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1. រង្វា ស់ និង តម្មុយ នន ទហំំ  ( Mesure et repérage des grandeurs). 

 ដូចជាខាងធរណីមាម្ត  ធធាើឲ្យអ្នកគណិតសាស្តសរជាតិធម្គច (les mathématiciens grecs)  
ទទួលថាមាន រសឹកាធរ ននចនួំនវជិ្ជមានជាទូធៅ ។  ការបញ្ចូ ល និមិតររូប  (symbole) √    

តណំាង រសឹកាធរ  អាចវាស់ម្បវវងអ្ងកត់ទងំឡាយ វដលធគគូរ ធោយ បន្ទា ត់ 
និង វដកឈាន (par la règle et le compas) ធោយធគយក អ្ងកត់ណាមួយ ជាខាន ត។ វត 
និមិតររូបទងំធន្ទោះ  មិនអាចឲ្យ  « តនមៃ » ធៅ ម្បវវងរងាង់ វដលមានកា ំធសមើនឹង ១  
ឬក៏នទាម្កឡាវដលរងាង់ធន្ទោះព័ទធជ្ វំញិធ ើយ។ ធគអាចបង្វា ញថា « ចនួំន »  𝜋  
 មិនវមនជា  រសឹកាធរ ននចនួំន សនិទនណាមួយ ធទ ធហើយក៏មិនវមនជា ចធមៃើយ ននសមី
ការពហ ធា វដលមានធមគ ណ ជាចនូំនគត់វដរ ។ 
ជាទូធៅ  ចធំណាទកន ងការវាស់ទហំំ  ន្ទឲំ្យធយើងបញ្ចូ លនូវ «ចនួំន »  វដលធយើងព ំចាស់ 
ថាជាចនួំន សនិទន  ឬ ក៏ជាចនួំនពីជ្គណិត។ វតចធំ ោះចធំណាទធនោះ   ធយើងក៏ម្តូវ  
ធ ោះបង់ធោល នូវគនិំតដបូំង វដលគិតថា ជា « រង្វា ស់ » ត្រឹមត្រូវ (mesure exacte)1 ។ 
សញ្ញា ណ ទហំំ  ជាសញ្ញា ណវដលធយើងដឹងមិន ច់ពិោរណា ធម្ ោះធយើងជួ្បម្បទោះ 
នឹងសញ្ញា ណធនោះ កន ងជី្វតិរស់ធៅសពានងៃ  ដូចជា ៖ ម្បវវង ចណំ ោះ  ទមៃន់ ធពល កធំៅ  
ធលបឿន  កមាៃ ងំ   ចរនរអ្គីគសនី…. ។ល។  ធោយព ំចង់ោក់ជាសា័យស័តយ  (axiome) ធយើង 
អាចសនមត ថាអាចធម្បៀបធធៀប នូវទហំំទងំឡាយ វដលមានម្បធេទដូចគ្នន  ធហើយធយើង 
 ក៏មានសញ្ញា ណថាទហំំក៏អាចទៃោះបរូ រជាប់ជាបនរៗ ធៅ 2 (grandeur variant continûment)។ 
ធគថាទហំំទងំឡាយ វនម្បធេទណាមួយ «វាស់ ន » (mesurable)  ធបើកាលណាធគអាច 
បូក ទហំំធន្ទោះ ។  ធហើយវធីិបូក ម្តូវ បធំពញល័កខខណ័ឌ ដូចតធៅ ៖ 

 

1 ធហត ធនោះធហើយ  នជាមាន កយ « រង្វា ស់ » ត្រហែល 
2  ដូចយ៉ា ង កធំៅ ធាត អាកាសផ្លៃ ស់បរូរជាបត់ៗគ្នន ជានិចច។ 
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១-វធីិបូក មានលកខណៈម្តលប់ (commutative) និង លកខណៈទរ  ំ(associative)  នន័យថា 
ធគអាចបូកទហំំធម្ចើន ធោយតា្មលោំប់វដលធគចង់ 
២-វធីិបូក មានធាត នប៉ា សកលិងគ  (élément neutre)  ធៅថា ទំែសំនូ្យ 
៣- ទនំ្ទក់ទនំង  A ≥ 𝐵  មានន័យដូចគ្នន នឹងថា៖  មានទហំំ C  វដលឲ្យ A = B+C  ( ន
ន័យថា ទហំំ  សូនយ  ជាទហំំ តូចជាងធគបទំ ត)  
៤- ទនំ្ទក់ទនំង    𝐴 + 𝐵 =  𝐴 +  𝐶  =>   𝐵 =  𝐶 (អាចឲ្យន័យដល់   𝐴 –  𝐵 កាលណា  
A  ≥ 𝐵) ។ 
      ដូធចនោះ ធគអាច ឲ្យអ្តថន័យ ដល់ ទហំំ  nA    (ចធំ ោះ ចនួំនគត់ n ប៉ា ន្ទម នក៏ធោយ) គឺ ជា 
ទលបូក n ដង   ននទហំំ A   ។ 
ទនំ្ទក់ទនំង  A ≥   𝐵   =>   nA  ≥   𝑛𝐵    ធហើយ  ចធំ ោះ  n ≥ 𝑝   (𝑛, 𝑝 ∈ 𝑁) ,   nA  ≥ 𝑝𝐴 ។ 
   ធដើមប ីវាស់ ទហំំមួយ   ធគោប់ធរ ើសយក ទហំំខ សពីសូនយ មានម្បធេទដូចគ្នន នឹងទហំំ 
វដលម្តូវវាស់  ទហំំធន្ទោះធគធៅថា « ឯកតា » (unité) ។ បន្ទា ប់មកធគោប់ ព័ទធ ទហំំវដល 
វាស់ធន្ទោះ   ធោយពីរ ចនួំនគត់បន្ទា ប់គ្នន   នមកធោយធម្បើ« ឯកតា » គឺថា ៖ 
ធបើ 𝑋 ជាទហំំម្តូវវាស់    និង   𝑈  ជាឯកតា្   ធន្ទោះ (𝑈, 𝑋)  ម្តូវ បធំពញ វសិមភាព ៖ 
                        𝑛𝑈 ≤   𝑋   <    (𝑛 + 1)𝑈 
ធគថាចនួំនគត់  𝑛  ជា រង្វា ស់ម្បវហល ខាោះ3ននទហំំ 𝑋  (𝑛 est la mesure approchée par 

défaut de la grandeur X) ។   វត រង្វា ស់ម្បវហលធន្ទោះមាន ធបើសិន កន ងចធំណាមចនួំន 𝑛 
ទងំឡាយវដល ធទាៀងផ្លា ត់នឹង   𝑛𝑈 ≤  𝑋 ធន្ទោះ មានចនួំន M មួយធជំាងធគ ។  

 

3  រង្វា ស់ម្បវហលខាោះ គឺ ខាោះម្តឹម មួយ ឯកតា្   
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  ដូធចនោះធយើងម្តូវសនមត ថា ទហំំវដលមានរង្វា ស់ ម្តូវធទាៀងផ្លា ត់នឹង សមមតិកមម (hypothèse) 

វដលធយើងនឹងធ ើញ ធៅធពលខាងម ខ §9 ធៅថា សវយ័សរ័យ អារស ៊ីហម៉ែរ 4(Axiome 

d’Archimède) ។ សមមតិកមម (hypothèse) ធន្ទោះដូចតធៅ ៖ 
  « ចធំ ោះ គូ (𝑈, 𝑋)  ននទហំំណាក៏ធោយ ឲ្យវតមានម្បធេទដូចគ្នន   ធហើយ 𝑈 ខ សពីសូនយ 
ធន្ទោះធគមានចនួំនគត់     𝑝    វដលឲ្យ  𝑝𝑈 >  𝑋  »  ។ 
មយ៉ាងធទៀត រង្វា ស់ម្បវហល វដល នធន្ទោះ កាន់វតម្តឹមម្តូវ កាលណា ឯកតា្ 𝑈 កាន់វត
តូច ៖ ធនោះន្ទឲំ្យធយើងបរូ រយក ឯកតា្ងមី វដលជាម្បភាគវន ឯកតា្ោស។ វតធយើងក៏ម្តូវ
សនមតថាចធំ ោះចនួំនគត់ p ( p ≥ 2)   ធគធចោះវចក ទហំំវដលអាចវាស់ ន 
ធន្ទោះ (grandeur mesurable) ជា p  ចវំណកគត់វតមរង ។  ដូធចនោះ ធយើងសនមតថា  ទហំំវដល
អាចវាស់ ន  ក៏ធទាៀងផ្លា ត់នឹង «សវយ័សរ័យនន្ការហែក » (axiome de division) វដលនឹង
វងៃងធៅ §9 ។ ធហើយធយើងនឹងធ ើញធៅ §10 ថា ធោយសា័យស័តយទងំធនោះ   តា្មម្ទឹសរី  
ធគអាចឲ្យអ្តថន័យ អ្ពីំរង្វា ស់  ម្តឹមម្តូវ នន ទហំំវដលអាចវាស់ ន (la mesure exacte  

d’une grandeur mesurable) ។ 
      វតកន ងការម្បតិបតរិ  ធទោះជាទហំំអាចវាស់ នករី  មិនអាចវាស់ នករី   ធគធម្ចើនវតធម្បើ 
ក ងទរ័ (compteurs) កន ងការវាស់ លទធទលរូបសាស្តសរ (effet physique) ននទហំំទងំធន្ទោះ (ដូច
ជា វដករកីធោយកធំៅ   ការយឺតននរ សិសរ័  កពំស់ទឹកធ ើងច ោះ  ។ល។) ។ ម្ទនិច  
រតច ោះធ ើងម ខផ្លា ងំធលខ  ឬ ធលើបន្ទា ត់វដលវចកជាឯកតា្  ក៏អាចវាស់ទហំំ នវដរ ។ ធបើ
ទហំំធន្ទោះវាស់មិន ន  ធគោក់តម្មុយ ធៅចណំា ំ(repérage)៖ ចធំ ោះ ទហំំ ននម្បធេទ 

 

4 ធសចករីធសនើ (proposition) មិនអាចបង្វា ញ ន វដលម្តូវវតទ កជាម្តូវ។ 
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វដលធគសិកា ធគទគូជាមួយនឹងចនួំន (ជាធលខ) វដលធកើន ជាមួយនឹងទហំំធន្ទោះ  ធហើយ
ធគធៅវតធៅ (ធោយមិនច)ំថាជា «រង្វា ស់ » ដវដល ។   
     វតទ កជាធម្បើម្បោប់វាស់លអយ៉ា ងណាក៏ធោយ  ក៏ធគព ំអាចថា ការធៅចណំាទំហំំធន្ទោះ 
  នម្តឹមម្តូវធន្ទោះធទ ៖ ធម្ ោះថា មជ លវដលចងអ ល ធលខធន្ទោះ ក៏វាមានកម្មាស់វដរ ធហើយ 
គនំ ស ធបើឆ្មម រខាៃ ងំធពកធន្ទោះ ក៏ធមើលមិនធ ើញវដរ។  ធហើយមួយធទៀត  មានកមាៃ ងំធមម 
ជាតិបន្ទា ប់បនសមំកចូលលាយ ជំាមួយ  វដលតម្មូវឲ្យវករវតធយើងក៏ដឹងមិនចាស់វដរ ។ 
រួមធសចករីធៅ  ធយើងម្គ្នន់វត ន រង្វា ស់ម្បវហលៗ  នឹងរង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ  នន ទហំំកន ង 
ធមមជាតិ ។ 
វតធោយចិតរមន សស  ម្សឡាញ់ភាពលអឥតធខាច ោះ  ោប់ធជ្ឿថាមាន រង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ  វដល 
ធគអាចរក ន ធបើសិនធគអាចបធងកើតធម្គឿងម្បោប់វាស់ម្តឹមម្តូវឥតធខាច ោះ។ ធោយធយើងព ំ 
ទន់រក ននូវ ធម្គឿងម្បោប់វាស់ម្តឹមម្តូវឥតធខាច ោះធន្ទោះធៅធ ើយ  ធយើងអាចម្សម័យថា 
រង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ ជា លីមីតរួម  នន រង្វា ស់ម្បវហលទងំឡាយ វដល នធោយ ធម្គឿង
ម្បោប់វាស់កាន់វតម្តឹមម្តូវធៅៗ រហូតដល់ម្តឹមម្តូវជាោច់ខាត(la précision tendrait 

 à être absolue) ។ ធដើមបមី្បឌិត  សញ្ញា ណអ្រូបី (notion abstraite) ននរង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ  ធគម្តូវ
បធំេៃច បតរិេូតិទងំឡាយ វដលមកធធាើឲ្យចធំណាទធនោះកាន់វតពិ ក ។  
   ចធំ ោះគណិតសាស្តសរ  រង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ របស់ទហំំមួយ  ជាធគ្នលទល់ធលើ (borne 
supérieure) ននរង្វា ស់ម្បវហលខាោះទងំឡាយ (de ses valeurs approchées par défaut) និងជា  
ធគ្នលទល់ធម្កាម (borne inférieure) ននរង្វា ស់ម្បវហលធលើស5ទងំឡាយ (de ses valeurs 

approchées par excès)  

                            រង្វា ស់ម្បវហលខាោះ    ≤   រង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ   ≤  រង្វា ស់ម្បវហលធលើស 

 

5  រង្វា ស់ម្បវហលធលើស គ ឺធលើស យកម្តឹមមួយឯកតា្ 
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 រ ឺធបើនិយយជាសាីត  ធបើធគតា្ងធោយ ៖ 
(𝑥𝑛 ) :    សាីត  នន  រង្វា ស់ម្បវហលខាោះ   ទងំឡាយ វដល នមកធោយធម្បើ ធម្គឿងវាស់ 
              កាន់វតម្បណឹតធ ើងៗ  

(𝑥′𝑛 ) :    សាីត  នន  រង្វា ស់ម្បវហលធលើស   ទងំឡាយ វដល នមកធោយធម្បើ ធម្គឿង
វាស់ កាន់វតម្បណឹតធ ើងៗ  

ធៅធពលធន្ទោះ  𝑥  រង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ គឺជា ចនួំនវតមួយ វដល ធទាៀងផ្លា ត់នឹង    

𝑥𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥′𝑛  , ∀𝑛។  ធហើយធបើធមើលតា្មអ្រូបី (du point de vue abstrait)សាីតទងំ 
ពីរ (𝑥𝑛 ) និង (𝑥′𝑛 )  ជាសាីតននចនួំន សនិទន វជិ្ជមាន ធទាៀងផ្លា ត់នឹង លកខខណ័ឌ ខាង 
ធម្កាមធនោះ ៖ 
1°  ∀𝑛,  ធគ ន :  𝑥𝑛    ≤   𝑥𝑛+1 <  𝑥′𝑛+1 ≤  𝑥′𝑛       (1) 

2°  ទលសង :      𝑥′𝑛 -  𝑥𝑛      ខិតជិ្ត សូនយ ។ 

ធយើងគួរសួរវដរ  ថាធតើ  (1)  ធនោះ នមកពីណា ? ធដើមបយីល់ ធយើងធមើលនិយមន័យ  
- សាីត (𝑥𝑛 ) ខាងធលើ   ធយើងធ ើញថា  𝑥𝑛    ជារង្វា ស់ម្បវហល  តូចជាង រង្វា ស់ 
ម្តឹមម្តូវ វតធោយធម្គឿងវាស់កាន់វតម្បណឹត  𝑥𝑛   កាន់វតធ ើងធៅជិ្តតនមៃម្តឹម 
ម្តូវ  𝑥    ដូធចនោះ   (𝑥𝑛 )  ជាសាីតធកើន ។ 

- ចវំណក សាីត (𝑥′𝑛 ) វញិ  ធយើងធ ើញថា  𝑥′𝑛    ជារង្វា ស់ម្បវហល   ធជំាង រង្វា ស់ 
ម្តឹមម្តូវ វតធោយធម្គឿងវាស់កាន់វតម្បណឹត   𝑥′𝑛   កាន់វតច ោះធៅជិ្តតនមៃម្តឹមម្តូវ  
𝑥    ដូធចនោះ   (𝑥′𝑛 )  ជាសាីតច ោះ ។ 

       ធដើមបតីា្ង  រង្វា ស់ម្តឹមម្តូវ  ធោយចនួំន   ធន្ទោះម្តូវវតពម្ងីក សញ្ញា ណចនួំន   វដល 
ធធាើឲ្យ     « សនំ្ ំ វដលមានតនំលដធំ ើងធន្ទោះ ម្តូវទទួលថា មានធគ្នលទល់ធលើ »  (Il faut 

donc étendre la notion de nombre de manière que tout ensemble majoré admette une borne 
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supérieure) ឬក៏ថា  សាីតទងំគូ វដលធទាៀងផ្លា ត់នឹង ល័កខខណ័ឌ  1° និង 2°  អ្ម «ចនួំន »  
យ៉ា ងតិចណាស់មួយ  (encadre au moins un nombre) ។ ធយើងនឹងធ ើញ 
ល័កខខណ័ឌ ធនោះ ធៅ  §9  ធម្កាមធឈាម ោះថា សវយ័សរ័យ កង់ទ័រ (axiome de Cantor) ។ 
   ចនួំន ដ៏ទូលទូំលាយទងំឡាយវដល (les nombres généralisés)   នធោយ 
រធបៀបខាងធលើធនោះ  សពានងៃធគធៅថា ែំន្ួន្ពិរ ។  សនំ នំនចនួំនធនោះ ធគតា្ងធោយ 
អ្កសរ  𝑅  ធហើយ ធៅថា  បន្ទា ត់ននចនួំន (droite numérique)។  
  ធដើមបសីាថ បន្ទចនួំនពិត រធបៀបវដលម្សបធៅនឹងករំតិថាន ក់ទី ១២ គឺ រធបៀបធោយធម្បើ 
« ការពម្ងីកធដស ីមាលធោយគ្នម នទីបញ្ច ប់ » (développements décimaux illimités) ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


