិ្យាមា្
លកខណច្ៅ្ឹងច្លាក Frege ផ្ែលាអែក ែំបូងច្គចំច្ ោះភាពតកកន្គណិតវទិ្យា ចង់្ិយយថាាការចងភាា ប់ច្ៅ្ឹង
ភាពតកករបស់្ស្ញ្ញា ណផ្បប្ពវ្រាន្តស្រមួយចំ្ួ្ផ្ែលបុពវ្ិការទីងំឡាយបា្បង្ហា ញស្របកបច្ោយលកខណ:ស្រគប់
ស្រគ្ន្់ចំច្ ោះគណិតវទិ្យា។ 

កែុងជំពូកច្្ោះច្យងីមិ្ បា្នរល់ជូ្្ូវ្ិយម្័យរបស់្ច្លាក Fregeចំច្ ោះលកខណាទូ្យច្ៅឬពិច្ស្ស្ន្ចំ្ ួ្
ច្ទ្យបុ៉ផ្្រច្យងីសូ្មចងអុលបង្ហា ញខលោះៗ្ូវទ្យស្ស្:ផ្ែលបង្ហា ញថាច្ស្ករសី្្ែិោា ្ទងំឡាយរបស់្ច្លាក Peano មា្
លកខណ:មិ្ ោច់ខ្តច្ពកែូចទ្យស្ស្ផ្ែលបា្ច្លីកច្ ងីខ្ងច្ែីម។ 
         ាែំបូងគំណិតច្នរីមទងំបីរបស់្ច្លាកPeanoគ្នត់ចង់្ិយយថា ‘0 ’ ‘ចំ្ ួ្ ’ ្ិង ‘ភាពប្រ’ស្រតូវបា្ចុោះ
ស្ស្រមុងគ្នែ ាមួយ្ងឹចំ្ួ្ មយួមិ្កណំត់ចំច្ ោះការបកស្រាយមា្លកខណខុស្ៗគ្នែ ទងំអស់្ផ្ែលទក់ទ្យងច្ៅ្ឹង
លកខខណឌ ន្ស្ំច្ណីរទងំស្របាខំ្ងច្ែីម។ ច្យងីសូ្មច្លីកយកឧទ រណ៍ខលោះៗខ្ងច្ស្រកាម៖ 
        1/ ច្យងីទ្យទ្យលួថា  ‘0 ’តំណាង100្ិងទ្យទ្យលួថាកច្្ាមន្ ‘ចំ្ ួ្ ’តំណាងឱ្យចំ្ួ្ទងំឡាយច្ចញព1ី00

្ិងវាស្ថិតច្ៅមាខ ងកែុងទ្យំរង់ន្ច្ស្៊ាររីបស់្ចំ្ ួ្ ្មមាតិទងំអស់្។ ែូច្ចែោះច្យងីច្ ញីថាច្ៅកែុងស្រគប់ស្ំច្ណីរខ្ងច្ែមី

របស់្ច្យងីគឺស្រតូវបា្ច្នាៀងផ្ទា ត់ច្ៅ្ឹងស្ំច្ណីរទ្យី 4 ពីច្ស្រ ោះវាាការចាស់្មយួផ្ែលថា100  គឺាអែកប្រពី99 ផ្ត
បរមាណន្ចំ្ួ្ 99 ច្្ោះវាមិ្ផ្ម្ា ‘ចំ្ ួ្ មយួ’ ច្ទ្យច្ៅកែុង អតថ្័យផ្ែលច្យងីបា្ឱ្យចចំ្ ោះ កយច្្ោះ(កែុងខណ
ច្្ោះ)។ វាាការពិតផ្ែល បញ្ញា ក់ថាចំច្ ោះចំ្ួ្ណាមួយច្ ោះគឺវាអាចស្រតូវបា្ជំ្ួស្ចំច្ ោះ100កែុងឧទ រណ៍
ច្្ោះ។ 
          2 / ច្យងីរកាទុ្យកចំច្ ោះ ‘0 ’ច្ៅអតថ្័យរបស់្វាែផ្ែល្មមតា’ចំ្ួ្’ផ្ែល ា្មមតាស្រតូវបា្ច្យងីច្ៅថាា

ចំ្ួ្គូ ច្ ោះអែកផ្ែលស្រតូវប្រគឺាការច្កតីមកពីលទ្យធនលទ្យទ្យួលបា្ច្ោយបផ្្ថម្ូវបរមាណចំ្ ួ្  2 quantite



។ែូច្ចែោះាការស្របតសស្រកមួយច្ ោះចំ្ួ្ច្លខ1្ឹងតណំាងឱ្យបរមាណចំ្ ួ្2 ច្ យីច្លខ2តំណាងឱ្យបរមាណ4

ច្ យីាប្រប ា ប់ច្ទ្យៀត។ច្គបាច្ស្៊ារនី្ចំ្ួ្ ទងំច្ ោះច្ៅ 
ា៖0; ពីរ ;បួ្ ; ស្របាមំួយ ; ស្របាបំី ;.....ច្ យីស្ំច្ណីរទងំស្របារំបស់្ច្លាកPeano ស្រតូវបា្ច្នាៀងផ្ទា ត់ផ្ែរ។ 
          3 / ច្យងីស្្មតថា ‘0 ’ាតណំាងឱ្យបរមាណ ‘មួយ’តមកច្ទ្យៀតច្យងីយក‘ចំ្ួ្’ាស្រកុមមួយគ៖ឺ 

                 
1 1 1 1

1; ; ; ; ;...
2 4 8 16

្ិងច្យងីទ្យទ្យលួថាអតថ្័យន្ ‘អែកប្រ’គឺ ‘ ក់កណារ ល’ ។ ច្ ោះតាមស្វ័យ

ស្តយទងំស្របារំបស់្ច្លាកPeano គឺមា្្័យស្មច្ តុនលផ្ែលទ្យទ្យលួយកបា្ចំច្ ោះស្រកមុច្្ោះ។ 
       ច្ចញពីឧទ រណ៍លំ ែូំចគ្នែ ច្្ោះផ្ែរច្គអាចបច្ងកីត្ូវនលគុណគ្នម ្ស្រពំផ្ែ្។ ាក់ផ្ស្រងច្បសី្ិ្ាច្យងីចាត់ច្តី
ទុ្យកច្ស្៊ារមីយួផ្ែលកំណត់ច្ោយ៖ 

            0 1 2 3; ; ; ;.....; ;...nx x x x x មិ្មា្នាុកច្ៅចំ្ួ្ស្រចំផ្ែល្ិងមា្ចណុំចមួយន្ការច្ចញែំច្ណីរ

ច្ យីតួ្ិមយួៗអាចស្រតូវច្ៅែល់(ចាប់ពីែបូំងច្គ)(A partir de l’origine)ច្ោយមច្្ា 
បាយន្ស្របមាណវ ិ្ ីរបស់្ចំ្ ួ្ គត់មយួ ច្ ោះច្យងីបា្ស្រកមុន្តួទងំឡាយមួយ 
ផ្ែលស្រតូវ្ងឹស្វ័យស្តយរបស់្Peano។ 

         ច្បីស្ិ្‘0 ’ាតំណាងឱ្យ 0x ្ិងតាមរយ:‘ចំ្ួ្’ច្បីស្ិាច្យងីបំច្ពញស្រកុមន្តួទងំច្្ោះច្ យីកណំត់ច្ោយ 

1nx  ផ្ែលាអែកប្រពី nx ។ែូច្ចែោះច្គបា្៖ 
           1/  ‘0 ’គឺាចំ្ ួ្មយួពីច្ស្រ ោះវាាចំ្ួ្ មួយរបស់្ស្រកមុ 

           2 / ‘អែកប្រ’ ន្ចំ្ួ្មយួគឺាចំ្ួ្ ពីច្ស្រ ោះច្បីស្ិ្ ច្យងីយកតមួួយ nx ន្ស្វុ ីត ច្ ោះ 1nx  ាផ្នែកមយួន្
ស្វុ ីតច្្ោះផ្ែរ 
          3 / វាមិ្ផ្ែលច្កីតមា្ច្ាោះចំច្ ោះចំ្ួ្ ពីរមា្អែកប្រែូចគ្នែ ាក់ផ្ស្រង 

  ច្បីស្ិ្ mx ្ិង nx ាចំ្ួ្ពីរខុស្គ្នែ របស់្ស្រកុម 1mx  ្ិង 1nx    គឺមា្លកខណខុស្ គ្នែ ផ្ែលច្្ោះវាបង្ហា ញ
ថា(តាមស្មមតិកមម)ពអីវីផ្ែលមិ្មា្ភាពស្រចំផ្ែលកែុងស្រកុម 
            4 / ‘0 ’មិ្ផ្ម្ា‘អែកប្រ’ ន្ចំ្ួ្ណាមួយច្ទ្យ ពីច្ស្រ ោះច្ៅកែុងច្ស្៊ារ ី

គ្នែ តួណាមយួច្ៅខ្ងមុខ 0x  

             5 / វាបង្ហា ញថាស្រគប់លកខណផ្ែលារបស់្ទក់ទ្យងច្ៅ្ឹងចំ្ ួ្ែង ចំច្ ោះ 0x ្ិងចំច្ ោះ 1nx  គឺារបស់្

ចំច្ ោះស្រគប់ x ផ្ែលប្រលកខណារបស់្ nx  លកខណ:ទងំអស់្ខ្ងច្លីវាបង្ហា ញពីលកខណន្ទ្យំ ក់ទ្យំ្ ងរវាងគ្នែ  ន្
ចំ្ួ្ទងំឡាយ។ 
           ច្ស្៊ារមីួយកែុងទ្យំរង់ 

                0 1 2 3; ; ; ;.....; ;...nx x x x x  មា្តែួំបូងផ្ែលតួ្ិមយួៗរបស់្វាមា្អែកប្រមួយច្ យី(ច្ស្៊ារខី្ង

ច្លីគឺមិ្មា្តចុួងច្ស្រកាយច្ទ្យ)ផ្ែលមិ្បង្ហា ញពីភាពស្រចំផ្ែល្ិងតួ្ ិមួយៗអាចស្រតូវផ្បកច្ចញាលោំប់ន្តមុួ្គតាម
រច្បៀបស្របមាណវ ី្ ីន្ចំ្ួ្មយួស្រតូវបា្ច្គច្ៅថា 



‘ជចំ្រឿ្មយួ’។ 
          ជំច្រឿ្ទងំឡាយវាមា្ារស្ំខ្្់មួយកែុងចំច្ណាមច្គ្នលការណ៍មយួន្ចំច្ណាមច្គ្នលការណ៍ទងំឡាយ
របស់្គណិតវទិ្យាែូចផ្ែលច្យងីច្ទ្យីប្ងឹបា្ច្ ញីរចួមកច្ យីថាស្រគប់ជំច្រឿ្គឺវាបា្ច្ឆ្លយី(ច្នាៀងផ្ទា ត់្័យ)ច្ៅ្ឹង
ស្វ័យ ស្តយទងំស្របារំបស់្ច្លាកPeano។ស្រចាស្មកវញិច្យងីអាចបង្ហា ញថាស្រគប់ច្ស្៊ារផី្ែលច្នាៀងផ្ទា ត់លកខខណឌ ទងំស្របាំ
របស់្ច្លាកPeanoគឺាជំច្រឿ្មួយ។ បុ៉ផ្្រានលវបិាកនងផ្ែរច្ ោះគឺស្វ័យស្តយទងំស្របាចំ្្ោះអាចស្រតូវបា្ច្ស្របីច្ែីមបកី ំ  
ណត់ស្រកមុរបស់្ជំច្រឿ្ទងំឡាយ:‘ជចំ្រឿ្’ទងំឡាយគឺាច្ស្៊ារផី្ែលច្នាៀងផ្ទា ត់ស្វ័យស្តយទងំស្របា។ំជំច្រឿ្ទងំអស់្អាច
ស្រតូវបា្ទុ្យកែូចាមូលោា ្ន្គណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធា្។ ច្យងីអាចកណំត់ច្ោយ‘0 ’តួទ្យីមយួ(ែំបូង)ច្ យីតាមរយ’
ចំ្ួ្’ច្ ោះស្ណំុំន្តទួងំឡាយ្ិង‘អែកប្រ’ តួណាមួយច្ ោះគឺច្្វីច្ ងីតាមទ្យំ ក់ទ្យំ្ងពីខ្ងច្ែមី(តួផ្ែលច្កីតមុ្
វា)។ ជំច្រឿ្ាទូ្យច្ៅវាមិ្ចាបំាច់ផ្តច្កតីពីប្រុ ំន្ចំ្ ួ្ច្ ោះច្ទ្យផ្តវាអាចតស្រមូវច្ចញពីចណុំចមួយចំ្ួ្ ន្លំ ពីធាតុ
ទងំឡាយន្ច្ពលច្វលាឬក៏មកពីស្រគប់បរមាណែ៏នទ្យច្ទ្យៀតផ្ែលអាចមា្តនមលរ ូតែល់មិ្កំណត់។ជំច្រឿ្ខុស្គ្នែ  ្ិមួ
យៗវា្ឹងនរល់ឱ្យ្ូវការបកស្រាយខុស្គ្នែ ន្ស្រគប់ស្ំច្ណីររបស់្គណិតវទិ្យាបុរាណសុ្ទ្យធា្ច្ យីស្រគប់បណំកស្រាយ
្ឹងស្រតូវមា្ភាពពតិស្របាកែចាស់្នងផ្ែរ។ 
    ច្ៅកែុងទ្យំរង់ន្ស្របព័្ធរបស់្ច្លាកPeano ច្ ោះវាមិ្មា្លកខណ:ណាមួយផ្ែល តស្រមូវឱ្យច្យងីច្្វីការផ្វកផ្ញក
្ូវការបកស្រាយែល់ភាពច្នសងៗ(ច្ោយផ្ ក)គ្នែ ពីគំណិតទងំឡាយខ្ងច្ែីមច្ ោះច្ទ្យ។ច្យីងគិតថាច្យីងាា ល់
ច្ ីយពីអវីផ្ែលចង់្ិយយថា ‘0 ’ ច្ ីយច្យីងក៏មិ្បា្្ឹងស្រស្ម័យ្ឹកថា្ិមិតរករណ៍ច្្ោះតំណាងឱ្យ100ឬក៏ា
មាុលន្  កិាឬក៏តំណាងឱ្យវតថុែ៏នទ្យច្ទ្យៀតផ្ែលច្យងីចង់បា្ច្ ោះ ច្ទ្យ។ 
     ច្រឿងមួយផ្ែលស្ំខ្្់ច្ ោះគឺថា‘0 ’  ’ចំ្ួ្’ ្ិង  ‘អែកប្រ’ មិ្អាចស្រតូវកំណត់ច្ោយការច្ស្របីន្ស្វ័យស្តយទងំ
ស្របារំបស់្ច្លាក Peano ច្ទ្យ បុ៉ផ្្រវាតស្រមូវឱ្យមា្ការ រមួបញ្េូ ល្ូវរច្បៀបមួយច្ោយឯករាជយ។ ច្យងីស្រតូវការពីចំ្ួ្ច្លខ
ទងំអស់្របស់្ច្យងីមិ្ផ្មមផ្តកែុង្័យស្ំរាប់ឬក៏ច្ែីមបផី្តកែុងរូបម្រគណិតវទិ្យាផ្តមួយមុខបុ៉ច្ណាណ ោះច្ទ្យ ផ្តគឺច្ែីមបសី្ំច្រច
្ូវស្រគប់ការអ្ុវតរ្៍យ៉ងស្រតឹមស្រតូវចំច្ ោះវតថុទងំឡាយាស្កលនងផ្ែរ។ច្យងីស្រតូវការមា្ស្រមាម10; ផ្នែកពីរ ្ិងស្រចមុោះ
មួយ។ ស្របព័្ធផ្ែលកែុងច្ ោះ ‘1’ តំ ងឱ្យ100  ឬ ‘2 ’ចង់្ិយយថា101ច្ យីមា្ លកខណ:ែូចច្្ោះាប្រប ា ប់
ច្ទ្យៀតផ្ែលាច្រឿងមួយគណិតវទិ្យាសុ្ទ្យធបុ៉ផ្្រមិ្ សូ្វស្រតូវបា្អ្ុវតរ្៍ចំច្ ោះច្ តុការណ៍ទងំឡាយន្ការស្របស្រពឹតរច្ៅន្
ជីវតិ។  ច្យងីស្ួរថា‘0 ’  ’ចំ្ួ្’ ្ិង  ‘អែកប្រ’ ផ្ែលច្យងីទ្យទ្យួលបា្ច្្ោះច្តីវាាចំ្ួ្ មួយស្រតឹមស្រតូវចំច្ ោះស្រមាមនែ 
ផ្េែក ស្រចមុោះ របស់្ច្យងី? ច្យងីក៍មា្រចួច្ យីផ្ែរ ្ូវចំច្ណោះែឹងខលោះៗ(ច្ទោះបវីាមិ្ស្រគប់ស្រគ្ន្់បច្ងកីតឬច្្វីការវភិាគ)ពអីវី
ផ្ែលច្យងី ចង់បា្ាតំណាងច្ោយ ‘1’ ‘2 ’ ។ល។ ្ិងរច្បៀបច្ស្របីស្របាស់្របស់្ច្យងីន្ចំ្ួ្ ាលកខណ្ពវ្រាន្តស្រ
ស្រតូវផ្តនារភាា ប់ាមួយកំរតិន្ភាពយល់ែឹងច្្ោះ។ច្យងីក៍មិ្អាចធា ថាករណីទងំច្្ោះ្ឹងស្រតូវាមួយករណីន្រច្បៀប
របស់្ច្លាក Peanoច្ទ្យ។ អវីទងំអស់្ផ្ែលច្យីងអាចច្្វីបា្(ច្បីស្ិ្ាច្យីងអ្ុវតរ្៍រច្បៀបរបស់្គ្នត់)ច្ ោះាច្រឿង
ផ្ែលស្រតូវ្ិយយថា ‘0 ’  ’ចំ្ួ្’ ្ិង  ‘អែកប្រ’ ច្ទោះបីាច្យីងមិ្អាចបច្ងកីតាមួយបញ្ញា ច្្ោះ្ូវការព្យល់តាម       
មច្្ាបាយន្ទ្យស្ស្ទ្មួយច្នសងច្ទ្យៀតផ្ែលមា្លកខណង្ហយបំនុតក៏ច្ោយ។ 
         វាាការមួយស្រតមឹស្រតូវតាមកបួ្ខ្ែ តន្ការបកស្រាយព្យល់ផ្បបច្្ោះច្ៅច្ពលផ្ែលច្យងីច្ចោះបស្រងមួបញ្ញា ទងំច្្ោះ
្ិងច្ោយច្្វឱី្យច្ៅាចណុំចមួយាក់លាក់្ងិច្យងីហាក់ែូចាស្ថតិច្ៅកែុងស្ភាពមួយច្្វីច្ោយច្ទ្យីស្ទល់ បុ៉ផ្្រវាា 



កមមវតថុមួយន្ទ្យស្ស្:វទិ្យាគណិតវទិ្យាចំច្ ោះភាពន្ព្ាច្ពលការយល់ស្រពម ស្ំច្រចច្្ោះតាមច្ពលច្វលាយូរអផ្ងវងស្ម
ស្រស្បមួយ។ច្ោយារស្រទ្យឹស្របីទ្យតកកន្ ផ្នែក្ពវ្ រាន្តស្រច្ ោះច្យងីអាចមា្ភាពព្ាឬអាច្ិយយម៉ាងច្ទ្យៀតថាា
ការ ែកឃ្លល ្ូវភាពកាតកិចេច្្ោះអស់្រយច្ពលែ៏យូរ។  ាមួយ្ងឹការទ្យទ្យលួយក ‘0 ’  ’ចំ្ ួ្ ’ ្ិង  ‘អែកប្រ’ ទុ្យកែូចា
តួឬ កយទងំឡាយផ្ែលច្យងីាា ល់ែឹង្ូវអតថ្័យច្ោយមិ្ចាបំាច់កណំត់្័យរបស់្វាទងំបីច្ ោះច្គអាចច្ស្ែីយ៉ង
ង្ហយច្ោយចាត់ទុ្យកវាទងំបីែូចាតួបីផ្ែលច្នាៀងផ្ទា ត់ឬស្រតូវ្ឹងស្វ័យស្តយទងំស្របារំបស់្ច្លាកPeano។ែូច្ចែោះវាមា្
លកខណ:ទ្យទ្យួលបា្្ូវអតថ្័យកំណត់ច្ោយមិ្ចាបំាច់អាចស្រតូវកណំត់ច្ ោះច្ទ្យ(មា្្័យថាវាទងំបី្ ឹងស្រតូវបា្ជំ្សួ្
ច្ោយអច្ថ្រ)តួទងំឡាយច្ៅ្ឹងកមមវតថុផ្ែលកែុងច្ ោះច្យងីបច្ងកីតស្មមតិកមមទងំឡាយច្ោយភាា ប់កែុងស្របច្េទ្យន្ស្វ័យ
ស្តយទងំស្របា ំបុ៉ផ្្រអវទីងំអច្ស្ីច្្ោះ(្ិយយតាមផ្បបម៉ាងច្ទ្យៀត)្ឹងស្រតូវស្ថិតកែុងភាពមិ្កណំត់ទងំ 
អស់្។ 
   ច្បីស្ិ្ាច្យងីអ្ុម័តការច្ ញីតាមរច្បៀបច្្ោះ  ច្ ោះស្រទ្យសឹ្រីទងំរបស់្ច្យងីហាក់ែូចាមិ្បា្បង្ហា ញចំច្ ោះ 
ស្វុ ីតពិច្ស្ស្មយួន្តួទងំឡាយច្ៅថា៖‘ចំ្ ួ្ ្មមាត’ិ បុ៉ផ្្រចំច្ ោះស្រគប់ស្វុ ីតច្ ោះតួទងំឡាយរបស់្វាអាស្រស័្យយ៉ង
ពិតស្របាកែាមួយចំ្ួ្។វ ិ្ ីរច្បៀបច្្ោះគឺវាមិ្មា្្័យថាាការមួយផ្ែលចង់បំភា្់ច្ ោះច្ទ្យច្ យីវាក៏មា្ែូចគ្នែ នង
ផ្ែរកែុងករណីច្នសងៗមួយចំ្ ួ្ ច្ទ្យៀត។វានរល់្ូវភាពទូ្យច្ៅមយួផ្ែលទ្យទ្យួលបា្នលស្របច្យជ្៍យ៉ងលអ។ 
          ក៏បុ៉ផ្្រច្ទោះាយ៉ងណាក៏ច្ោយចំច្ ោះគំណិតទងំពីរវាហាក់ែូចមិ្មា្ស្មតថភាព្ិងនរល់ឱ្យស្រគប់ស្រគ្ន្់្ូវ
មូលោា ្មួយស្មលមមច្ៅ្ឹងខ្ង្ពវ្រាន្តស្រ។ករណីទ្យីមួយវ ិ្ ីច្្ោះវាមិ្ផ្ម្ាមច្្ាបាយផ្ែលជួយស្ស្រមួលែល់
ច្យងីទ្យទ្យួលាា ល់ ឬ យល់ែឹងច្បីស្ិ្ាវាមា្ស្វុ ីតណាមួយន្តួទងំឡាយផ្ែលទក់ទ្យងច្ៅ្ឹងស្វ័យស្តយទងំឡាយ
ន្Peano វាក៏មា្លកខណ:នរល់ឱ្យច្យងី្ូវភាពែ៏ស្រួចច្ស្រីងន្ការបង្ហា ញគំណិតរបស់្ខលួ្ច្បីស្ិ្ាមា្ច្កីតច្ ងី្ូវ
ស្រកុមែូចគ្នែ ។ករណីទ្យីពីរែូចផ្ែលច្យីងបា្ច្្វីការកត់ស្ំគ្នល់ខ្ងច្ែីមច្ ីយថាច្យីងមា្បំណងគឺចំ្ួ្ទងំឡាយ
របស់្ច្យីងគឺាអវីផ្ែលច្យីងអាចច្ស្របីវាកែុងលកខណ:រាប់្ូវវតថុទងំឡាយាទូ្យច្ៅ បញ្ញា ច្្ោះវាតស្រមូវឱ្យចំ្ួ្ទងំឡាយ
របស់្ច្យីងមា្្ូវអតថ្័យមួយចាស់្លាស់្ ្ិងមិ្មា្ស្រតឹមផ្តលកខណ:ន្ទ្យំរង់របស់្កមមស្ិទ្យធន្ចំ្ួ្ច្ ោះច្ទ្យ។ អតថ
្័យចាស់្លាស់្ច្្ោះស្រតូវបា្កំណត់ច្ោយស្រទ្យឹស្រី តកករបស់្្ពវ្រាន្តស្រ។ 
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