
            

จํานวนจริง (Real numbers)

1. จาํนวนจริง  

                มนุษยรู้์จกัจาํนวนมาตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์จาํนวนชนิดแรกคือ จาํนวนนบั และจาํนวนไดม้ีการคิดขึ้นมาเพื่อตอบคาํถามทางคณิตศาสตร์ ดงัจะ
ไดก้ล่าวจาํนวนชนิดต่างๆ ดงัน้ี
1.1 จาํนวนนบั
                จาํนวนนบั ไดแ้ก ่1, 2, 3, 4, …
                ใช ้แทนเซตของจาํนวนนบั
                ดงันั้น
1.2 จาํนวนเต็ม 

จาํนวนเตม็ ไดแ้ก ่..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …
ใช ้แทนเซตของจาํนวนเตม็
                           
แบ่งจาํนวนเตม็เป็น จาํนวนเตม็ลบ ศูนย ์และจาํนวนเตม็บวก
                ใช ้แทนเซตของจาํนวนเตม็ลบ
                           
                ใช ้แทนเซตของจาํนวนเตม็บวก
                           
จะพบวา่ จาํนวนนบัและจาํนวนเตม็บวกเป็นจาํนวนชนิดเดียวกนั ดงันั้น

1.3 จาํนวนตรรกยะ 

จาํนวนตรรกยะคือ จาํนวนที่สามารถเขียนอยู่ให้ในรูปเศษส่วนได ้โดยท่ีเศษและส่วนเป็นจาํนวนเตม็และส่วนไม่เท่ากบัศูนย์

ใช ้  แทนเซตของจาํนวนตรรกยะ

ตัวอย่างจาํนวนตรรกยะ
1)จาํนวนเตม็ทุกจาํนวน ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …
2) ทศนิยม 0.5, 

1.4 จาํนวนอตรรกยะ 

จาํนวนอตรรกยะคือ จาํนวนจริงท่ีไม่ใช่จาํนวนนบั
ใช ้ แทนเซตของจาํนวนอตรรกยะ

ตัวอย่างจาํนวนอตรรกยะ
1)ทศนิยมท่ีไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้
เช่น 0.152814369…, 0.01011011101111…

2) 



3) จาํนวนท่ีติดกรณฑบ์างชนิด

เช่น 

1.5 จาํนวนจริง
                จาํนวนจริงประกอบดว้ยจาํนวนตรรกยะและจาํนวนอตรรกยะ
ใช้   แทนเซตของจาํนวนจริง 

จากจาํนวนที่กล่าวทั้งหมดขา้งตน้ นาํมาเขียนแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ของจาํนวนชนิดต่างๆ ไดด้งัน้ี

ตวัอย่าง  เป็นจาํนวนชนิดใดบา้ง
แนวคิด

2. สมบัติของจาํนวนจริงเกีย่วกบัการบวกและการคูณ
2.1 การเท่ากนัในระบบจาํนวนจริง



ในระบบจาํนวนจริงมีสมบติัการเท่ากนัดงัน้ี
กาํหนด เป็นจาํนวนจริง
(1) สมบัติการสะท้อน

=  
เช่น             4  =  4            

(2) สมบัติการสมมาตร
ถา้               =    แลว้   =  
เช่น            5 + 4  =  9           แลว้   9  =  5 + 4
(3) สมบัติการถ่ายทอด
ถา้               =    และ  =           แลว้   =  
เช่น    10 2  =  5               และ5  =  2 + 3                   แลว้   10 2  =  2 + 3  
(4) สมบัติการบวกด้วยจาํนวนที่เท่ากนั
                             ถา้               =    แลว้  +   =  +
เช่น            6  =  2 + 4           แลว้            6 + 5  =  (2 + 4) + 5
(5) สมบัติการคูณด้วยจาํนวนที่เท่ากนั
                             ถา้               =    แลว้       =  
เช่น            1 + 1  =  2          แลว้   (1 + 1) × 3  =  2 × 3

2.2 การบวกและการคูณในระบบจาํนวนจริง
                การบวกในระบบจาํนวนจริง

1.สมบัติปิดของการบวก

ถา้ และ  เป็นจาํนวนจริง   แลว้ +  เป็นจาํนวนจริงดว้ย
เช่น   2 และ 0.73 เป็นจาํนวนจริง
2 + 0.73 = 2.73เป็นจาํนวนจริง

2.สมบัติการเปลีย่นหมู่ของการบวก

ถา้ เป็นจาํนวนจริง  แลว้  
เช่น                (2 + 3) + 4  =  2 + (3 + 4)

3.สมบัติการมเีอกลกัษณ์การบวก

บทนยิามในระบบจาํนวนจริง เรียกจาํนวนที่บวกกบัจาํนวนจริงใดๆ แลว้ไดผ้ลลพัธ์เป็นจาํนวนจริงจาํนวนนั้นวา่ เอกลกัษณ์การบวก
ถา้  เป็นจาํนวนจริง และ เป็นเอกลกัษณ์การบวกแลว้

หรือ

จะได ้
จึงกล่าวไดว้า่ 0 เป็นเอกลกัษณ์การบวกเพียงจาํนวนเดียวในระบบจาํนวนจริง

(4) สมบัติการมอีนิเวอร์สการคูณ

บทนยิาม ในระบบจาํนวนจริง อินเวอร์สการบวกของจาํนวนจริง ใดๆ หมายถึง จาํนวนที่บวกกบั  แลว้เท่ากบั 0
ถา้ และ  เป็นจาํนวนจริงใดๆ และ x เป็นอินเวอร์สการบวกของ a แลว้



หรือ 

จะได ้

จึงกล่าวไดว้า่ เป็นอินเวอร์สการบวกของ  และ เป็นอินเวอร์สการบวกของ                
นัน่คือ และ เป็นอินเวอร์สการบวกซ่ึงกนัและกนั

(5) สมบัติการสลบัที่ของการบวก

ถา้  และ  เป็นจาํนวนจริง  แลว้   
เช่น                2 + 3   =   3 + 2

การคูณในระบบจาํนวนจริง
(1) สมบัติปิดของการคูณ
ถา้  และ  เป็นจาํนวนจริง แลว้ เป็นจาํนวนจริงดว้ย

เช่น     2  และ   เป็นจาํนวนจริง

เป็นจาํนวนจริง

(2) สมบัติการเปลีย่นหมู่ของการคูณ
ถา้ เป็นจาํนวนจริง  แลว้ 
เช่น     

(3) สมบัติการมเีอกลกัษณ์การคูณ
บทนยิาม ในระบบจาํนวนจริง เรียกจาํนวนที่คูณกบัจาํนวนจริงใดๆ แลว้ ไดผ้ลลพัธ์เป็นจาํนวนจริงจาํนวนนั้นวา่ เอกลกัษณ์การคูณ
ถา้  เป็นจาํนวนจริง และ เป็นเอกลกัษณ์การคูณแลว้

หรือ

จะได ้           
จึงกล่าวไดว้า่ 1 เป็นเอกลกัษณ์การคูณเพียงจาํนวนเดียวในระบบจาํนวนจริง

(4) สมบัติการมอีนิเวอร์สการคูณ
บทนยิาม ในระบบจาํนวนจริง อินเวอร์สการคูณของจาํนวนจริง ใดๆ หมายถึง จาํนวนที่คูณกบั  แลว้ เท่ากบั 1
นัน่คือ ≠ 0
ถา้  เป็นจาํนวนจริงใดๆ และ เป็นอินเวอร์สการคูณของ  แลว้



จึงกล่าวไดว้า่   เป็นอินเวอร์สการคูณของ  และ เป็นอินเวอร์สการคูณของ 

นัน่คือ  และ  เป็นอินเวอร์สการคูณซ่ึงกนัและกนั

เช่น     2   มี   เป็นอินเวอร์สการคูณ         

เป็นอินเวอร์สการคูณ

ข้อสังเกต           เป็นอินเวอร์สการคูณเมื่อ 

(5) สมบัติการสลบัที่ของการคูณ
ถา้ และ เป็นจาํนวนจริงใดๆ แลว้   
เช่น        
นอกจากน้ีในระบบจาํนวนจริง ยงัมีสมบติัที่เกีย่วกบัการบวกและการคูณ ไดแ้ก ่สมบติัการกระจาย

(6) สมบัติการกระจาย
ถา้  และ  เป็นจาํนวนจริงใดๆ แลว้  

ตวัอย่างท่ี 1         พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีเป็นจริงตามสมบติัของจาํนวนจริงขอ้ใด
1) ถา้  เป็นจาํนวนจริง แลว้ 
2)  และ  เป็นจาํนวนจริง แลว้  เป็นจาํนวนจริง
3) ถา้  เป็นจาํนวนจริง แลว้  เป็นจาํนวนจริง
4) ถา้  เป็นจาํนวนจริง แลว้มีจาํนวนจริงท่ีคูณกบั  เท่ากบั 1

แนวคิด              
1) เป็นจาํนวนจริง  (สมบติัการสลบัที่ของการคูณ)
2) เป็นจาํนวนจริง แลว้  เป็นจาํนวนจริง (สมบติัปิดการบวกของจาํนวนจริง)
3) ถา้  เป็นจาํนวนจริง แลว้  เป็นจาํนวนจริง (สมบติัปิดการคูณของจาํนวนจริง)
4) ถา้ เป็นจาํนวนจริง แลว้ มีจาํนวนจริงท่ีคูณกบั  เท่ากบั 1 (สมบติัการมีอินเวอร์สการคูณ)

3. การนาํสมบัติของจาํนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกาํลงัสอง
3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม



การแยกตวัประกอบของพหุนามคือ การเขียนพหุนามในรูปผลคูณของพหุนามท่ีมีดีกรีต ํ่ากวา่ เช่น

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงและการเปลีย่นหมู่
ตวัอย่างท่ี 2จงแยกตวัประกอบของพหุนาม  
วธีิทาํ  

จากตวัอย่างอาจกล่าวไดว้า่ การแยกตวัประกอบของพหุนาม  เมื่อ  เป็นค่าคงท่ี ทาํไดโ้ดยการหาจาํนวน
จะได ้  

ตวัอย่างท่ี 3จงแยกตวัประกอบของ

วธีิทาํ      ให้ 

แสดงวา่
ดงันั้น  

จากตวัอย่าง เมื่อนกัเรียนแยกตวัประกอบหาค่า และ  ไดค้ล่องแลว้ นกัเรียนอาจละตารางและเขียนผลการแยกตวัประกอบของพหุนามไดท้นัที ดงัน้ี

การแยกตัวประกอบในรูปผลต่างกาํลงัสอง

ตวัอย่างท่ี 5   จงแยกตวัประกอบของพหุนาม 

วธีิทาํ

ตวัอย่าง   จงแยกตวัประกอบของพหุนามในแต่ละขอ้



วธีิทาํ

การแยกตัวประกอบโดยการทําให้เป็นกาํลงัสองสมบูรณ์
ในกรณีที่เราไม่สามารถแยกตวัประกอบพหุนามในรูป  ไดโ้ดยง่าย เรามีวธีิการท่ีช่วยในการแยกตวัประกอบได ้เรียกวา่ การแยก
ตวัประกอบโดยการทาํให้เป็นกาํลงัสองสมบูรณ์ ดงัน้ี

ตวัอย่างกาํลงัสองสมบูรณ์

พิจารณา

จาก ถา้เรียก    วา่ ตวัหนา้   เรียก 5 วา่ ตวัหลงั

เช่น       =            
ในทางกลบักนัเรากล่าววา่ เขียนอยู่ในรูปกาํลงัสองสมบูรณ์ไดเ้ป็น 

ตวัอย่างท่ี 7   จงเขียนพหุนามท่ีกาํหนดให้ในรูปกาํลงัสองสมบูรณ์

วธีิทาํ     

ตวัอย่างท่ี 8จงหาค่า ของพหุนามในแต่ละขอ้ที่สามารถทาํพหุนามนั้นในรูปกาํลงัสองสมบูรณ์ได้

วธีิทาํ



การหาค่า นอกจากนกัเรียนหาไดด้งัตวัอย่าง นกัเรียนอาจหาค่า  ไดด้งัน้ี

กล่าวไดว้า่  เป็นกาํลงัสองสมบูรณ์ไดเ้มื่อ 

ตวัอย่าง   จงแยกตวัประกอบของพหุนาม 

วธีิทาํ

3.2 การแก้สมการกาํลงัสองตัวแปรเดยีว
การแกส้มการกาํลงัสองตวัแปรเดียวคือ การหาคาํตอบของสมการที่เขียนอยู่ในรูป เมื่อ  เป็นค่าคงตวั และ 

การแก้สมการกาํลงัสองตัวแปรเดยีวโดยการแยกตัวประกอบ
ขั้นตอน

(1) แยกตวัประกอบของพหุนาม 

(2) ใชค้วามรู้เกีย่วกบัจาํนวนจริงท่ีวา่



ตวัอย่างท่ี 10   จงแกส้มการ  

วิธีทาํ     

ตวัอย่างท่ี 11   จงแกส้มการของ  

วิธีทาํ

การแก้สมการกาํลงัสองตัวแปรเดยีวโดยการใช้สูตร
จากสมการ  เมื่อ 

จะได ้

ตวัอย่างท่ี 12       จงแกส้มการในแต่ละขอ้

วธีิทาํ 



(2)   

(3)   

ขอ้สังเกต
จาก     

1) ถา้      คาํตอบของสมการที่เป็นจาํนวนจริงมี2 คาํตอบ
2) ถา้   คาํตอบของสมการที่เป็นจาํนวนจริง 2 คาํตอบท่ีมีค่าเท่ากนั
3) ถา้    ไม่มีคาํตอบท่ีเป็นจาํนวนจริง
4)ถา้  เป็นคาํตอบของสมการ 

จะได ้



ตวัอย่างท่ี 13จงหาความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมท่ีกาํหนดให้

วธีิทาํ      จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและทฤษฎีบทพีทาโกรัส

                จะได้

เส้นรอบรูปสามเหลี่ยมยาว 

=  12    หน่วย

3.3 การไม่เท่ากนั
                ถา้ และ  เป็นจาํนวนสองจาํนวน เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกนัเพื่อตอ้งการทราบวา่เท่ากนัหรือไม่เท่ากนัแลว้
เราใชส้ัญลกัษณ์ ≠ แทนไม่เท่ากนั
เช่น     อ่านวา่ ส่ีไม่เท่ากบัสาม
นอกจากเปรียบเทียบวา่จาํนวนไม่เท่ากนัแลว้ เรายงับอกไดว้า่จาํนวนใดมากกวา่หรือจาํนวนใดนอ้ยกวา่อีกจาํนวนหน่ึงโดยใชส้ัญลกัษณ์

>             แทน “มากกวา่” เช่น  5 > 2
แทน “มากกวา่หรือเท่ากบั” เช่น  6  3

<             แทน “นอ้ยกวา่” เช่น  1 < 6
แทน “นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั” เช่น  0  2

เราเรียกประโยคสัญลกัษณ์ที่มีเคร่ืองหมาย วา่ “อสมการ”            

สมบัติของการไม่เท่ากนั                   
                กาํหนด  และ  เป็นจาํนวนจริงใดๆ
                1) สมบัติการถ่ายทอด
                             ถา้  และ   แลว้  
เช่น ถา้  และ  แลว้ 
                2) สมบัติการบวกด้วยจาํนวนที่เท่ากนั
                             ถา้  แลว้  
เช่น ถา้  แลว้ 

3) สมบัติการคูณด้วยจาํนวนที่เท่ากนัที่ไม่เท่ากบัศูนย์
                    (3.1)ถา้  และ   แลว้  
เช่น
ถา้  แลว้ 
                    (3.2)ถา้   และ  แลว้  



เช่น 
ถา้ แลว้ 

4) สมบัติการตัดออกสําหรับการบวก
                             ถา้  แลว้ 
เช่น  

5) สมบัติการตัดออกสําหรับการคูณ
                    (5.1)ถา้  และ  แลว้  
เช่น
ถา้
                    (5.2)ถา้  และ   แลว้  
เช่น
ถา้ 

3.4 ช่วง
บทนยิาม   เมื่อเอกภพสัมพทัธ์เป็นเซตของจาํนวนจริง และ 
ช่วงเปิด หมายถึง 
แสดงช่วงเปิด  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วงปิด   หมายถึง 
แสดงช่วงปิด  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วงครึ่งเปิด  หมายถึง 
แสดงช่วงคร่ึงเปิด  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วงครึ่งเปิด  หมายถึง 
แสดงช่วงคร่ึงเปิด  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วง  หมายถึง 
แสดงช่วง  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี



ช่วง  หมายถึง 
แสดงช่วง บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วง  หมายถึง 
แสดงช่วง  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วง  หมายถึง 
แสดงช่วง บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ช่วง  หมายถึง 
แสดงช่วง  บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

ตวัอย่างท่ี 14   กาํหนด 
จงหาช่วงในแต่ละขอ้

วธีิทาํ



3.5 อสมการ     
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่อสมการหมายถึง ประโยคสัญลกัษณ์ที่มีเคร่ืองหมาย ในประโยค
การหาคาํตอบของอสมการคือ การหาจาํนวนจริงท่ีแทนตวัแปรในอสมการแลว้ทาํให้อสมการเป็นจริง
การหาคาํตอบของอสมการเรียกวา่ การแกอ้สมการ ทาํไดโ้ดยการใชส้มบติัของการไม่เท่ากนัมาหาคาํตอบดงัตวัอย่างต่อไปน้ี

ตวัอย่างท่ี 15   จงแกอ้สมการในแต่ละขอ้และแสดงคาํตอบของอสมการโดยใชเ้ส้นจาํนวน

วธีิทาํ



ตวัอย่างท่ี 16   จงแกอ้สมการ และแสดงคาํตอบของอสมการโดยใชเ้ส้นจาํนวน

ตวัอย่างท่ี 17   จงแกอ้สมการ 

พิจารณาค่าของ โดยเลือกแทน  ดว้ยจาํนวนจริงในช่วง และ ดงัแสดงในตาราง

ตวัอย่างท่ี 18   จงแกอ้สมการ 



พิจารณาค่าของ  โดยเลือกแทน  ดว้ยจาํนวนจริงในช่วง  และ  ดงัแสดงในตาราง

ตวัอย่างท่ี 19   จงแกอ้สมการ 
วธีิทาํ      สําหรับการแกอ้สมการ  คิดทาํนองเดียวกบัการแกอ้สมการ  แต่ตอ้งรวมคาํตอบของ ดว้ย ซ่ึง เป็นคาํ
ตอบของ ซ่ึงแสดงคาํตอบของอสมการ 
บนเส้นจาํนวนไดด้งัน้ี

3.6 ค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนจริง
                สําหรับจาํนวนจริง  ใดๆ ระยะจากจุดท่ีแทน 0 ถึงจุดท่ีแทนจาํนวนจริง   เรียกวา่ ค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนจริง 

ตวัอย่างท่ี 20   จงทาํให้เป็นผลสําเร็จ



ทฤษฎีบท
                กาํหนด  และ  เป็นจาํนวนจริง

สมการค่าสัมบูรณ์คือ สมการท่ีตวัแปรติดอยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์
การแกส้มการค่าสัมบูรณ์คือ การหาจาํนวนจริงท่ีแทนตวัแปรในสมการค่าสัมบูรณ์แลว้ทาํให้สมการค่าสัมบูรณ์เป็นจริง



ตวัอย่างท่ี 21   จงหาคาํตอบของสมการ 

ตวัอย่างท่ี 22   กาํหนด 

อสมการค่าสัมบูรณ์
อสมการค่าสัมบูรณ์คือ อสมการท่ีตวัแปรอยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์
การแกอ้สมการค่าสัมบูรณ์คือ การหาจาํนวนจริงแทนตวัแปรในอสมการค่าสัมบูรณ์แลว้ทาํให้อสมการค่าสัมบูรณ์เป็นจริง

ทฤษฎีบทกาํหนด เป็นจาํนวนจริง และ เป็นจาํนวนจริงบวก

ตวัอย่างท่ี 23   จงแกอ้สมการ  

ตวัอย่างท่ี 24   จงแกอ้สมการ 
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