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บทคดัย่อ 
จากหนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิคณติศาสตรเ์ล่ม 2 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่ 5 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2544 ของ สสวท. เรือ่งจ านวนเชงิซอ้น ไดก้ล่าวถงึสาเหตุที่
มกีารสรา้งจ านวนเชงิซอ้นขึน้มาคอื ในระบบจ านวนจรงิ สมการพหุนามบางสมการไมม่คี าตอบเป็นจ านวนจรงิ  เช่น 
สมการ  x2 + 1 = 0 เนื่องจากก าลงัสองของจ านวนจรงิใดๆ จะมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบัศนูยเ์สมอ ดงันัน้ผลบวกของ
ก าลงัสองของจ านวนจรงิใดๆ กบัหนึ่ง ต้องมคี่ามากกว่าศูนย์ จากสาเหตุดงักล่าวจงึไดม้กีารสรา้งระบบจ านวนซึ่ง
ขยายระบบจ านวนจรงิออกไปเพื่อให้สามารถครอบคลุมทุกค าตอบของสมการพหุนามทัง้หมดได้  ดงันัน้จงึจะ
พจิารณาเซตที่มเีซตของจ านวนจรงิเป็นสบัเซต ซึ่งเรยีกเซตนัน้ว่า เซตของจ านวนเชงิซ้อน บทความนี้ ได้แสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเซตของจ านวนจรงิและเซตของจ านวนเชงิซอ้นในอกีมมุมองหนึ่ง 
 

ค ำส ำคญั : จ านวนเชงิซอ้น   จ านวนจรงิ 
 

Abstract 
There is a mention of the creation of complex numbers in the mathematical textbook volume 2 of 

learning mathematics group Mathayom Suksa 5 according to the Basic Education Curriculum BE 2544 of 
the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) on the topic of Complex 
Numbers. It is known that in the real number system, some polynomial equations have no answers which 
are real numbers, such as the equation x2 + 1 = 0 because the square of any real number will always be 
greater than or equal to zero. Therefore, the sum of the square of any real number and one must greater 
than zero. So there is no answer which is the real number of such equation. The cause of such a 
problem is that there is a construction of the new number system for covering all of the answers of 
polynomial equations which is called the complex number system. This article is a personal opinion of the 
author about the relationship between the set of real numbers and the set of complex numbers. The 
article shows the relationship between the set of real numbers and the set of complex numbers from 
another point of view. 

 

Keywords: Real numbers; Complex; numbers 
 

บทน ำ  
ห นั ง สื อ เรีย น ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ เพิ่ ม เติ ม

คณิตศาสตร์เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์  
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  5  ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของ สสวท. เรื่องจ านวน

เชิงซ้อน  ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มีการสร้างจ านวน
เชงิซ้อนขึน้มาคอื ในระบบจ านวนจรงิ สมการพหุนาม
บางสมการไม่มคี าตอบเป็นจ านวนจริง เช่น สมการ   
x2 + 1 = 0 เนื่องจากก าลงัสองของจ านวนจรงิใดๆ จะ
มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบัศูนย์เสมอ ดงันัน้ผลบวกของ
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ก าลงัสองของจ านวนจรงิใดๆ กบัหนึ่งตอ้งมคี่ามากกว่า
ศนูย ์

จากสาเห ตุดังกล่าวจึงได้มีการสร้างระบบ
จ านวนซึ่ งขยายระบบจ านวนจริงออกไป เพื่อให้
สามารถครอบคลุมทุกค าตอบของสมการพหุนาม
ทัง้หมดได ้ดงันัน้จงึจะพจิารณาเซตทีม่เีซตของจ านวน
จรงิเป็นสบัเซต โดยมกีารก าหนดบทนิยามของจ านวน
เชงิซ้อน การเท่ากนั การบวกและการคูณของจ านวน
เชงิซอ้น  ดงันี้ 

 

บทนิยำม  จ านวนเชงิซ้อนคอื คู่อนัดบั (a, b)  เมือ่ a 
และ b เป็นจ านวนจรงิ  และส าหรบัจ านวนเชิงซ้อน  
(a, b) และ (c, d) 

(a, b) = (c, d)  กต่็อเมือ่  a = c  และ  b = d 
(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) 
(a, b)  (c, d) = (ac – bd, ad + bc) 
สิง่ทีน่่าสนใจคอื การกล่าวว่า เซตของจ านวน

จรงิเป็นสบัเซตของเซตของจ านวนเชงิซอ้น นัน้ถูกตอ้ง
แลว้หรอืไม ่   

 

เน้ือเรื่อง 
ในความเห็นของผู้เขยีนบทความเห็นว่า  การ

เขยีนเช่นนี้นับว่าเป็นขอ้ควรระวงัอย่างยิง่ ทีอ่าจท าให้
นักเรยีน หรอืแมแ้ต่คุณครูผู้สอนเองเขา้ใจผดิว่า เซต
ของจ านวนจรงิเป็นสบัเซตของเซตของจ านวนเชงิซอ้น 
จริง  โดยในแบบเรียนได้มีการพิจารณาจ านวน
เชงิซ้อนทีอ่ยู่ในรปู  (x, 0)  จากนิยามการบวกและการ
คณูของจ านวนเชงิซอ้น  จะเหน็ว่า 

(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) 
(a, 0)  (b, 0) = (ab, 0) 

ซึ่งมลีกัษณะเหมอืนกบั  การบวกและการคูณ
จ านวนจรงิ ฉะนัน้เราสามารถถอืไดว้่าจ านวนเชงิซ้อน
รปู  (a, 0) เป็นจ านวนจรงิ  a  ตามขอ้สงัเกตนี้จะไดว้่า 
เซตของจ านวนจริงเป็นสบัเซตของเซตของจ านวน
เชงิซอ้น 

ผู้เขียนบทความเชื่อว่าผู้เขียนหนังสือไม่ได้
เจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจเช่นนัน้จริงๆ     แต่การเขียน
อธบิายในเรื่องนี้อาจท าไดล้ าบาก      เพราะนักเรยีน
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษายงัมคีวามรูพ้ ื้นฐานไม่เพยีงพอ   
ดงัทีผู่เ้ขยีนบทความจะอธบิายต่อไป 

ในทัศนะของผู้เขียนบทความเชื่อว่า  เราไม่
สามารถกล่าวไดว้่า เซตของจ านวนจรงิเป็นสบัเซตของ
เซตของจ านวนเชงิซ้อน เพราะถา้เราพจิารณาดูจะเหน็
ว่าการนิยามเซต การด าเนินการ (การบวก การคูณ) 
บนเซตของจ านวนจรงิและเซตของจ านวนเชงิซอ้นนัน้
แตกต่างกัน การเปรียบเทียบระหว่างจ านวนสอง
จ านวน (มากกว่า หรอืน้อยกว่า)  ซึ่งมกีารนิยามบน
เซตของจ านวนจริง แต่ไม่มีการนิยามบนเซตของ
จ านวนเชงิซ้อน หรอืแมแ้ต่การแทนจ านวนจรงิซึ่งแทน
ด้วย จุดบนเส้นจ านวน แต่การแทนจ านวนเชิงซ้อน
แทนดว้ย จุดในระบบพกิดั  (x, y) 

แทจ้รงิแลว้สิง่ทีเ่ราสามารถกล่าวไดค้อื เซตของ
จ านวนจริงสมสัณฐาน (isomorphic) กับเซตของ
จ านวนเชงิซอ้นทีอ่ยู่ในรูป  (x, 0)  เมือ่  x  เป็นจ านวน
จรงิ 

ก่อนอื่นผูเ้ขยีนบทความจะใหบ้ทนิยามของค าว่า   
การด าเนินการบนเซต พีชคณิต และการสมสณัฐาน
ระหว่างพชีคณิตก่อน ส าหรบันักเรยีนที่ยงัไม่เคยรูจ้กั
กบัค านิยามศพัทด์งักล่าว 

 

บทนิยำม  ส าหรบัเซต  A   ซึ่งไม่เป็นเซตว่าง และ
จ านวนเตม็บวก  n  ใดๆ การด าเนินการ  n  อนัดบับน  
A  (n –ary operation on A) คอื ฟงัก์ชนัจาก  An  ไป
ยงั  A   

ในกรณีที่  n = 1  เราเรยีกการด าเนินการ  1 – 
อนัดบั  ว่า การด าเนินการเอกภาค (unary operation) 

ในกรณีที่  n = 2  เราเรยีกการด าเนินการ  2 – 
อนัดบั  ว่า การด าเนินการทวภิาค (binary operation) 
เป็นตน้ 
 

บทนิยำม  พชีคณติ (algebra)  ประกอบไปดว้ย  เซต
เซตหนึ่ งที่ ไม่ เป็น เซตว่ าง และ  ล าดับ ของการ
ด าเนินการบนเซตนัน้ 
    เช่น  พชีคณิต  (, +, )  ประกอบดว้ยเซตของ
จ านวนเต็ม    พรอ้มดว้ยการด าเนินการทวภิาคสอง
ตวั คอืการบวก  และการคณูปกต ิ  
           พีชคณิต ({–1, 0, 1}, ) ประกอบด้วย  {–1, 
0, 1} พร้อมด้วยการด าเนินการทวิภาคหนึ่งตัว คือ  
การคณูปกต ิ  
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           พีชคณิ ต  (, f) ประกอบด้วย  เซตของ
จ านวนเต็ม   พร้อมด้วยการด าเนินการเอกภาค  f    
ซึง่ก าหนด   
f :    โดยที ่ f(x) = 2x   ส าหรบัทุก  x   
 
 

หมำยเหตุ  พชีคณิต (, +, ) จดัเป็นพชีคณิตชนิด 
(2, 2)   เนื่องจากมกีารด าเนินการสองตวั  ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการทวภิาคทัง้คู่ 
               พชีคณิต ({–1, 0, 1}, )  จดัเป็น พชีคณิต
ชนิด (2)  เนื่องจากมกีารด าเนินการทวภิาคหนึ่งตวั 
               พีชคณิต (, f)  จัดเป็น พีชคณิตชนิด  
(1)  เนื่องจากมกีารด าเนินการเอกภาคหนึ่งตวั 
 
 

ต่อไปเป็นบทนิยามการสมสัณฐาน  ระหว่าง
พชีคณติชนิด (2, 2)  

     

บท นิยำม   ให้   (A, +, )  และ  (B, , )  เป็ น

พชีคณิตชนิด  (2, 2)   จะกล่าวว่า พีชคณิต (A, +, )  
สมสณัฐาน (isomorphic) กบัพีชคณิต  (B, , )  ก็
ต่อเมือ่มฟีงักช์นั   
f : A  B ที่เป็นฟงัก์ชนัหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) 
และทัว่ถึง (onto)  และ ส าหรบัทุก  a, b  A  จะได้
ว่า   

         f(a + b) = f(a)  f(b)  และ  f(a  b) = f(a)  f(b)  
ถ้าพีชคณิต (A, +, ) สมสณัฐานกบัพชีคณิต  (B, , 
)  จะเขยีนแทนดว้ย (A, +, )  (B, , ) 
 

ในทางคณิตศาสตร์ถือว่าถ้ าพีชคณิตสอง
พชีคณิตสมสณัฐานกนั พชีคณิตทัง้สองจะมโีครงสรา้ง
แบบเดยีวกนั ดงันัน้ถ้าการแก้ปญัหาในพชีคณิตหนึ่ง
ท าได้ล าบาก เราสามารถไปแก้ปญัหาในอีกพีชคณิต
หนึ่ งที่สมสัณฐานกันแทน แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มา
อธบิายปญัหานัน้ในพชีคณติแรกได ้ เช่น   

จากที่กล่าวถึงในตอนแรกว่า   เซตของจ านวน
จรงิสมสณัฐานกบัเซตของจ านวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูป 
(x, 0) เมือ่  x  เป็นจ านวนจรงิ  นัน่คอื 

ถา้ให ้ R  แทนเซตของจ านวนจรงิ   
            (R, +, )  ({(x, 0)  x  R }, +, )   

เนื่องจากมฟีงัก์ชนั  f : R  {(x, 0)  x  R}  
ก าหนดโดย  ส าหรบัทุก  x  R,  f(x) = (x, 0)    
ซึง่เหน็ไดช้ดัว่า  f  เป็นฟงักช์นัหนึ่งต่อหนึ่ง และทัว่ถงึ  
และส าหรบัแต่ละ  x, y  R จะไดว้่า   
  f(x + y) = (x + y, 0) = (x, 0) + (y, 0) = f(x) + f(y)  
และ 
  f(x  y) = (x  y, 0) = (x, 0)  (y, 0) = f(x)  f(y) 

ดงันัน้จะเหน็ว่าการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วกบัการบวก 
และการคูณบน  {(x, 0)  x  R}     เราสามารถ
น ามาแกป้ญัหาบนเซตของจ านวนจรงิแทน แลว้จงึน า
ผลทีไ่ดไ้ปอธบิายบนเซต  {(x, 0)  x  R}   เช่น 

ถ้าต้องการหาผลคูณระหว่างจ านวนเชิงซ้อน  
(12, 0)  กบั  (5, 0)   แทนทีจ่ะหาผลคณูโดยนิยามการ
คูณของจ านวนเชิงซ้อน  (12, 0)  (5, 0) = (125 – 
00, 120 + 50) = (60, 0) เราสามารถหาผลคูณ
ระหว่างจ านวนจรงิ  12  กบั  5  แทน ซึ่งเท่ากบั  60  
แลว้น าไปสรุปไดว้่า     

(12, 0)  (5, 0) = (60, 0) 
ซึง่ ง่ำยกว่ำกนัอย่ำงเหน็ได้ชดั 

 

สรปุและเสนอแนะ 
ดงันัน้การเขียนข้อความ เซตของจ านวน

จรงิเป็นสบัเซตของเซตของจ านวนเชิงซ้อน โดยใช้
นิยามของจ านวนเชิงซ้อนที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ผู้อ่าน
ควรตระหนักว่าการที่เซตของจ านวนจรงิเป็นสบัเซต
ของเซตของจ านวนเชงิซ้อนนัน้ เริม่ตน้ดว้ยการถอืเอา  
หรอื ก าหนดให้เป็น  ซึ่งโดยปกติแล้ว  ไม่ได้เป็นสบั
เซตกนั แต่การกล่าวดงันี้อาจให้ไว้เพียงเฉพาะตอน
แรกเท่านัน้  ซึ่งต่อไปด้วยความสะดวก เราจงึละการ
ถือเอาออกไป  เหลือไว้เฉพาะ  การเป็นสับเซตกัน
อย่างเดยีว ซึง่อยู่ในลกัษณะเดยีวกนักบักรณ ี “จ านวน
เตม็เป็นจ านวนตรรกยะ”  นัน่เอง 
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