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«ស្ថតិវិិទ្យា ដ ើមកដំ ើ ត នងិការវិវឌ្ឍ» 
រ ៀបរ ៀងរោយ៖ 

រោកបណ្ឌិ ត ម៉ា៉ុង ម៉ា រ៉ា  និង រោក វង ប ៉ុនដ ឿន 
មន្រនតីកា យិាល័យស្ថិតិវទិ្យានិងកា វភិាគទ្យិននន័យ ននផ្ននកគណិ្តវទិ្យានិងស្ថតិ ិ

 
ត្តួតពិនតិយរោយ៖ 

រោក យមឹ អាយ៉ុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា  
ត្បធានផ្ននកគណិ្តវទិ្យានងិស្ថតិិ ននវទិ្យាស្ថថ នវទិ្យាស្ថន្រស្តនងិបរចេកវទិ្យា  

ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
 

១. ដស្ចកតីដ្តើម 
 ទាំងកនុងជីវភាព ស់្រៅធមមតាទាំងរៅកនុងកិចេកា ងា ជានលូវកា  ផ្តងផ្តមានកា កត់ត្តាទ្យិននន័យ 
(ស្ថិតិ)។ ស្ិស្សនិស្សតិនិងអ្នកស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវឬអ្នកត្គប់ត្គងស្ថា ល់នូវមុខវទិ្យាវទិ្យាស្ថន្រស្តមួយរ ម្ ោះ
ថាស្ថិតិវទិ្យា។ កា ដឹងអ្ាំពីត្បវតតិទក់ទ្យងនិងវទិ្យាស្ថន្រស្តរនោះនិងកា វវិឌ្ឍ បស់្វា កាន់ផ្តរធវីឱ្យចាំរណ្ោះដឹង
អ្ាំពីវស័ិ្យរនោះមានពនលចឺាស់្រ ងីផ្ែមរទ្យៀត។ តត្មូវកា រត្បីត្ាស់្ចាំរណ្ោះដឹងពីមុខវទិ្យារនោះមានរៅកនុង
ត្គប់វស័ិ្យ។  
 រតីមុខវទិ្យាវទិ្យាស្ថន្រស្តរនោះមានកាំរណី្តតាាំងពីរពលណាមក? រតីវាមានកា វវិឌ្ឍដូចរមតចខលោះ?
អ្តថបទ្យរនោះនឹងបងាា ញរោយស្រងេបពីរដីមកាំរណី្តនិងកា  កីចរត្មីនជាបនតបន្ទា ប់។  

២. សាវតាននពាកយ 
 រៅកនុងកា រត្បីត្ាស់្ បស់្មហាជនទូ្យរៅ ពាកយ«ស្ថិតិ»ផ្ដលរត្ចីនរត្បីរៅកនុងឃ្លល ថា «ស្ត្មង់
ស្ថិតិ» ស្ាំរៅដល់ន័យថា ស្ត្មង់ព័ត៌មានអ្ាំពីចាំនួន ដូចជាចាំនួនមនុស្សត្បុស្ ត្ស្ី កូនរកមង ចាំនួនស្តវ
ពាហនៈ ជារដីម។ តាមវចន្ទនុត្កមស្រមតចត្ពោះស្ងឃរាជយជួនណាត ពាកយ«ស្ថិតិ»ស្ាំរៅរលីន័យរត្ចីន 
ផ្ដលកនុងចាំរណាមរន្ទោះ ក៏មានន័យថា«ចាំនួនផ្ដលកត់ត្តា »នងផ្ដ ។ ពាកយ «ស្ថិតិ» ត្តូវនឹងពាកយកនុង
ភាស្ថអ្ង់រគលស្ «statistics»ផ្ដលចមលងរចញពីពាកយកនុងភាស្ថអា ម៉ឺង់«statistik»។ ត្បភពរដីមនន
ពាកយគឺ«status»រៅកនុងភាស្ថឡាតាាំង។ ពាកយ « status»កនុងភាស្ថឡាតាាំង របីរៅកនុងភាស្ថអ្ីតាលី 
វាត្តូវគ្នន នឹងពាកយ« statista» រហីយពាកយទាំងពី រនោះមានន័យថា  ោា ភិាល(political state or 
government) ("History of Statistics," n.d.)។ កាលរដីមរ យី ស្ថិតិត្តូវានរត្បីត្ាស់្រោយពួក
រមដឹកន្ទាំ។ វាមានលកេណ្ៈចរងអៀត។ ពួករមដឹកន្ទាំ និងត្ពោះរាជាផ្តងត្តូវកា ព័ត៌មានអ្ាំពីននាដីកស្ិកមម 
ពាណិ្ជជកមម ចាំនួនត្បជាជនរៅកនុង ដាពួករគត្គប់ត្គងរដីមបីដឹងអ្ាំពីស្កាត នុពលកងទ័្យព ធនធាន កា 
ត្បមូលពនធនិងទ្យិដាភាពរនសងៗរទ្យៀតរៅកនុង ោា ភិាល។ 
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 រៅឆ្ន ាំ១៧៤៩ រៅឯស្ថកលវទិ្យាល័យអា ឺម៉ង់មួយ Gottfried Achenwall ានរត្បីពាកយ 
«statistic» កនុងន័យថា «វទិ្យាស្ថន្រស្តនរយាាយននត្បរទ្យស្រនសងៗ»។ រៅកនុងឆ្ន ាំ១៧៧១1 W. 
Hooper ផ្ដលជាជនជាតិអ្ង់រគលស្ ានរត្បីពាកយ ស្ថិតិវទិ្យា (statistics) រៅកនុងកា បកផ្ត្បរស្ៀវរៅ 
ផ្ដលមានចាំណ្ងរជីងថា«Elements of Universal Erudition» ស្ រស្ រោយ Baron B.F Bieford
។ រៅកនុងរស្ៀវរៅរនោះ ពាកយស្ថិតិវទិ្យា (statistics) ថាជាវទិ្យាស្ថន្រស្តផ្ដលបរត្ងៀនរយងីនូវកា រ ៀបចាំ
នរយាាយនន ដាទ្យាំរនីបន្ទន្ទ ("History of Statistics," n.d.)។  
 ស្ថិតិវទិ្យាបចេុបបននស្ាំរៅដល់វជិាជ ផ្ដលស្ិកាអ្ាំពីកា ត្បមូល កា រ ៀបចាំ កា បងាា ញ កា វភិាគ
ទ្យិននន័យ រដីមបទីញ កកា ស្ននិោា ន ជួយដល់កា ស្រត្មចចិតត (Bluman, 2018)។  

៣. ការវិវឌ្ឍននស្ថតិិវិទ្យា 
 រគអាចនិយាយានថាស្ថិតិវទិ្យាានចាប់កាំរណី្តរៅកនុងអ្វីផ្ដលជាកា ត្ស្ង់ព័ត៌មានពីចាំនួន 
តាាំងពីរាប់ពាន់ឆ្ន ាំរហយី បុ៉ផ្នតវាត្តូវានអ្ភិវឌ្ឍរៅជាមុខវជិាជ វទិ្យាស្ថន្រស្តមួយផ្ដលស្ិកាអ្ាំពីចាំនួនត្បជា
ជន រស្ដាកិចេ និងអាកបបកិ យិានលូវចិតតចាប់ពីរដីមស្តវតសទ្យី១៩មក រហីយផ្ដលរត្កាយមករទ្យៀត វា
ានកាល យរៅជា គណិ្តូបក ណ៍្ (mathematical tool) ដ៏ស្ាំខាន់រៅកនុងកា វភិាគទ្យិននន័យ។ ទ្យត្មង់         
ងាយៗននស្ថិតិត្តូវានរត្បីត្ាស់្តាាំងផ្តពីកា ចាប់រនតីមមានអា យធម៌ដាំបូងមករមល៉ោះ រពាលគឺរៅរពល
ផ្ដល ូបភាពឬស្ញ្ញា រនសងៗត្តូវរត្បីត្ាស់្ រដីមបីកត់ត្តាចាំនួនមនុស្ស ស្តវ និង បស់្គ្នម នជីវតិ រោយ
កា ចា រៅរលីផ្ស្បក ឬ រៅរលីរ នីិងរៅរលីជញ្ញជ ាំងនន ូងភនាំ។ ជាង៣០០០ឆ្ន ាំមុនគ.ស្រៅរទ្យៀត ជន
ជាតិាប ីរឡានរត្បីបនាោះរធវីពីដីឥដា រដីមបរីធវីតារាងកត់ត្តាទ្យិនននលកស្ិកមមនិងទ្យាំនិញរៅកនុងកា រោោះដូ 
ឬលក់ដូ ។ ជនជាតិរអ្ហសុីបរធវីកា វភិាគចាំនួនត្បជាជាននិងរភាគត្ទ្យពយ បស់្ត្បរទ្យស្ខលួនរៅមុនកា 
ចាប់ រនតីមស្ថងស្ង់ត្ាស្ថទ្យពីរ៉ាមីតរៅស្តវតសទ្យី៣១មុនគ.ស្។ កាំណ្ត់ត្តាតួរលខន្ទន្ទមានរៅកនុង
ត្បរទ្យស្ចិនតាាំងពីជាង២០០០ឆ្ន ាំមុនគ.ស្មកផ្ដ ។ ជនជាតិត្កិកបុរាណ្ានបរងកីតត្បជាស្ថន្រស្តន្ទន្ទ
រ ងី រដីមបរីត្បីជាមូលោា នរៅកនុងវស័ិ្យពនធោ ន្ទអ្ាំ ុងរដីមឆ្ន ាំ៥៩៤មុនគ.ស្។ ចត្កភព ៉ូមុា ាំងគឺជា
ត្បរទ្យស្ទ្យីមួយផ្ដលានត្បមូលទ្យិននន័យយ៉ាងទូ្យលាំទូ្យោយអ្ាំពីចាំនួនត្បជាជន ននាដី ត្ពមទាំងត្ទ្យពយធន
រៅកនុងផ្ដនដីទាំងឡាយរត្កាមកា ត្គប់ត្គង។  
 អ្នកត្ាជញជារត្ចីនានកាំណ្ត់យកឆ្ន ាំ១៦៦២ថាជាកា ចាប់រនតីមជានលូ វកា ដាំបូងននស្ថិតិវទិ្យា
រោយភាជ ប់ជាមួយកា រាោះពុមពស្ថន នដ បស់្ John Graunt2 រត្កាមចាំណ្ងរជីងថា «Natural and
Political Observations upon the Bills of Mortality»។  
  

                                                           
1 ពាកយ ស្ថិតិវទិ្យា(statistics) ត្តូវានរត្បីត្ាស្ជ់ារលីកដាំបូង (https://www.merriam-webster.com/dictionary/statistics#h1)  
2 មានស្ញ្ញជ តិអ្ងរ់គលស្ រកីតរៅនែៃទី្យ២៤ រមស្ថ ១៦២០ រហយីស្ថល ប់រៅនែៃទី្យ១៨ រមស្ថ ១៦៧៤។ រគទ្យទ្យួលស្ថា ល់គ្នត់ជា
ត្បជាស្ថន្រស្តវទូិ្យមាន កផ់្ដ  ែវីរបីមុខ ប  បស្គ់្នត ់គឺជាអ្នកលកស់្មាា  ៈរដ ស្រមលៀកបាំពាកក់រ៏ោយ  
(https://en.wikipedia.org/wiki/John_Graunt)។ 
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         John Graunt 

កា អ្នុវតតដាំបូងននកា គិតផ្បបស្ថិតិវទិ្យា គឺស្ថិតរៅផ្តជុាំវញិរស្ចកតីត្តូវកា  បស់្ ដាន្ទន្ទផ្ដល
ពឹងផ្នអករគ្នលនរយាាយរលីទ្យិននន័យរស្ដាកិចេ និងត្បជាស្ថន្រស្ត។ វសិ្ថលភាពននមុខវជិាជ ស្ថិតិវទិ្យាាន
 កីធាំទូ្យោយរៅរដីមស្តវតសទ្យី១៩ រកាត បទាំងកា ត្បមូលនិងវភិាគទ្យិននន័យទូ្យរៅ។ ស្ពវនែៃរនោះ ស្ថិតិ
វទិ្យាត្តូវានរត្បីត្ាស់្យ៉ាងទូ្យលាំទូ្យោយរៅកនុងកិចេកា ត្គប់ត្គង ធុ ៈកិចេ (កិចេកា ជាំនួញ)  មួទាំងវទិ្យា
ស្ថន្រស្តស្ងាមនិងធមមជាតិ។  
 ស្ថិតិវទិ្យាត្តូវចាត់ទុ្យកជាវទិ្យាស្ថន្រស្តមួយរោយផ្ កជាជាងផ្មកធាងមួយននគណិ្តវទិ្យា របី
ផ្នអកតាមឫស្គល់ជាក់ផ្ស្តងនិងកា រតត តអ្ាំពីកា អ្នុវតត បស់្វា។ មូលោា នត្គឹោះគណិ្តវទិ្យាស្ត្មាប់ស្ថិតិ
វទិ្យាចាប់រនតីមរកីតមានពីស្តវតសទ្យី១៧ ជាមួយនិងកា បរងកីតត្ទ្យឹស្តីត្បូាប ីលីរតរោយ Blaise Pascal 
និង Pierre de Fermat រចញពីចាំរណាទ្យ បស់្អ្នកផ្លបងជាតិារា ាំងផ្ដលត្បកបរោយទ្យស្សនវស័ិ្យ 
Chevalier de Méré  (Bogomolny, 2018)។  
 វធិីការ តូ៉ចបាំនុត (least squares) ត្តូវានរលីករ ីងរោយ Carl Friedrich Gauss កនុង
អ្ាំ ុងឆ្ន ាំ១៧៩៤។ កា រត្បីត្ាស់្ម៉ាសុ្ីនកុាំពយូទ័្យ ទ្យាំរនីបានរធវីឱ្យកា គណ្ន្ទត្ទ្យង់ត្ទយធាំ កាន់ផ្ត
រលឿននិងរធវីឱ្យវធិីែមីៗជារត្ចីនផ្ដលមិនអាចរត្បីកា គណ្ន្ទរោយនដាន អាចត្បត្ពឹតតិរៅ ចួ។ ចាប់
ចាំនួនធាំ (Law of large number) ត្តូវានត្ស្ថយបញ្ញជ ក់រលីកដាំបូងរោយ Jakob Bernoulli3 រៅ
កនុងរស្ៀវរៅ បស់្គ្នត់ផ្ដលមានរ ម្ ោះថា Ars Conjectandi រៅឆ្ន ាំ១៧១៣ ផ្ដលជាងមួយស្តវតស
រត្កាយមករទ្យៀតគណិ្តវទូិ្យ ុស្ស ីPafnuty Chebyshev4 ានរធវីកា បកត្ស្ថយកាន់ផ្តទូ្យលាំទូ្យោយអ្ាំពី 
ចាប់ចាំនួនធាំរលីមធយម (Routledge, 2005)។ 

                                                           
3 រៅកនុងត្គួស្ថ ននត្តកូល Bernoulli, Jacob Bernoulli ជាគណិ្តវទូិ្យនិងរមកានិកវទូិ្យ ជាតិស្វុ ីស្ រកីតរៅនែៃទី្យ៦ផ្ខមករា ឆ្ន ាំ
១៦៥៥ រៅ Basel ត្ប រទ្យស្ស្វុ ីស្ និង ស្ថល ប់ រៅនែៃ ទី្យ១៦ ផ្ខសី្ហា ឆ្ន ាំ១៧០៥ រៅ Basel ត្បរទ្យស្ស្វុ ីស្  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Bernoulli)។ 

4  Pafnuty Lvovich Chebyshev រកីតនែៃទី្យ១៦ ឧស្ភា ១៨២១ រៅ ុស្សុ ីនិង ស្ថល បរ់ៅនែៃទី្យ៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ១៨៩៤ នៅប្រនេសរុ
ស្សុ។ី គ្នត់ជាជនជាតិ ុស្សុ ីផ្ដលរគទ្យទ្យួលស្ថា ល់នូវកិចេកា  បស្់គ្នត់កនុងវសិ្័យត្បូាប ីលីរត ស្ថិតិវទិ្យា រមកានិក និងត្ទឹ្យស្តី
ចាំននួ (https://en.wikipedia.org/wiki/Pafnuty_Chebyshev)។ 

https://www.britannica.com/biography/Antoine-Gombaud-chevalier-de-Mere
https://www.britannica.com/biography/Jakob-Bernoulli
https://en.wikipedia.org/wiki/Ars_Conjectandi
https://www.britannica.com/biography/Pafnuty-Lvovich-Chebyshev
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    Jakob Bernoulli            Pafnuty Chebyshev 

  បាំផ្ណ្ងផ្ចកត្បូាប ីលីរតណ្ ម៉ាល់មានស្ថ ៈស្ាំខាន់បាំនុតរៅកនុងស្ថិតិវទិ្យា ត្តូវានរត្បីត្ាស់្
យ៉ាងរត្ចីន។ គណិ្តវទូិ្យពី  ូបគឺានបរងកីត ូបមនតស្ត្មាប់បាំផ្ណ្ងផ្ចករនោះ រោយមិនទក់ទ្យងគ្នន  គឺ 
Adrain រៅឆ្ន ាំ១៨០៨ និង Gauss រៅឆ្ន ាំ១៨០៩។ កា អ្នុវតតដាំបូងននបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ ម៉ាល់ គឺរធវី
រ ងីចាំរពាោះភាពរលអៀងនន ងាវ ស់្រៅកនុងកា ស្រងកតតារាស្ថន្រស្ត។ រៅស្តវតសទ្យ១ី៧ កា កត់ស្មាា ល់អ្ាំពី
ភាពរលអៀងកនុងកា ស្រងកតតារាស្ថន្រស្ត ានន្ទាំឱ្យរកីតមានស្មមតិកមមន្ទន្ទ បុ៉ផ្នត ហូតដល់ស្តវតសទ្យី១៩ 
រទ្យីបមានកា  ករ ីញថាភាពរលអៀងទាំងរន្ទោះត្បត្ពឹតតរៅតាមបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ ម៉ាល់។ បាំផ្ណ្ងផ្ចក
ដផ្ដលរនោះក៏ត្តូវាន ករ ីញរោយ Laplace5 រៅឆ្ន ាំ១៧៧៨។ គ្នត់ានបងាា ញថា ែវីរបីបាំផ្ណ្ង
ផ្ចកមួយមិនផ្មនជាបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ ម៉ាល់ក៏រោយ ក៏បាំផ្ណ្ងផ្ចកននមធយម បស់្គាំ ូតាងទាំងឡាយ
ផ្ដលបរងកីតរចញពីបាំផ្ណ្ងផ្ចករន្ទោះ រស្ាី ផ្តត្បត្ពឹតតរៅតាមបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ ម៉ាល់ផ្ដ  រហីយថារបី
ទ្យាំហាំគាំ ូតាងកាន់ផ្តធាំ រន្ទោះបាំផ្ណ្ងផ្ចកននមធយម បស់្គាំ ូតាងកាន់ផ្តខិតរៅ កបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ ម៉ាល់ 
(Lane, n.d.)។ Quételet 6 គឺជាអ្នកទ្យីមួយផ្ដលានអ្នុវតតបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ ម៉ាល់ចាំរពាោះលកេណ្ៈនន
មនុស្ស។  គ្នត់ានចាត់ទុ្យកថា កមពស់្ ទ្យមៃន់ និងកមាល ាំង បស់្មនុស្សត្បត្ពឹតតរៅតាមបាំផ្ណ្ងផ្ចកណ្ 
ម៉ាល់។ 

   
Pierre-Simon Laplace              Adolphe Quetelet 

  
                                                           
5 Pierre-Simon Laplace រកីតរៅនែៃទ្យី២៣ មីន្ទ ១៧៤៩ រៅ Normandy ត្បរទ្យស្ារា ាំង និង ស្ថល ប់រៅនែៃទ្យី
៥ មីន្ទ ១៨២៧ រៅា៉ សី្ ត្បរទ្យស្ារា ាំង (http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/ 
Biographies/Laplace.html)។ 

6 Adolphe Quetelet ផ្ដលអាចរៅថា Quételet រកីតរៅនែៃទ្យី២២ កុមាៈ ១៧៩៦ និង ស្ថល ប់រៅនែៃទ្យី១៧ កុមាៈ 
១៨៧៤ ជាតារាវទូិ្យ គណិ្តវទូិ្យ ស្ថិតិវទូិ្យ និង ស្ងាមវទូិ្យនង ជនជាតិផ្បលហសុកិ។ គ្នត់ជាអ្នកបរងកីតមាត្តោា ន   
ស្នាស្សន៍ននម៉ាស់្ដងខលួន (body mass index scale) ផ្ដលរ ម្ ោះមានរ ម្ ោះរដីមរៅថា Quetelet Index 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet)។ 

https://www.britannica.com/biography/Jakob-Bernoulli
https://www.britannica.com/biography/Pafnuty-Lvovich-Chebyshev
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/
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 ត្ទ្យឹស្តីបទ្យ  ូបមនត និង វធិីន្ទន្ទត្តូវានបរងកីតរ ងីរោយអ្នកត្ាជញជារត្ចីនរទ្យៀត មួនសាំនឹងកា 
 កីចរត្មីនខាងស្មតថភាពននម៉ាសុ្ីនកុាំពយូទ័្យ និងសុ្ស្ផ្វ នងរន្ទោះ ានញុាំងឱ្យស្ថិតិវទិ្យាកាន់ផ្តមាន
វសិ្ថលភាពធាំទូ្យោយនិងរដី តួន្ទទ្យីកាន់ផ្តស្ាំខាន់រៅកនុងកា វភិាគទ្យិននន័យ បរងកីតមូ៉ផ្ដលរនសងៗរៅ
កនុងដាំរណាោះត្ស្ថយបញ្ញា ។  
 មុខវជិាជ ស្ថិតិវទិ្យារៅកនុងកា ស្ិកាត្តូវានផ្បងផ្ចកជាពី ផ្មកធាង គឺស្ថិតិវទិ្យាពិពណ៌្ន្ទ និង
ស្ថិតិវទិ្យាស្ននិោា ន។ ស្ថិតិវទិ្យាពិពណ៌្ន្ទ ួមមានវធិីមួយចាំនួនស្ត្មាប់រ ៀបចាំ ស្រងេប និង បងាា ញ
ទ្យិននន័យរោយរត្បីត្ាស់្តារាង  ងាវ ស់្មធយម  ងាវ ស់្បងាា ញភាពរាយា៉យ បស់្ទ្យិននន័យនិងត្កាហវកិជា
រដីម។  ស្ថិតិវទិ្យាស្ននិោា ន ជាវធិីផ្ដលរត្បីរៅកនុងកា ទញរស្ចកតីស្ននិោា នទូ្យរៅពីគាំ ូតាងរៅរលីស្ថិតិ
ស្ថកលទាំងមូលរោយរត្បីត្ាស់្ត្ទ្យឹស្តីត្បូាប ីលីរត។ រដីមបបីរត្មីដល់រគ្នលបាំណ្ងកនុងវស័ិ្យអ្ប់ ាំ ស្ថិ
តិវទិ្យាត្តូវានរ ៀបចាំោក់រ ម្ ោះជាមុខវជិាជ រនសងៗដូចជា ស្ថិតិវទិ្យាគណិ្តវទិ្យា (mathematical 
statistics) ជីវស្ថិតិវទិ្យា(biostatistics) ស្ថិតិវទិ្យាស្ត្មាប់ចិតតវទិ្យា (psychological statistics) ស្ថិ
តិវទិ្យាស្ត្មាប់  ធុ ៈកិចេនិងរស្ដាកិចេ (Business and economic statistics)ជារដីម។ ស្ថិតិវទិ្យាគ
ណិ្តវទិ្យាស្ាំរៅរលីមុខវជិាជ ផ្ដលស្ិកាអ្ាំពីវធិី  ូបមនត ត្ទ្យឹស្តីបទ្យ ចាប់កបួនជាទូ្យរៅតាមផ្បបគណិ្តវទិ្យា 
 ឯីរនសងរទ្យៀតគឺជាកា អ្នុវតតវធិី  ូបមនត ត្ទ្យឹស្តីបទ្យ ចាប់កបួនទាំងរន្ទោះជាមួយនឹងបញ្ញា ជាក់ផ្ស្តងរៅកនុង
វស័ិ្យនីមួយៗ។  ហូតមកដល់មួយ យៈចុងរត្កាយែមីៗរនោះ ស្ថិតិវទិ្យាក៏មានចាំផ្ណ្កមួយរៅកនុងកា  មួ
គ្នន និងមុខវជិាជ ដនទ្យមួយចាំនួនរទ្យៀតដូចជាគណិ្តវទិ្យា វទិ្យាស្ថន្រស្តព័ត៌មានវទិ្យា (information 
science) និង វទិ្យាស្ថន្រស្តកុាំពយូទ័្យ  (computer science) បរងកីតជាមុខវជិាជ វទិ្យាស្ថន្រស្តទ្យិននន័យ 
(data science)។ 

៤. ដស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 
 ស្ថិតិជាពាកយរត្បីស្ាំរៅដល់កាំណ្ត់ត្តាព័ត៌មានអ្ាំពីចាំនួន។ ស្ថិតិវទិ្យាស្ាំរៅរលីវទិ្យាស្ថន្រស្តផ្ដល
ស្ិកាអ្ាំពីកា ត្បមូលទ្យិននន័យ កា រ ៀបចាំ កា ស្រងេប កា បងាា ញ កា វភិាគ រដីមបីទញកា ស្ននិោា នពី
ទ្យិននន័យ។ វាមានត្បវតតិចាប់រនតីមតាាំងពីយូ លង់ណាស់្មករហីយរាប់ចាប់តាាំងពីមនុស្សរចោះរត្បីស្ញ្ញា
រដីមបកីត់ត្តាចាំនួនឬព័ត៌មានរនសងៗទក់ទ្យងនឹងជីវភាព ស់្រៅ និង កា ត្គប់ត្គង។ វាមានកា វវិឌ្ឍខាល ាំង
អាចរាប់ចាប់ពីស្តវតសទ្យ១ី៧មក រៅរពលផ្ដលមានកា បរងកីត ូបមនតនិងត្ទ្យឹស្តីបទ្យែមីៗននត្បូាប ីលរីត។ 
បផ្នថមពីរលីរនោះរទ្យៀត វតតមានម៉ាសុ្ីនកុាំពយូទ័្យ ក៏ តឹផ្តជាំ ុញកា អ្នុវតតត្ទ្យឹស្តីកនុងស្ថិតិវទិ្យាជាមួយនិងបញ្ញា
ននពិភពជាក់ផ្ស្តងកនុងវស័ិ្យន្ទន្ទកាន់ផ្តដុោះោលរ ងី។ រយងីអាចនិយាយថា មុខវទិ្យារនោះមិនផ្មនជា
ផ្មកធាងមួយននគណិ្តវទិ្យារទ្យ បុ៉ផ្នតរត្បីត្ាស់្គណិ្តវទិ្យារៅកនុងរន្ទោះ។ 
 អ្តថបទ្យរនោះមានលកេណ្ៈស្រងេបខលីមិនានោតត្តោងលមអិតរទ្យ ដូរចនោះភាពលមអិត បស់្
ចាំណុ្ចន្ទន្ទអ្ាំពីត្បវតតិនិងកា  កីចរត្មីន បស់្ស្ថិតិវទិ្យាជាភា ៈ បស់្កា ស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវរត្កាយៗជាបនត
បន្ទា ប់រទ្យៀត។  
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