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บทคัดย่อ 
 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ เราจะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพีชคณิต pseudo d-algebras  และเพ่ิม
คุณสมบัติของ pseudo d-ideal เพ่ือที่จะสร้าง quotient pseudo d-algebras และสามารถแสดงได้
ว่า quotient pseudo d-algebras ยังเป็น pseudo d-algebras 
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Abstract 

In this research, we will study an algebraic structure, pseudo d-algebras. Then 

we give some more properties for pseudo d-ideal that can construct a quotient pseudo 

d-algebras. Moreover, we show that the quotient pseudo d-algebras is a pseudo d-

algebras. 
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บทที่ 1 บทน ำ  
 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 

 d-algebra คื อ เป็ น ที่ ไม่ ว่ า ง  non-empty set X  ร ว ม กั ย  constant 0 แ ล ะ  binary 
operation   ประกอบกับคุณสมบัติดังนี้ : 

1. 0 xx  
2. 00  x  
3. 0 yx  และ 0 xy  แล้ว yx  ส าหรับทุก yx,  ใน X . 
 
สมมติ )0,,( X  เป็น d-algebra และ XI  . จะเรียก I  ว่า a d-subalgebra of X   

ถ้า Iyx    เมื่อ Ix  and Iy . และจะเรียก I  ว่า d-ideal of X  ถ้ามีสมบัติดังนี้ : 
1.  Iyx   and Iyx   and Iy  imply Ix . 
2. Ix  and Xy  imply Iyx  , i.e., IXI   

 
A pseudo d-algebra หมายถึง a non-empty set X  รวมกันกับ a constant 0 และ a 

binary operations   and   ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้: 
1. 0 xxxx  
2. 000  xx  
3. 0 xyyx  implies yx   for all yx,  in X . 

 
ตัวอย่าง. ให้ ),0[ X  แลก าหนดให้ 
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แล้วเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่า )0,,,( X  คือ pseudo d-algebras. 
 
ปัจจุบัน d-ideal ใน pseudo d-algebra ยังขาดสมบัติบางประการซึ่งไม่สามารถท าให้ เกิด

โครงสร้าง Quotient algebra ได้ งานวิจัยนี้จะเก็บรวบรวมสมบัติต่างๆเพ่ือที่จะสร้าง Quotient 
pseudo d-algebra และหาสมบัติต่างๆที่จะเกิดข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย          
 1.  ศึกษาโครงสร้าง pseudo d-algebras และหาสมบัติที่เกี่ยงข้องกับ d-ideal 

   2.  สร้างโครงสร้าง Quotient pseudo d-algebras และหาสมบัติต่างๆที ่
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ขอบเขตของกำรวิจัย   
หาสมบัติทางพีชคณิต บน Quotient pseudo d-algebras ที่สร้างขึ้น 
 
ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย          
 ศึกษาและเพ่ิมเติมสมบัติบางประการใน pseudo d-ideal ของ pseudo d-algebras จากเดิม
ที่มีสมบัต:ิ 

1.  Iyx   and Iyx   and Iy  imply Ix . 
2.  Ix  and Xy  imply Iyx   and Iyx  , i.e., IXI   and IXI  . 

ให้ ส ามารถสร้าง quotient pseudo d-algebra ได้  จากนั้ น เราจะสามารถหาสมบั ติ 
homomorphism บน quotient pseudo d-algebra ที่สร้างขึ้นได ้

 
กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
ทฤษฎีบท. ถ้า I  เป็น pseudo d-ideal of a pseudo d-algebra X , แล้ว I0 . 
 
ทฤษฎีบท. ให้ I  เป็น pseudo d-ideal of a pseudo d-algebra X , ถ้า Ix  และ 0 xy  
หรือ 0 xy , แล้ว Iy . 
 
ทฤษฎีบท. ถ้า I  เป็น pseudo d-ideal of a pseudo d-algebra X , แล้ว I0 . 
 
ทฤษฎีบท. ให้ I  เป็น pseudo d-ideal of a pseudo d-algebra X , ถ้า Ix  และ 0 xy  
หรือ 0 xy , แล้ว Iy . 
 
ทฤษฎีบท. ให้ )0,',',()0,,,(:  YX  เป็น homomorphism of pseudo d-algebras. แล้ว
เราจะได้ว่า: 

1. ถ้า )0,',',( Y  มีสมบัติที่ว่า xxx  0'0'  for all Yx , แล้ว ker  จะเป็น pseudo 
d-ideal of X . 

2. ker yx  และ ker yx  ก็ต่อเมื่อ )()( yx   , for all Xyx , . 
 
ทฤษฎีบท . ให้  YXf :  เป็น  homomorphism of pseudo d-algebras. แล้ว f  จะเป็น 
homomorphism ก็ต่อเมื่อ }0{ker f . 
 
ท ฤ ษ ฎี บ ท .  ให้  YX ,  แ ล ะ  Z  เป็ น  pseudo d-algebras, แ ล ะ  YXh :  เป็ น  onto 
homomorphism of pseudo d-algebras, และ ZXg :  เป็น homomorphism of pseudo 
d-algebras. ถ้ า  gh kerker  , แล้ วจ ะมี  exists a unique homomorphism of pseudo d-
algebras ZYf :  ที่ซึ่ง ghf  . 
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ทฤษฎีบท. ให้ YX ,  และ Z  เป็น pseudo d-algebras, และ ZXg :  เป็น homomorphism 
of pseudo d-algebras, แ ล ะ  ZYh :  เ ป็ น  one-one homomorphism of pseudo d-
algebras. ถ้า hg ImIm  , แล้วจะได้ว่ามี  unique homomorphism of pseudo d-algebras 

YXf :  ที่ซึ่ง gfh  . 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย           
1. ศึกษา pseudo d-algebras 
2. เพ่ิมสมบัติบางประการให้ d-ideal 
3. ตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน 
4. สร้าง quotient pseudo d-algebras และหาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง 
5. พิสูจน์และวิเคราะห์ผล 

 



 

 

 บทที่ 2 ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและระเบียบวิธีการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
นิ ย าม   d-algebra คื อ เป็ น ที่ ไม่ ว่ า ง  non-empty set X  ร วม กั ย  constant 0 แ ล ะ  binary 
operation   ประกอบกับคุณสมบัติดังนี้ : 

1. 0 xx  
2. 00  x  
3. 0 yx  และ 0 xy  แล้ว yx  ส าหรับทุก yx,  ใน X . 
 
สมมติ )0,,( X  เป็น d-algebra และ XI  . จะเรียก I  ว่า a d-subalgebra of X   

ถ้า Iyx    เมื่อ Ix  and Iy . และจะเรียก I  ว่า d-ideal of X  ถ้ามีสมบัติดังนี้ : 
1.  Iyx   and Iyx   and Iy  imply Ix . 
2. Ix  and Xy  imply Iyx  , i.e., IXI   

 
นิยาม  A pseudo d-algebra หมายถึง a non-empty set X  รวมกันกับ a constant 0 และ a 
binary operations   and   ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้: 

1. 0 xxxx  
2. 000  xx  
3. 0 xyyx  implies yx   for all yx,  in X . 

 
นิยาม ให้ )0,,( X  เป็น d-algebra และ XI  . จะเรียก I  ว่า pseudo d-ideal ถ้า 

1. Iyx   and Iyx   and Iy  imply Ix . 
2. Ix  and Xy  imply Iyx   และ Iyx   

และจะเรียก pseudo d-ideal I  ว่า pseudo d*-ideal ถ้า 
1. Iyx   and Izy *  แล้ว  Izx * . 
2. Iyx   and Izy   แล้ว  Izx  . 
3. Iyx   and Ixy *  แล้ว   Izyzx )*(*)*(  และ Iyzxz )*(*)*(  และ  

     Izyzx  )*()*(  และ Iyzxz  )*()*(  
4. Iyx   and Ixy   แล้ว   Izyzx  )()(  และ Iyzxz  )()(  และ  

     Izyzx  )(*)(  และ Iyzxz  )(*)(  
 
นิยาม ส าหรับ d-ideal I  จะเรียกว่าเป็น normal ถ้าสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้ 
   Iyx   ก็ต่อเมื่อ  Iyx * . 
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ให้   I   เป็น pseudo d*-ideal เราจะนิยาม yx I  ก็ต่อเมื่อ Iyx *  , Ixy *  และ 
Iyx   , Ixy   

 
เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า I  เป็น congruence relation บน pseudo d-algebra X  นั่นคือมี
คุณสมบัติ  
 -  สะท้อน  
 -  สมมาตร  
 -  ถ่ายทอด 
 -  ถ้า yx I  และ vu I  แล้ว vyux I **   และ vyux I   
  



บทที่ 3  ผลของการทดลอง 
 
 ส ำหรับ pseudo d-algebra เรำหมำยถึง a non-empty set X  รวมกันกับ a constant 0 
และ a binary operations   and   ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้: 

1. 0 xxxx  
2. 000  xx  
3. 0 xyyx  implies yx   for all yx,  in X . 

และ ถ้ำ XI   จะเรียก I  ว่ำ pseudo d-ideal เมื่อมีสมบัต ิ
1. Iyx   and Iyx   and Iy  imply Ix . 
2. Ix  and Xy  imply Iyx   และ Iyx   

และจะเรียก pseudo d-ideal I  ว่ำ pseudo d*-ideal ถ้ำ 
1. Iyx   and Izy *  แล้ว  Izx * . 
2. Iyx   and Izy   แล้ว  Izx  . 
3. Iyx   and Ixy *  แล้ว  Izyzx )*(*)*(  และ Iyzxz )*(*)*(  และ  

        Izyzx  )*()*(  และ Iyzxz  )*()*(  
4. Iyx   and Ixy   แล้ว  Izyzx  )()(  และ Iyzxz  )()(  และ  

        Izyzx  )(*)(  และ Iyzxz  )(*)(  
ส ำหรับ d-ideal I  จะเรียกว่ำเป็น normal ถ้ำสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้ 
   Iyx   ก็ต่อเมื่อ  Iyx * . 
ต่อมำเรำก ำหนดให้  I  เป็น pseudo d*-ideal เรำจะนิยำม yx I  ก็ต่อเมื่อ Iyx *  , Ixy *  
และ Iyx   , Ixy   
จำกนั้นเรำจะสร้ำง class โดยก ำหนดให้ 

}|{][ yxXyx II
  

นั่นคือ     },,*,*|{][ IxyIyxIxyIyxXyx
I

  

แล้วเรำสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ 
1. I

I
]0[  

2. 
I

xx  ][  

3. yx I  ก็ต่อเมื่อ 
II

yx   ][][  

4. สอง class  
I

x ][  และ 
I

y ][  จะเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง  

 
สร้าง Quotient pseudo d-algebra by normal d*-ideal 
 
 ให้ X  เป็น pseudo d-algebra และ I  เป็น pseudo d*-ideal บน X  
ก ำหนดให้    }|]{[/ XxxX I   
โดยที่  

III
yxyx   ]*[][*][  และ 

III
yxyx   ][][][  
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แล้วเรำสำมำรถแสดงได้ว่ำ operation * และ   well-defined 
 
ทฤษฎีบท ให้ X  เป็น pseudo d-algebra และ I  เป็น pseudo d*-ideal บน X  แล้วจะได้ว่ำ 
Quotient pseudo d-algebra  

IIX  ]0[,,*,/  เป็น pseudo d-algebra 

 
พิสูจน์ ให้ 

II
yx   ][][  และ 

II
ba   ][][  

  จะได้ว่ำ yx I  และ ba I  
  แล้ว byax I **   เนื่อจำก I  เป็น congruence relation 
 ดังนั้น 

IIIIII
bybyaxax   ][*][]*[]*[][*][  

 ท ำนองเดียวกัน จะได้  
IIIIII

bybyaxax   ][][][][][][  

 นั้นคือ  
IIX  ]0[,,*,/  เป็น pseudo d-algebra 



บทที่ 4  สรุปผลและข้อเสนอแนะของการทดลอง 
 
สรุปผลการทดลอง 
 
 เราสามารถสร้าง Quotient pseudo d-algebra บน pseudo d-algebra ดังนี้ 
 
ส าหรับ pseudo d-algebra เราหมายถึง a non-empty set X  รวมกันกับ a constant 0 และ a 
binary operations   and   ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้: 

1. 0 xxxx  
2. 000  xx  
3. 0 xyyx  implies yx   for all yx,  in X . 

และ ถ้า XI   จะเรียก I  ว่า pseudo d-ideal เมื่อมีสมบัต ิ
1. Iyx   and Iyx   and Iy  imply Ix . 
2. Ix  and Xy  imply Iyx   และ Iyx   

และจะเรียก pseudo d-ideal I  ว่า pseudo d*-ideal ถ้า 
1. Iyx   and Izy *  แล้ว  Izx * . 
2. Iyx   and Izy   แล้ว  Izx  . 
3. Iyx   and Ixy *  แล้ว  Izyzx )*(*)*(  และ Iyzxz )*(*)*(  และ  

        Izyzx  )*()*(  และ Iyzxz  )*()*(  
4. Iyx   and Ixy   แล้ว  Izyzx  )()(  และ Iyzxz  )()(  และ  

        Izyzx  )(*)(  และ Iyzxz  )(*)(  
ส าหรับ d-ideal I  จะเรียกว่าเป็น normal ถ้าสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้ 
   Iyx   ก็ต่อเมื่อ  Iyx * . 
ต่อมาเราก าหนดให้  I  เป็น pseudo d*-ideal เราจะนิยาม yx I  ก็ต่อเมื่อ Iyx *  , Ixy *  
และ Iyx   , Ixy   
จากนั้นเราจะสร้าง class โดยก าหนดให้ 

}|{][ yxXyx II
  

นั่นคือ     },,*,*|{][ IxyIyxIxyIyxXyx
I

  

 
ต่อไปเราสร้าง Quotient pseudo d-algebra by normal d*-ideal ก าหนดโดย  
     }|]{[/ XxxX I   
โดยที่  

III
yxyx   ]*[][*][  และ 

III
yxyx   ][][][  

แล้วเราสามารถแสดงได้ว่า operation * และ   well-defined และ Quotient pseudo d-algebra 
 

IIX  ]0[,,*,/  เป็น pseudo d-algebra 
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