จํานวนจริง (Real numbers)
1. จํานวนจริง
มนุษย์รู้จกั จํานวนมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์ จํานวนชนิดแรกคือ จํานวนนับ และจํานวนได้มีการคิดขึ้นมาเพื่อตอบคําถามทางคณิตศาสตร์ ดังจะ
ได้กล่าวจํานวนชนิดต่างๆ ดังนี้
1.1 จํานวนนับ
จํานวนนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4, …
ใช้ แทนเซตของจํานวนนับ
ดังนั้น
1.2 จํานวนเต็ม
จํานวนเต็ม ได้แก่ ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …
ใช้ แทนเซตของจํานวนเต็ม
แบ่งจํานวนเต็มเป็ น จํานวนเต็มลบ ศูนย์ และจํานวนเต็มบวก
ใช้ แทนเซตของจํานวนเต็มลบ
ใช้ แทนเซตของจํานวนเต็มบวก
จะพบว่า จํานวนนับและจํานวนเต็มบวกเป็ นจํานวนชนิดเดียวกัน ดังนั้น
1.3 จํานวนตรรกยะ
จํานวนตรรกยะคือ จํานวนที่สามารถเขียนอยู่ให้ในรู ปเศษส่ วนได้ โดยที่เศษและส่ วนเป็ นจํานวนเต็มและส่ วนไม่เท่ากับศูนย์
ใช้

แทนเซตของจํานวนตรรกยะ

ตัวอย่ างจํานวนตรรกยะ
1)จํานวนเต็มทุกจํานวน ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …
2) ทศนิยม 0.5,
1.4 จํานวนอตรรกยะ
จํานวนอตรรกยะคือ จํานวนจริ งที่ไม่ใช่จาํ นวนนับ
ใช้ แทนเซตของจํานวนอตรรกยะ
ตัวอย่ างจํานวนอตรรกยะ
1)ทศนิยมที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรู ปเศษส่ วนได้
เช่น 0.152814369…, 0.01011011101111…
2)

3) จํานวนที่ติดกรณฑ์บางชนิด
เช่น
1.5 จํานวนจริง
จํานวนจริ งประกอบด้วยจํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ
ใช้ แทนเซตของจํานวนจริ ง
จากจํานวนที่กล่าวทั้งหมดข้างต้น นํามาเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนชนิดต่างๆ ได้ดงั นี้

ตัวอย่าง
แนวคิด

เป็ นจํานวนชนิดใดบ้าง

2. สมบัติของจํานวนจริงเกีย่ วกับการบวกและการคูณ
2.1 การเท่ ากันในระบบจํานวนจริง

ในระบบจํานวนจริ งมีสมบัติการเท่ากันดังนี้
กําหนด เป็ นจํานวนจริ ง
(1) สมบัติการสะท้ อน
=
เช่น
4=4
(2) สมบัติการสมมาตร
ถ้า
= แล้ว =
เช่น
5+4 = 9
แล้ว 9 = 5 + 4
(3) สมบัติการถ่ ายทอด
ถ้า
= และ =
แล้ว =
เช่น 10 2 = 5
และ5 = 2 + 3
แล้ว 10 2 = 2 + 3
(4) สมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ ากัน
ถ้า
= แล้ว + = +
เช่น
6 = 2+4
แล้ว
6 + 5 = (2 + 4) + 5
(5) สมบัติการคูณด้วยจํานวนที่เท่ ากัน
ถ้า
= แล้ว
=
เช่น
1+1 = 2
แล้ว (1 + 1) × 3 = 2 × 3
2.2 การบวกและการคูณในระบบจํานวนจริง
การบวกในระบบจํานวนจริง
1.สมบัติปิดของการบวก
ถ้า และ เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว + เป็ นจํานวนจริ งด้วย
เช่น 2 และ 0.73 เป็ นจํานวนจริ ง
2 + 0.73 = 2.73เป็ นจํานวนจริ ง
2.สมบัติการเปลีย่ นหมู่ของการบวก
ถ้า
เช่น

เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว
(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

3.สมบัติการมีเอกลักษณ์ การบวก
บทนิยามในระบบจํานวนจริ ง เรี ยกจํานวนที่บวกกับจํานวนจริ งใดๆ แล้วได้ผลลัพธ์เป็ นจํานวนจริ งจํานวนนั้นว่า เอกลักษณ์การบวก
ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง และ เป็ นเอกลักษณ์การบวกแล้ว
หรื อ
จะได้
จึงกล่าวได้วา่ 0 เป็ นเอกลักษณ์การบวกเพียงจํานวนเดียวในระบบจํานวนจริ ง
(4) สมบัติการมีอนิ เวอร์ สการคูณ
บทนิยาม ในระบบจํานวนจริ ง อินเวอร์สการบวกของจํานวนจริ ง ใดๆ หมายถึง จํานวนที่บวกกับ แล้วเท่ากับ 0
ถ้า และ เป็ นจํานวนจริ งใดๆ และ x เป็ นอินเวอร์สการบวกของ a แล้ว

หรื อ

จะได้
จึงกล่าวได้วา่ เป็ นอินเวอร์สการบวกของ และ เป็ นอินเวอร์สการบวกของ
นัน่ คือ และ เป็ นอินเวอร์สการบวกซึ่งกันและกัน
(5) สมบัติการสลับที่ของการบวก
ถ้า และ เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว
เช่น
2+3 = 3+2
การคูณในระบบจํานวนจริง
(1) สมบัติปิดของการคูณ
ถ้า และ เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว
เช่น 2 และ

เป็ นจํานวนจริ งด้วย

เป็ นจํานวนจริ ง

เป็ นจํานวนจริ ง
(2) สมบัติการเปลีย่ นหมู่ของการคูณ
ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง
แล้ว
เช่น
(3) สมบัติการมีเอกลักษณ์ การคูณ
บทนิยาม ในระบบจํานวนจริ ง เรี ยกจํานวนที่คูณกับจํานวนจริ งใดๆ แล้ว ได้ผลลัพธ์เป็ นจํานวนจริ งจํานวนนั้นว่า เอกลักษณ์การคูณ
ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง และ เป็ นเอกลักษณ์การคูณแล้ว
หรื อ

จะได้
จึงกล่าวได้วา่ 1 เป็ นเอกลักษณ์การคูณเพียงจํานวนเดียวในระบบจํานวนจริ ง
(4) สมบัติการมีอนิ เวอร์ สการคูณ
บทนิยาม ในระบบจํานวนจริ ง อินเวอร์สการคูณของจํานวนจริ ง ใดๆ หมายถึง จํานวนที่คูณกับ แล้ว เท่ากับ 1
นัน่ คือ ≠ 0
ถ้า เป็ นจํานวนจริ งใดๆ และ เป็ นอินเวอร์สการคูณของ แล้ว

จึงกล่าวได้วา่
นัน่ คือ

และ

เช่น 2 มี

เป็ นอินเวอร์สการคูณของ และ เป็ นอินเวอร์สการคูณของ
เป็ นอินเวอร์สการคูณซึ่งกันและกัน
เป็ นอินเวอร์สการคูณ

เป็ นอินเวอร์สการคูณ
ข้ อสังเกต

เป็ นอินเวอร์สการคูณเมื่อ

(5) สมบัติการสลับที่ของการคูณ
ถ้า และ เป็ นจํานวนจริ งใดๆ แล้ว
เช่น
นอกจากนี้ในระบบจํานวนจริ ง ยังมีสมบัติที่เกีย่ วกับการบวกและการคูณ ได้แก่ สมบัติการกระจาย
(6) สมบัติการกระจาย
ถ้า และ เป็ นจํานวนจริ งใดๆ แล้ว

ตัวอย่างที่ 1
พิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็ นจริ งตามสมบัติของจํานวนจริ งข้อใด
1) ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว
2) และ เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว
เป็ นจํานวนจริ ง
3) ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว เป็ นจํานวนจริ ง
4) ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง แล้วมีจาํ นวนจริ งที่คูณกับ เท่ากับ 1
แนวคิด
1) เป็ นจํานวนจริ ง
(สมบัติการสลับที่ของการคูณ)
2)
เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว
เป็ นจํานวนจริ ง (สมบัติปิดการบวกของจํานวนจริ ง)
3) ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว เป็ นจํานวนจริ ง (สมบัติปิดการคูณของจํานวนจริ ง)
4) ถ้า เป็ นจํานวนจริ ง แล้ว มีจาํ นวนจริ งที่คูณกับ เท่ากับ 1 (สมบัติการมีอินเวอร์สการคูณ)
3. การนําสมบัติของจํานวนจริงไปใช้ ในการแก้สมการกําลังสอง
3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

การแยกตัวประกอบของพหุนามคือ การเขียนพหุนามในรู ปผลคูณของพหุนามที่มีดีกรี ต่าํ กว่า เช่น
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ สมบัติการแจกแจงและการเปลีย่ นหมู่
ตัวอย่างที่ 2จงแยกตัวประกอบของพหุนาม
วิธีทาํ

จากตัวอย่างอาจกล่าวได้วา่ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

เมื่อ

เป็ นค่าคงที่

ทําได้โดยการหาจํานวน

จะได้
ตัวอย่างที่ 3จงแยกตัวประกอบของ

วิธีทาํ

ให้

แสดงว่า
ดังนั้น
จากตัวอย่าง เมื่อนักเรี ยนแยกตัวประกอบหาค่า และ ได้คล่องแล้ว นักเรี ยนอาจละตารางและเขียนผลการแยกตัวประกอบของพหุนามได้ทนั ที ดังนี้

การแยกตัวประกอบในรูปผลต่ างกําลังสอง
ตัวอย่างที่ 5 จงแยกตัวประกอบของพหุนาม
วิธีทาํ

ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบของพหุนามในแต่ละข้อ

วิธีทาํ

การแยกตัวประกอบโดยการทําให้เป็ นกําลังสองสมบูรณ์
ในกรณีที่เราไม่สามารถแยกตัวประกอบพหุนามในรู ป
ตัวประกอบโดยการทําให้เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ ดังนี้

ได้โดยง่าย เรามีวธิ ีการที่ช่วยในการแยกตัวประกอบได้ เรี ยกว่า การแยก

ตัวอย่างกําลังสองสมบูรณ์

พิจารณา

จาก

ถ้าเรี ยก ว่า ตัวหน้า เรี ยก 5 ว่า ตัวหลัง

เช่น =
ในทางกลับกันเรากล่าวว่า

เขียนอยู่ในรู ปกําลังสองสมบูรณ์ได้เป็ น

ตัวอย่างที่ 7 จงเขียนพหุนามที่กาํ หนดให้ในรู ปกําลังสองสมบูรณ์

วิธีทาํ

ตัวอย่างที่ 8จงหาค่า ของพหุนามในแต่ละข้อที่สามารถทําพหุนามนั้นในรู ปกําลังสองสมบูรณ์ได้

วิธีทาํ

การหาค่า นอกจากนักเรี ยนหาได้ดงั ตัวอย่าง นักเรี ยนอาจหาค่า ได้ดงั นี้

กล่าวได้วา่

เป็ นกําลังสองสมบูรณ์ได้เมื่อ

ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบของพหุนาม
วิธีทาํ

3.2 การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวคือ การหาคําตอบของสมการที่เขียนอยู่ในรู ป
การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ
ขั้นตอน
(1) แยกตัวประกอบของพหุนาม

(2) ใช้ความรู้เกีย่ วกับจํานวนจริ งที่วา่

เมื่อ

เป็ นค่าคงตัว และ

ตัวอย่างที่ 10 จงแก้สมการ

วิธีทาํ

ตัวอย่างที่ 11 จงแก้สมการของ

วิธีทาํ

การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้ สูตร
จากสมการ
เมื่อ
จะได้

ตัวอย่างที่ 12

วิธีทาํ

จงแก้สมการในแต่ละข้อ

(2)

(3)

ข้อสังเกต
จาก

1) ถ้า
2) ถ้า
3) ถ้า
4)ถ้า
จะได้

คําตอบของสมการที่เป็ นจํานวนจริ งมี2 คําตอบ
คําตอบของสมการที่เป็ นจํานวนจริ ง 2 คําตอบที่มีค่าเท่ากัน
ไม่มีคาํ ตอบที่เป็ นจํานวนจริ ง
เป็ นคําตอบของสมการ

ตัวอย่างที่ 13จงหาความยาวเส้นรอบรู ปของรู ปสามเหลี่ยมที่กาํ หนดให้

วิธีทาํ

จากรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากและทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จะได้

เส้นรอบรู ปสามเหลี่ยมยาว
= 12 หน่วย
3.3 การไม่เท่ ากัน
ถ้า และ เป็ นจํานวนสองจํานวน เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกันเพื่อต้องการทราบว่าเท่ากันหรื อไม่เท่ากันแล้ว
เราใช้สัญลักษณ์ ≠ แทนไม่เท่ากัน
เช่น
อ่านว่า สี่ ไม่เท่ากับสาม
นอกจากเปรี ยบเทียบว่าจํานวนไม่เท่ากันแล้ว เรายังบอกได้วา่ จํานวนใดมากกว่าหรื อจํานวนใดน้อยกว่าอีกจํานวนหนึ่งโดยใช้สัญลักษณ์
>

แทน “มากกว่า” เช่น 5 > 2
แทน “มากกว่าหรื อเท่ากับ” เช่น 6 3
<
แทน “น้อยกว่า” เช่น 1 < 6
แทน “น้อยกว่าหรื อเท่ากับ” เช่น 0 2
เราเรี ยกประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมาย

สมบัติของการไม่เท่ ากัน
กําหนด และ เป็ นจํานวนจริ งใดๆ
1) สมบัติการถ่ ายทอด
ถ้า
และ
แล้ว
เช่น ถ้า
และ
แล้ว
2) สมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ ากัน
ถ้า แล้ว
เช่น ถ้า
แล้ว
3) สมบัติการคูณด้วยจํานวนที่เท่ ากันที่ไม่เท่ ากับศู นย์
(3.1)ถ้า
และ
แล้ว
เช่น
ถ้า

แล้ว
(3.2)ถ้า

และ

แล้ว

ว่า “อสมการ”

เช่น
ถ้า

แล้ว

4) สมบัติการตัดออกสําหรับการบวก
ถ้า
แล้ว
เช่น
5) สมบัติการตัดออกสําหรับการคูณ
(5.1)ถ้า
และ
เช่น
ถ้า
(5.2)ถ้า
และ
เช่น

แล้ว

แล้ว

ถ้า
3.4 ช่ วง
บทนิยาม เมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็ นเซตของจํานวนจริ ง และ
ช่ วงเปิ ด

หมายถึง

แสดงช่วงเปิ ด

ช่ วงปิ ด

บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

หมายถึง

แสดงช่วงปิ ด

ช่ วงครึ่งเปิ ด
แสดงช่วงครึ่ งเปิ ด

บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

หมายถึง
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ช่ วงครึ่งเปิ ด หมายถึง
แสดงช่วงครึ่ งเปิ ด บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ช่ วง
หมายถึง
แสดงช่วง
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ช่ วง
แสดงช่วง

หมายถึง
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ช่ วง
หมายถึง
แสดงช่วง
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ช่ วง
แสดงช่วง

หมายถึง
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ช่ วง
หมายถึง
แสดงช่วง
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

ตัวอย่างที่ 14 กําหนด
จงหาช่วงในแต่ละข้อ

วิธีทาํ

3.5 อสมการ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอสมการหมายถึง ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมาย
ในประโยค
การหาคําตอบของอสมการคือ การหาจํานวนจริ งที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วทําให้อสมการเป็ นจริ ง
การหาคําตอบของอสมการเรี ยกว่า การแก้อสมการ ทําได้โดยการใช้สมบัติของการไม่เท่ากันมาหาคําตอบดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 15 จงแก้อสมการในแต่ละข้อและแสดงคําตอบของอสมการโดยใช้เส้นจํานวน

วิธีทาํ

ตัวอย่างที่ 16 จงแก้อสมการ

และแสดงคําตอบของอสมการโดยใช้เส้นจํานวน

ตัวอย่างที่ 17 จงแก้อสมการ

พิจารณาค่าของ

โดยเลือกแทน

ตัวอย่างที่ 18 จงแก้อสมการ

ด้วยจํานวนจริ งในช่วง

และ

ดังแสดงในตาราง

พิจารณาค่าของ

โดยเลือกแทน

ด้วยจํานวนจริ งในช่วง

ตัวอย่างที่ 19 จงแก้อสมการ
วิธีทาํ สําหรับการแก้อสมการ
คิดทํานองเดียวกับการแก้อสมการ
ตอบของ
ซึ่งแสดงคําตอบของอสมการ
บนเส้นจํานวนได้ดงั นี้

3.6 ค่าสัมบูรณ์ ของจํานวนจริง
สําหรับจํานวนจริ ง ใดๆ ระยะจากจุดที่แทน 0 ถึงจุดที่แทนจํานวนจริ ง

ตัวอย่างที่ 20 จงทําให้เป็ นผลสําเร็จ

และ

ดังแสดงในตาราง

แต่ตอ้ งรวมคําตอบของ

เรี ยกว่า ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริ ง

ด้วย ซึ่ง

เป็ นคํา

ทฤษฎีบท
กําหนด และ เป็ นจํานวนจริ ง

สมการค่าสัมบูรณ์คือ สมการที่ตวั แปรติดอยู่ในรู ปค่าสัมบูรณ์
การแก้สมการค่าสัมบูรณ์คือ การหาจํานวนจริ งที่แทนตัวแปรในสมการค่าสัมบูรณ์แล้วทําให้สมการค่าสัมบูรณ์เป็ นจริ ง

ตัวอย่างที่ 21 จงหาคําตอบของสมการ

ตัวอย่างที่ 22 กําหนด

อสมการค่าสัมบูรณ์
อสมการค่าสัมบูรณ์คือ อสมการที่ตวั แปรอยู่ในรู ปค่าสัมบูรณ์
การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์คือ การหาจํานวนจริ งแทนตัวแปรในอสมการค่าสัมบูรณ์แล้วทําให้อสมการค่าสัมบูรณ์เป็ นจริ ง
ทฤษฎีบทกําหนด เป็ นจํานวนจริ ง และ เป็ นจํานวนจริ งบวก

ตัวอย่างที่ 23 จงแก้อสมการ

ตัวอย่างที่ 24 จงแก้อสมการ
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