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10. សវ័យស័តយ  ប ៉េអាណូ  (Les axiomes de Péano)  

ប ើបយើងគ្រាន់តតចង់តលែងពី គ្ររឹសតី ននចនួំនគត់ធមមជាតិ  ប ោះបយើងអាចបោតរលំង គ្ររឹសតី 
ននចនួំន  កតិសខំ្យា (court-circuiter la théorie de cardinaux) បោយបយើងសនមត ជាសវ័យ 
ស័តយ  ចបំ ោះកមមសិរធិ ននចនួំនគត់តែលបានមកពីការសិកា បធវើបៅ កថាខ្យណ័ឌ  §3 និង §4   

ប ើយ លរធផលតែលបាន  នតមក គឺ បានមកពីកមមសិរធទងំប ោះ ។ 
មា៉េងបរៀតបយើងមិនចបំាច់ សនមត សវ័យស័តយួយ៉េ ងបគ្រចើនប ោះបរ ជាពិបសស កមមសិរធិនន 
បលខ្យ ូក និងបលខ្យគុណ ។  ប ើបយើងរុក សវ័យស័តយ ទងំពីរ តែលបយើងបានសនមតរួច 
ប ើយប ោះ បៅ §4 (បាលការណ៍ បរារ ៉េង់  និង  សវ័យស័តយ អននត - principe de récurrence 

et axiome de l’infini) បយើងនឹងប ើញ ថា បយើងគ្រាន់តត បំពញ បោយយកជា សវ័យស័តយ 
នូវការបសនើមួយ តែលសមមូលនឹង ការបសនើ (III, 3, 5)។ បៅបពលប ោះ  កមមសិរធិ ឯបរៀតៗ 
គឺបចញមកតតពី សវ័យស័តយ ទងំ ីប ោះ តែលបៅថា សវ័យស័តយប ៉េអាណូ ។ 
 ក៏អាចមាន គ្រ ព័នធននសវ័យស័តយ ឯបរៀត តែលអាច បងកើតគ្ររឹសតីននចមនួនគត់តែរ  តត 
គ្រ ព័នធប ៉េអាណូ  គឺ ងាយគ្រសួល ប ើយគ្រ គ្រកតី ជាងបគ ។ គឺ  បងកើត ចនួំនគត់   បោយ  
ពឹងតផែកបៅបលើ ការ  ូក នឹង  ១  ជា នត  ា  ់រ ូតបៅ ។ 
ការថ្លែងស្វ័យស័្ត្យ 

បៅកនុង គ្ររឹសតីសវយ័ត (théorie autonome) ននចនួំនគត  សវ័យស័តយ អននត  និង បាល 
ការណ៍ បរារ ៉េង  ពំុអាចតលែងបានែូច កថាខ្យណ័ឌ  §4 ។ សវ័យស័តយ អននត  នឹងតលែងមុនបគ 
បោយអោះអាងថា មានសនំុំ N មួយតែល បំពញល័កខខ្យណ័ឌ  តលែងបោយ សវ័យស័តយ 
ឯបរៀតៗ ។  បាលការណ៍បរារ ៉េង់  គ្រតូវ តលែងបោយមិនមានបគ្រ ើ សញ្ញា      ពីបគ្រ ោះ 
បយើង អាចថាពំុទន់សាា ល់ថា អវីបៅ ផល  ូក ប ើយ បតើ បលខ្យ 1  ែណំាងអវី  ៖  
បយោះងគ្រាន់តតអោះអាងថា  មានការអនុវតតន៍   មួយ ពី    បៅ    តែលមានកមមសិរធិខ្យែោះ 
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ប ើយ  ា  ់មក បលខ្យ ូក នឹងកណំត់រប ៀ ណាបែើមប ីឲ្យ ការអនុវតតន៍   អាចបៅជា
រូ មនត តែលឲ្យ           គឺថា          ។ មុននឹង ញ្ច  ់ បែើមបជីនួំស ការបសនើ  
(III, 3, 5)  បយើងគ្រាន់តតថា   អាងំបសចរីវ ។ ែល់គ្រ មូលការតលែងទងំអស់ប ោះមកជាការ 
តលែងតតមួយ បយើងមានគ្រ ព័នធែូចតបៅបនោះ ៖ 
ស្វ័យស័្ត្យ ប ៉េអាណូ 

មានសនំុំមួយតែលបយើងតា្ងបោយ    ប ើយនិង ការអនុវតតន៍   ពី    បៅ    
តែល បំពញ  លកខ័ខ្យណ័ឌ  ែូចតបៅបនោះ ៖ 
I.    អាងំបសចរីវ  តែលមានន័យថា                        
II.  មាន ធាតុ មួយបៅកនុង    តា្ងបោយ     តែលមិនបៅកនុង      
III.  ប ើ     ជាតផនកមួយ នន    តែល         ប ើយនិង              1          ។ 
    តត សវ័យស័តយ ទងំបនោះ បគតលែងបោយរប ៀ មួយបរៀត តែលគ្រសួលយល់ 
ែូចខាងបគ្រកាមបនោះ  តែលបៅកនុងប ោះ បគជនួំស         បោយ     

֍      មាន សនំុំមួយតា្ងបោយ    តែលចបំ ោះធាតុ    មួយនន   បគអាចផាូរនឹង ធាតុ 
កណំត់មួយតា្ងបោយ    បៅថា   ា  ់ពី   តែល បំពញល័កខខ្យណ័ឌ ែូចតបៅ ៖ 
I’       =                
II’  មានធាតុមួយ តា្ងបោយ  0  តែលមិនតមនជា ធាតុ  ា  ់  ននធាតុណាមួយប ើយ។ 
III’  ប ើ     ជាតផនកមួយ នន    តែល         ប ើយប ើ       ប ោះ ណាត លឲ្យ        
បៅបពលប ោះ      ។ 
   បគសបងកតថា  សវ័យស័តយទងំអស់បនោះ  ពុំបានអោះអាងថា សូនយ  ជាធាតុនន   
តតមួយគត់  តែលមិនតមនជាធាតុ  ា  ់ននធាតុណាមួយប ើយ ។ ែូបចនោះគ្រតូវតត ញ្ញា ក់ 
នូវចណុំចបនោះ បោយ   ងាា ញនូវការបសនើខាងបគ្រកាមបនោះ ៖ 
                                                           

1
              សូមបមើលថា         បៅកនុង       
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ការបសនើ(III, 10, 1). 

ធាតុ សូនយ   ជាធាតុតតមួយគត់រ ស់    តែលមិនបៅកនុង       2។ 
   ងាា ញ 
ឧ មាថាមាន ធាតុ   មួយបៅកនុង    តែលបគមាន        ,        ។ 
ែូបចនោះ     មិនបៅកនុង       បរ   ែូបចនោះ        បៅកនុង        =   3 
           =>                 (1) 
បោយ          ែូបចនោះ        (ពីបគ្រ ោះ           )   =>   
      (បោយ  (1) និង   III’)  ។  ែូបចនោះ  ផាុយនឹង សមតិកមម (contraire aux hypothèses)  

ែូចជា          ជាបែើម ។ 
រប ៀ តលែងមា៉េងបរៀតននការបសនើ (III, 10, 1) 

ប ើ     ប ើយ ប ើ        ប ោះមាន ធាតុ       មួយ តែលឲ្យ    =    ។ 
   បនោះបយើងប ើញប ើងវញិ  ែូរតតរប ៀ កត់គ្រតា្  នូវការបសនើ (III, 4, 2)  តែលបានឲ្យ 
អនុសាធយ ែ៏សខំាន់ សគ្រមា ់ បលខ្យគណិតថាន ក់ែ ូំង ។ 
ការតលែងសគ្រមួលនន សវ័យស័តយ ប ៉េអាណូ អាចសនមតថា ការអនុវតតន៍         
ជា   បីសចសយុង ពី     បៅ        ។  បធវើយ៉េ ងបនោះ បយោះងបជៀសវាងការពិភាកាតែល 
បពកចបំ ោះសិសស។ 
តបៅបនោះ ធាតុនន   បៅថា ចនួំនគត់ធមមជាតិ                    ។ ប ើយបយើងនឹង 
ប ើញ នូវការកណំត់ ការគិតបលខ្យ ជាន់ែ ូំងៗ  និង  ងាា ញ កមមសិរធិ រ ស់វា បោយ 
បគ្រ ើតត សវ័យស័តយប ៉េអាណូ តត ៉េុបណាណ ោះ ។  ការសិកាបនោះតវង នតិចប ើយ តតមិនជា 

                                                           

2   បាននយ័ថា  សូនយបៅកនុង    តតមិនបៅកនុង        ។     
3   បយើងតា្ងបោយ  A  សនុំំ   N – {a} ។ 
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ពិបាកខាែ ងំប ោះបរ បយើងគ្រាន់តតតា្មោន ពី ការបសនើមួយ បៅការបសនើមួយបរៀត 
តែលមាន តៗាន  តា្មប តុផល តត ៉េុបណាណ ោះ (                                     

                                            )។ 
  
 


