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អំពសី ៊េរនីៃសេសរៀៃ 
 
សៅក្ន ុង “យុគ េ័យព័ត៌មាៃ” នាសពលបច្ច ុបបៃន  ការទទួលបាៃ
ព័ត៌មាៃយ៉ា ងងាយស្ ួលក្ំពុងតតតក្តស្បរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ ស វ្ ើការ ៃិងក្េាៃត។ “ស ែឋក្ិច្ចឌីជីថល” 
ស្តូវបាៃស្គា ល់ផងតែរថាជា “ស ែឋក្ិច្ចនៃច្ំស េះែឹង” “ស ែឋក្ិច្ចតែលបាៃភ្ជា ប់ 
បណ្តត ញ” ឬ “ស ែឋក្ិច្ចថមី” ស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈតាេរយៈការផ្លា  ់បត រូពីការផលិតទំៃិញសៅជាការបសងក ើតគំៃិត។ 
ច្ំ ុច្សៃេះគូ បញ្ជា ក្់អំពីការរកី្លូតលា ់នៃតួនាទីរប ់បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICTs) 
សៅក្ន ុងស ែឋក្ិច្ចជាពិស   ៃិងសៅក្ន ុង ងាេទងំេូល សទេះបីជាេិៃទៃ់កាា យជាតួនាទីែ៏ច្េបងក្៏សោយ  ។ 
 
ជាលទធផល រោឋ ភិបាលសៅទូទងំពិភពសលាក្បាៃសផ្លត តសលើ ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ICTD) កាៃ់តតខ្ា ំងស ើង។ ច្ំស េះ
រោឋ ភិបាលទងំសៃេះ ICTD េិៃតេៃស្តឹេតតៃិយយអំពីការអភិវឌឍឧ ាហក្េម ICT ឬវ ័ិយស ែឋក្ិច្ចតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃត
តថេទងំស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ ICTs សែើេបីជំរុញក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ច ស្ពេទងំការអភិវឌឍ ងាេ ៃិងៃសយបាយផងតែរ។ 
 
សទេះបីយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេការលំបាក្នានាតែលរោឋ ភិបាលស្បឈេេុខសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ 
ICT គកឺារេិៃែឹងច្ា ់អំពីទិែឋភ្ជពនៃបសច្ចក្វទិាតែលមាៃការតស្បស្បួលយ៉ា ងឆាប់រហ័  ៃិង េតថភ្ជពតែល
ចំបាច្់សៅក្ន ុងការបំ ក្់ ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ។ 
សោយស្គរតតេៃុ សមាន ក្់េិៃអាច្ក្ំ ត់អំពីអវ ីតែលេៃុ សមាន ក្់េិៃយល់សនាេះ អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយជាសស្ច្ើៃ
បាៃសគច្សច្ញពីការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ICT។ ប៉ាុតៃតការទុក្សោលៃសយបាយ ICT ឲ្យអនក្បសច្ចក្វទិាសនាេះ ក្៏ខុ ឆ្ាង
ផងតែរ ពីសស្ េះ ជាញឹក្ញាប់ អនក្បសច្ចក្វទិាេិៃបាៃែឹងអំពី
ទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងបសច្ចក្វទិាតែលពួក្សគក្ំពុងតតអភិវឌឍ ៃិងសស្បើស្បា ់សៃេះសៅៃឹង ងាេ 
ៃិងសោលៃសយបាយសនាេះសទ។ 
 
ស ៊េរសីេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ ICT ច្ំស េះថាន ក្់ែឹក្នាំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ ៍  ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (APCICT) 
 ស្មាប់៖ 
 
១. អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្ន ុងរោឋ ភិបាលថាន ក្់ជាតិ ៃិងថាន ក្់េូលោឋ ៃតែលទទួលខុ ស្តូវច្ំស េះការបសងក ើត
សោលៃសយបាយ ICT 
 
២. េន្រៃត ីរោឋ ភិបាលតែលទទួលខុ ស្តូវច្ំស េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតក្េម វ ិ្ ីនានាតែលតផែក្សលើ ICT ៃិង 
 
៣. គ ៈស្គប់ស្គងសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈឲ្យមាៃបំ ងសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍ ICT  ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគសស្មាង។ 
 
ស ៊េរនីៃស ៀវសៅត នាំសៃេះមាៃបំ ងបសងក ើតការយល់ច្ា ់អំពីបញ្ជហ  ំខ្ៃ់ៗតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ICTD តែលតផែក្តាេទងំ 
ទ សៃវ ័ិយតផនក្សោលៃសយបាយ ៃិងបសច្ចក្វទិា។ 
សោលបំ ងរប ់ស ៊េរនីៃស ៀវសៅត នាំសៃេះេិៃតេៃសែើេបីបសងក ើតស ៀវសៅត នាំអំពី ICT បសច្ចក្សទ សនាេះសទ 
ប៉ាុតៃត សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់អំពីអវ ីតែលបសច្ចក្វទិាឌីជីថលនាសពលបច្ច ុបបៃនអាច្ សស្េច្បាៃ 
ៃិងច្ំ ុច្តែលបសច្ចក្វទិា ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំ ៃិងទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងការយល់ែឹងសៃេះ 
ៃិងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ។ ស្បធាៃបទនានាតែលស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយស ៀវសៅត នាំទងំសៃេះ
ស្តូវបាៃច្ងអ ុលបងាហ ញតាេរយៈការវភិ្ជគអំពីតស្េូវការនៃការប ត ុ េះបណ្តត ល ៃិងការ ទង់េតិអំពី មាា រ ស្មាប់ការប ត ុ េះ 
បណ្តត លសផសងសទៀតសៅទូទងំពិភពសលាក្។ 
 
សេសរៀៃនានាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ ីេួយតែលសេសរៀៃទងំសៃេះអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ 
ការ ិក្ាសោយខល ៃួឯងសោយបុគាលទងំឡាយ ឬជា្ៃធាៃេួយសៅក្ន ុងវគាប ត ុ េះបណ្តត ល ឬក្េម វ ិ្ ីប ត ុ េះបណ្តត ល។ 
សេសរៀៃនានាអាច្ឈរសៅតតឯងបាៃ ស្ពេទងំអាច្មាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយោន សៅវញិសៅេក្ 
សហើយសយើងបាៃខិតខំស្បឹងតស្បងស វ្ ើការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងសេសរៀៃៃីេួយៗសៅៃឹងស្បធាៃបទ 
ៃិងការពិភ្ជក្ានានាសៅក្ន ុងសេសរៀៃសផសងសទៀតសៅក្ន ុងស ៊េរសីៃេះ។ សោលបំ ងរយៈសពលតវង គឺស វ្ ើឲ្យសេសរៀៃទងំសៃេះ
កាា យសៅជាវគា ិក្ាតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងោន េួយតែលអាច្ទទួលបាៃការបញ្ជា ក្់។ 
 
សេសរៀៃៃីេួយៗចប់សផតើេសោយអំ េះអំណ្តងអំពីវតថ ុបំ ងនៃសេសរៀៃសនាេះ 
ៃិងលទធផលសោលសៅនៃការ ិក្ាត វងយល់តែលរេួបញ្ច លូទងំក្រ ី ិក្ា 
ៃិងលំហាត់សែើេបីជួយស វ្ ើឲ្យមាៃការយល់ែឹង ីុជសស្ៅអំពីទ សៃទៃ ំខ្ៃ់ៗផងតែរ។  
លំហាត់អាច្ស្តូវបាៃស វ្ ើសោយអនក្អាៃមាន ក្់ៗ ឬសោយស្ក្េុអនក្ចូ្លរេួសៅក្ន ុងការប ត ុ េះបណ្តត ល។ របូភ្ជព 
ៃិងតារាងនានាស្តូវបាៃផតល់ជូៃសែើេបីស្ស្គយបំភា ឺអំពីទិែឋភ្ជពជាក្់លាក្់នៃការពិភ្ជក្ា។ ឯក្ស្គរសយង 
ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតស្តូវបាៃរាយនាេ ស្មាប់ឲ្យអនក្អាៃស វ្ ើការត វងរក្សែើេបីទទួលបាៃទ សៃវ ័ិយបតៃថេ
សទៀត។ 
 
ការសស្បើស្បា ់ ICTD មាៃភ្ជពេិៃសទៀងទត់ខ្ា ំងណ្ត ់តែលសពលខាេះក្រ ី ិក្ា ៃិងឧទហរ ៍សៅក្ន ុង ៃិងសៅស្គប់ 
សេសរៀៃទងំអ ់អាច្មាៃលក្ខ ៈខុ តបាក្ពីោន ។ សៃេះគឺជាអវ ីតែលស្តូវរំពឹងទុក្។ សៃេះគឺជាស ច្ក្ត ីរំសភើប បញ្ជហ ស្បឈេ 
ៃិងការ ៃានៃេុខវជិាា សៃេះ សៅក្ន ុងនាេជាស្បសទ តែលសស្បើស្បា ់ កាត ៃុពលនៃ ICTs ជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ស្មាប់ការអភិវឌឍ។ 

 
ការោំស្ទែល់ស ៊េរសីេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ ICT ច្ំស េះថាន ក្់ែឹក្នាំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងទស្េង់ជា 
ឯក្ស្គរសបាេះពុេព គឺជាសវទិកា ិក្ាត វងយល់ពីច្មាា យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត–ការ ិក្ាតាេក្ុំពយូ ទ័ររប ់ APCICT (http://e-
learning.unapcict.org) សោយមាៃថាន ក្់សរៀៃតែលស ទ ើរតតែូច្ថាន ក្់សរៀៃពិតស្បាក្ែ តែលបងាហ ញអំពី
ការស វ្ ើបទបងាហ ញរប ់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត លសៅក្ន ុងទស្េង់ជា វសីែអូ ៃិងការស វ្ ើបទបងាហ ញជា PowerPoint នៃសេសរៀៃនានា។ 
 
APCICT បាៃបសងក ើតសវទិការក្ាទុក្ឯក្ស្គរេួយ ស្មាប់ ICTD (http://www.unapcict.org/resources) តវបស្គយត៍
តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតេួយតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់អនក្អៃុវតត ICTD ៃិងអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសែើេបី
ពស្ងឹងបទពិសស្គ្ៃ៍នៃការ ិក្ាត វងយល់ ៃិងការប ត ុ េះបណ្តត លរប ់ពួក្សគ។ សវទិការរក្ាទុក្ឯក្ស្គរសៃេះផតល់ 
លទធភ្ជពសៅក្ន ុងការទទួលបាៃ្ៃធាៃច្ំស េះែឹងនៃទិែឋភ្ជពខុ ៗោន អំពី ICTD ៃិងផតល់ជូៃៃូវច្សនាា េះទំសៃរេួយ
 ស្មាប់ការតច្ក្រំតលក្ច្ំស េះែឹង ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍ ត ីពី ICTD តែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ។ 



អំពសី ៊េរនីៃសេសរៀៃ 
 
សៅក្ន ុង “យុគ េ័យព័ត៌មាៃ” នាសពលបច្ច ុបបៃន  ការទទួលបាៃ
ព័ត៌មាៃយ៉ា ងងាយស្ ួលក្ំពុងតតតក្តស្បរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ ស វ្ ើការ ៃិងក្េាៃត។ “ស ែឋក្ិច្ចឌីជីថល” 
ស្តូវបាៃស្គា ល់ផងតែរថាជា “ស ែឋក្ិច្ចនៃច្ំស េះែឹង” “ស ែឋក្ិច្ចតែលបាៃភ្ជា ប់ 
បណ្តត ញ” ឬ “ស ែឋក្ិច្ចថមី” ស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈតាេរយៈការផ្លា  ់បត រូពីការផលិតទំៃិញសៅជាការបសងក ើតគំៃិត។ 
ច្ំ ុច្សៃេះគូ បញ្ជា ក្់អំពីការរកី្លូតលា ់នៃតួនាទីរប ់បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICTs) 
សៅក្ន ុងស ែឋក្ិច្ចជាពិស   ៃិងសៅក្ន ុង ងាេទងំេូល សទេះបីជាេិៃទៃ់កាា យជាតួនាទីែ៏ច្េបងក្៏សោយ  ។ 
 
ជាលទធផល រោឋ ភិបាលសៅទូទងំពិភពសលាក្បាៃសផ្លត តសលើ ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ICTD) កាៃ់តតខ្ា ំងស ើង។ ច្ំស េះ
រោឋ ភិបាលទងំសៃេះ ICTD េិៃតេៃស្តឹេតតៃិយយអំពីការអភិវឌឍឧ ាហក្េម ICT ឬវ ័ិយស ែឋក្ិច្ចតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃត
តថេទងំស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ ICTs សែើេបីជំរុញក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ច ស្ពេទងំការអភិវឌឍ ងាេ ៃិងៃសយបាយផងតែរ។ 
 
សទេះបីយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេការលំបាក្នានាតែលរោឋ ភិបាលស្បឈេេុខសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ 
ICT គកឺារេិៃែឹងច្ា ់អំពីទិែឋភ្ជពនៃបសច្ចក្វទិាតែលមាៃការតស្បស្បួលយ៉ា ងឆាប់រហ័  ៃិង េតថភ្ជពតែល
ចំបាច្់សៅក្ន ុងការបំ ក្់ ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ។ 
សោយស្គរតតេៃុ សមាន ក្់េិៃអាច្ក្ំ ត់អំពីអវ ីតែលេៃុ សមាន ក្់េិៃយល់សនាេះ អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយជាសស្ច្ើៃ
បាៃសគច្សច្ញពីការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ICT។ ប៉ាុតៃតការទុក្សោលៃសយបាយ ICT ឲ្យអនក្បសច្ចក្វទិាសនាេះ ក្៏ខុ ឆ្ាង
ផងតែរ ពីសស្ េះ ជាញឹក្ញាប់ អនក្បសច្ចក្វទិាេិៃបាៃែឹងអំពី
ទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងបសច្ចក្វទិាតែលពួក្សគក្ំពុងតតអភិវឌឍ ៃិងសស្បើស្បា ់សៃេះសៅៃឹង ងាេ 
ៃិងសោលៃសយបាយសនាេះសទ។ 
 
ស ៊េរសីេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ ICT ច្ំស េះថាន ក្់ែឹក្នាំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ ៍  ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (APCICT) 
 ស្មាប់៖ 
 
១. អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្ន ុងរោឋ ភិបាលថាន ក្់ជាតិ ៃិងថាន ក្់េូលោឋ ៃតែលទទួលខុ ស្តូវច្ំស េះការបសងក ើត
សោលៃសយបាយ ICT 
 
២. េន្រៃត ីរោឋ ភិបាលតែលទទួលខុ ស្តូវច្ំស េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតក្េម វ ិ្ ីនានាតែលតផែក្សលើ ICT ៃិង 
 
៣. គ ៈស្គប់ស្គងសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈឲ្យមាៃបំ ងសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍ ICT  ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគសស្មាង។ 
 
ស ៊េរនីៃស ៀវសៅត នាំសៃេះមាៃបំ ងបសងក ើតការយល់ច្ា ់អំពីបញ្ជហ  ំខ្ៃ់ៗតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ICTD តែលតផែក្តាេទងំ 
ទ សៃវ ័ិយតផនក្សោលៃសយបាយ ៃិងបសច្ចក្វទិា។ 
សោលបំ ងរប ់ស ៊េរនីៃស ៀវសៅត នាំសៃេះេិៃតេៃសែើេបីបសងក ើតស ៀវសៅត នាំអំពី ICT បសច្ចក្សទ សនាេះសទ 
ប៉ាុតៃត សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់អំពីអវ ីតែលបសច្ចក្វទិាឌីជីថលនាសពលបច្ច ុបបៃនអាច្ សស្េច្បាៃ 
ៃិងច្ំ ុច្តែលបសច្ចក្វទិា ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំ ៃិងទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងការយល់ែឹងសៃេះ 
ៃិងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ។ ស្បធាៃបទនានាតែលស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយស ៀវសៅត នាំទងំសៃេះ
ស្តូវបាៃច្ងអ ុលបងាហ ញតាេរយៈការវភិ្ជគអំពីតស្េូវការនៃការប ត ុ េះបណ្តត ល ៃិងការ ទង់េតិអំពី មាា រ ស្មាប់ការប ត ុ េះ 
បណ្តត លសផសងសទៀតសៅទូទងំពិភពសលាក្។ 
 
សេសរៀៃនានាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ ីេួយតែលសេសរៀៃទងំសៃេះអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ 
ការ ិក្ាសោយខល ៃួឯងសោយបុគាលទងំឡាយ ឬជា្ៃធាៃេួយសៅក្ន ុងវគាប ត ុ េះបណ្តត ល ឬក្េម វ ិ្ ីប ត ុ េះបណ្តត ល។ 
សេសរៀៃនានាអាច្ឈរសៅតតឯងបាៃ ស្ពេទងំអាច្មាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយោន សៅវញិសៅេក្ 
សហើយសយើងបាៃខិតខំស្បឹងតស្បងស វ្ ើការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងសេសរៀៃៃីេួយៗសៅៃឹងស្បធាៃបទ 
ៃិងការពិភ្ជក្ានានាសៅក្ន ុងសេសរៀៃសផសងសទៀតសៅក្ន ុងស ៊េរសីៃេះ។ សោលបំ ងរយៈសពលតវង គឺស វ្ ើឲ្យសេសរៀៃទងំសៃេះ
កាា យសៅជាវគា ិក្ាតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងោន េួយតែលអាច្ទទួលបាៃការបញ្ជា ក្់។ 
 
សេសរៀៃៃីេួយៗចប់សផតើេសោយអំ េះអំណ្តងអំពីវតថ ុបំ ងនៃសេសរៀៃសនាេះ 
ៃិងលទធផលសោលសៅនៃការ ិក្ាត វងយល់តែលរេួបញ្ច លូទងំក្រ ី ិក្ា 
ៃិងលំហាត់សែើេបីជួយស វ្ ើឲ្យមាៃការយល់ែឹង ីុជសស្ៅអំពីទ សៃទៃ ំខ្ៃ់ៗផងតែរ។  
លំហាត់អាច្ស្តូវបាៃស វ្ ើសោយអនក្អាៃមាន ក្់ៗ ឬសោយស្ក្េុអនក្ចូ្លរេួសៅក្ន ុងការប ត ុ េះបណ្តត ល។ របូភ្ជព 
ៃិងតារាងនានាស្តូវបាៃផតល់ជូៃសែើេបីស្ស្គយបំភា ឺអំពីទិែឋភ្ជពជាក្់លាក្់នៃការពិភ្ជក្ា។ ឯក្ស្គរសយង 
ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតស្តូវបាៃរាយនាេ ស្មាប់ឲ្យអនក្អាៃស វ្ ើការត វងរក្សែើេបីទទួលបាៃទ សៃវ ័ិយបតៃថេ
សទៀត។ 
 
ការសស្បើស្បា ់ ICTD មាៃភ្ជពេិៃសទៀងទត់ខ្ា ំងណ្ត ់តែលសពលខាេះក្រ ី ិក្ា ៃិងឧទហរ ៍សៅក្ន ុង ៃិងសៅស្គប់ 
សេសរៀៃទងំអ ់អាច្មាៃលក្ខ ៈខុ តបាក្ពីោន ។ សៃេះគឺជាអវ ីតែលស្តូវរំពឹងទុក្។ សៃេះគឺជាស ច្ក្ត ីរំសភើប បញ្ជហ ស្បឈេ 
ៃិងការ ៃានៃេុខវជិាា សៃេះ សៅក្ន ុងនាេជាស្បសទ តែលសស្បើស្បា ់ កាត ៃុពលនៃ ICTs ជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ស្មាប់ការអភិវឌឍ។ 

 
ការោំស្ទែល់ស ៊េរសីេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ ICT ច្ំស េះថាន ក្់ែឹក្នាំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងទស្េង់ជា 
ឯក្ស្គរសបាេះពុេព គឺជាសវទិកា ិក្ាត វងយល់ពីច្មាា យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត–ការ ិក្ាតាេក្ុំពយូ ទ័ររប ់ APCICT (http://e-
learning.unapcict.org) សោយមាៃថាន ក្់សរៀៃតែលស ទ ើរតតែូច្ថាន ក្់សរៀៃពិតស្បាក្ែ តែលបងាហ ញអំពី
ការស វ្ ើបទបងាហ ញរប ់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត លសៅក្ន ុងទស្េង់ជា វសីែអូ ៃិងការស វ្ ើបទបងាហ ញជា PowerPoint នៃសេសរៀៃនានា។ 
 
APCICT បាៃបសងក ើតសវទិការក្ាទុក្ឯក្ស្គរេួយ ស្មាប់ ICTD (http://www.unapcict.org/resources) តវបស្គយត៍
តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតេួយតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់អនក្អៃុវតត ICTD ៃិងអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសែើេបី
ពស្ងឹងបទពិសស្គ្ៃ៍នៃការ ិក្ាត វងយល់ ៃិងការប ត ុ េះបណ្តត លរប ់ពួក្សគ។ សវទិការរក្ាទុក្ឯក្ស្គរសៃេះផតល់ 
លទធភ្ជពសៅក្ន ុងការទទួលបាៃ្ៃធាៃច្ំស េះែឹងនៃទិែឋភ្ជពខុ ៗោន អំពី ICTD ៃិងផតល់ជូៃៃូវច្សនាា េះទំសៃរេួយ
 ស្មាប់ការតច្ក្រំតលក្ច្ំស េះែឹង ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍ ត ីពី ICTD តែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ។ 



ការទទួលស្គា ល់អំពីអភិបាលកិ្ច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
រោឋ ភិបាលទងំឡាយសៅតតបៃតមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 ូេបីតតសៅក្ន ុងយុគបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ រោឋ ភិបាលេួយច្ំៃួៃសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតបបបុរា តែរ 
តែលមាៃែូច្ជា ក្ងវេះខ្តទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពទប ៃិងទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េម។ 
រោឋ ភិបាលសផសងសទៀតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតែលមាៃលក្ខ ៈ ហ េ័យជាងសៃេះ 
គឺការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលពួក្សគអាច្ត វងរក្មាៃៃ័យស្គប់ស្ោៃ់អាច្សស្បើស្បា ់បាៃ។ 
សតើសយើងអាច្ពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋ ភិបាលបាៃសោយរសបៀបណ្ត? 
 
សេសរៀៃសៃេះ តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់េន្រៃត ីសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ មាៃបំ ងជួយ
ែល់ពួក្សគឲ្យមាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិងជួយែល់ពួក្សគសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងតែៃ េតថក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។ 
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្បាំពីរតផនក្។ 
 
ផ្នែកទី១ ពិភ្ជក្ាអំពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ េូលសហតុ ៃិងឥទធិពលនៃបែិវតតៃ៍សៃេះច្ំស េះ ងាេ។ 
 
ផ្នែកទី២ ស្តួតពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៣ ព ៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា  ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៤ គូ បញ្ជា ក្់អំពីការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៥ ជីក្ក្កាយអំពីការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ច្ំ ុច្លសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា  ។ 
 
ផ្នែកទី៦ ត វងរក្េជឈោឋ ៃតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៧ ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 

វតថ ុបំ ងរប ់សេសរៀៃ 
 
សេសរៀៃសៃេះមាៃបំ ង៖ 
 
១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធផលនៃការស វ្ ើបែិវតតទិៃនៃ័យច្ំស េះ
 ងាេសៅក្ន ុងនាេជាបរបិទ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ 
 
២. ស្តួតពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យតាេរយៈក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
សោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល ៃិងបញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិងការអៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ។ 
 
៣. ផតល់ការព ៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា  ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។ 
 
៤.  ិក្ាអំពីតួនាទីនៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសែើេបីធានាឲ្យបាៃៃូវលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ គុ ភ្ជព 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទងំឡាយ។ 
 
៥. ពិភ្ជក្ាអំពីការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ–ែំស ើរការនៃការស្តួតពិៃិតយទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ សស្ោេះថាន ក្់នៃភ្ជព
លសេែៀងសៅក្ន ុងការគ នា ៃិងតួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
 
៦. ត វងយល់ពីសោលៃសយបាយ ៃិងបញ្ជហ សផសងៗសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ 
ៃិងការអៃុវតតអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ ៃិង 
 
៧. ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 
 
លទធផលនៃការ ិក្ាត វងយល់ 
 
បនាទ ប់ពីបាៃច្ំណ្តយសពលត វងយល់អំពីសេសរៀៃសៃេះសហើយ អនក្សស្បើស្បា ់ទងំឡាយគួរតតអាច្៖ 
 
១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធផលនៃការស វ្ ើបែិវតតទិៃនៃ័យច្ំស េះ ងាេ 
 
២. មាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ 
 
៣. សកាត រស ើរ ៃិងបក្ស្ស្គយអំពីតួនាទីនៃការជួយ ស្េួលរប ់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។ 
 
៤.  មាា ល់ស ើញ ៃិងស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសោយតផែក្សលើសោលៃសយបាយ ក្េម វ ិ្ ី ៃិង ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃអំសណ្តយផល 
តែលសលើក្ក្េព ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ ៃិង 
 
៥. សកាត រស ើរអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 

 



ការទទួលស្គា ល់អំពីអភិបាលកិ្ច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
រោឋ ភិបាលទងំឡាយសៅតតបៃតមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 ូេបីតតសៅក្ន ុងយុគបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ រោឋ ភិបាលេួយច្ំៃួៃសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតបបបុរា តែរ 
តែលមាៃែូច្ជា ក្ងវេះខ្តទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពទប ៃិងទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េម។ 
រោឋ ភិបាលសផសងសទៀតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតែលមាៃលក្ខ ៈ ហ េ័យជាងសៃេះ 
គឺការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលពួក្សគអាច្ត វងរក្មាៃៃ័យស្គប់ស្ោៃ់អាច្សស្បើស្បា ់បាៃ។ 
សតើសយើងអាច្ពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋ ភិបាលបាៃសោយរសបៀបណ្ត? 
 
សេសរៀៃសៃេះ តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់េន្រៃត ីសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ មាៃបំ ងជួយ
ែល់ពួក្សគឲ្យមាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិងជួយែល់ពួក្សគសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងតែៃ េតថក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។ 
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្បាំពីរតផនក្។ 
 
ផ្នែកទី១ ពិភ្ជក្ាអំពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ េូលសហតុ ៃិងឥទធិពលនៃបែិវតតៃ៍សៃេះច្ំស េះ ងាេ។ 
 
ផ្នែកទី២ ស្តួតពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៣ ព ៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា  ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៤ គូ បញ្ជា ក្់អំពីការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៥ ជីក្ក្កាយអំពីការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ច្ំ ុច្លសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា  ។ 
 
ផ្នែកទី៦ ត វងរក្េជឈោឋ ៃតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ផ្នែកទី៧ ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 

វតថ ុបំ ងរប ់សេសរៀៃ 
 
សេសរៀៃសៃេះមាៃបំ ង៖ 
 
១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធផលនៃការស វ្ ើបែិវតតទិៃនៃ័យច្ំស េះ
 ងាេសៅក្ន ុងនាេជាបរបិទ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ 
 
២. ស្តួតពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យតាេរយៈក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
សោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល ៃិងបញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិងការអៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ។ 
 
៣. ផតល់ការព ៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា  ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។ 
 
៤.  ិក្ាអំពីតួនាទីនៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសែើេបីធានាឲ្យបាៃៃូវលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ គុ ភ្ជព 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទងំឡាយ។ 
 
៥. ពិភ្ជក្ាអំពីការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ–ែំស ើរការនៃការស្តួតពិៃិតយទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ សស្ោេះថាន ក្់នៃភ្ជព
លសេែៀងសៅក្ន ុងការគ នា ៃិងតួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
 
៦. ត វងយល់ពីសោលៃសយបាយ ៃិងបញ្ជហ សផសងៗសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ 
ៃិងការអៃុវតតអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ ៃិង 
 
៧. ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 
 
លទធផលនៃការ ិក្ាត វងយល់ 
 
បនាទ ប់ពីបាៃច្ំណ្តយសពលត វងយល់អំពីសេសរៀៃសៃេះសហើយ អនក្សស្បើស្បា ់ទងំឡាយគួរតតអាច្៖ 
 
១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធផលនៃការស វ្ ើបែិវតតទិៃនៃ័យច្ំស េះ ងាេ 
 
២. មាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ 
 
៣. សកាត រស ើរ ៃិងបក្ស្ស្គយអំពីតួនាទីនៃការជួយ ស្េួលរប ់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។ 
 
៤.  មាា ល់ស ើញ ៃិងស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសោយតផែក្សលើសោលៃសយបាយ ក្េម វ ិ្ ី ៃិង ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃអំសណ្តយផល 
តែលសលើក្ក្េព ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ ៃិង 
 
៥. សកាត រស ើរអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 

 



ការទទួលស្គា ល់ 
 
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសោយ Emmanuel C. Lallana តែល ថ ិតសៅសស្កាេការត នាំទងំស្ ងុរប ់ Kiyoung Ko 
ស្បធាៃេជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្។ 
 
េតិសយបល់ ំខ្ៃ់ៗស្តូវបាៃផតល់ជូៃសោយនែគូរប ់ APCICT តែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិ
ជាសស្ច្ើៃសលើក្សស្ច្ើៃស្គរ។ សេសរៀៃសៃេះទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីេតិសយបល់នានាសៅក្ន ុងអំ ុងក្ិច្ចស្បជុំស្ក្េុ
អនក្ជំនាញតផនក្អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ តែលស្តូវបាៃស្បារពធស វ្ ើស ើងសៅនថាទី០៦-០៧ តខ ន្  ូ ឆាន ំ២០១៧ 
សៅទីស្ក្ងុមា៉ា ៃីល ៃិងក្ិច្ចស្បជុំពិសស្ោេះសយបល់តែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅនថាទី២៩-៣១ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨ 
សៅទីស្ក្ងុបាងក្ក្។ ធាតុចូ្លតែលមាៃតនេានានាក្៏ស្តូវបាៃទទួលពី Tiziana Bonapace, Atsuko Okuda, Siope Vakataki 
‘Ofa ៃិង Matthew សៅតផនក្ ICT ៃិងការកាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃតរាយ, ESCAP, ៃិង Gemma Van Halderen 
ៃិង Rikke Munk Hansen សៅតផនក្ ថ ិតិ ESCAP។ 
 
ការបសងក ើតសេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួលសោយ Robert de Jesus ៃិង Nuankae Wongthawatchai។ 
ការោំស្ទច្ំស េះការស្តួតពិៃិតយស្តូវបាៃផតល់ជូៃសោយ Christine Apikul។ Byeongjo Kong, Kevin Drouin, Michael Santiago 
ៃិង Yunjin Lee បាៃជួយតក្ ស្េួលឯក្ស្គរៃិពៃធតែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព។ Joo-Eun Chung ៃិង Ho-Din Ligay 
បាៃផតល់ការោំស្ទតផនក្រែឋបាល ៃិងជំៃួយតែលចំបាច្់សផសងសទៀត ស្មាប់ការសច្ញសេសរៀៃសៃេះ។ 

តារាងមាតិកា 
អំពីស ៊េរនីៃសេសរៀៃ ០៤ 
វតថ ុបំ ងនៃសេសរៀៃ ០៧ 
ការទទួលស្គា ល់ ០៨ 
បញ្ា ីស្បអប់ ១១ 
បញ្ា ីតារាង ១២ 
អក្សរកាត់ ១២ 
 
១. បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតិត្េ៌នៃទិៃនៃ័យ                 ១៤ 
 
១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ចក្វទិា                   
១៥ 
១.២ ពីឌីជីថលរបូៃីយក្េម សៅជាទិៃនៃ័យក្េម                  
២០ 
១.៣ យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ                   
២៨ 
 

២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច                    
៣៤ 
 
២.១ អភិបាលក្ិច្ច  ៣៤ 
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ ៣៨ 
២.២.១ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ ៤១ 
២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើទិៃនៃ័យ ៤៥ 
២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល ៤៩ 

២.៣ បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ 
ក្រ ីសោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ ៥២ 
 

៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ                 ៥៧ 
 
៣.១  ថ ិតិផល វូការ                   
៥៧ 
៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ                    
៦៥ 
៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង (Real-Time Data)                
៧២ 
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូច្                   
៧៤ 
៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ                 
៧៧ 
 

៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ                
៧៩ 
៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ                   
៨០ 
៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ                   
៨៥ 
៤.២.១ ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ                  
៨៧ 
៤.២.២ ការស វ្ ើគំរ ូៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ                  
៨៩ 
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ                 
៩១ 
៤.២.៤  ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យ                  
៩៣ 
៤.២.៥ ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្              
៩៥ 
៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ ៩៨ 
៤.២.៧ ឯក្ស្គរសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ ១០០ 
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  ១០២ 



ការទទួលស្គា ល់ 
 
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសោយ Emmanuel C. Lallana តែល ថ ិតសៅសស្កាេការត នាំទងំស្ ងុរប ់ Kiyoung Ko 
ស្បធាៃេជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្។ 
 
េតិសយបល់ ំខ្ៃ់ៗស្តូវបាៃផតល់ជូៃសោយនែគូរប ់ APCICT តែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិ
ជាសស្ច្ើៃសលើក្សស្ច្ើៃស្គរ។ សេសរៀៃសៃេះទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីេតិសយបល់នានាសៅក្ន ុងអំ ុងក្ិច្ចស្បជុំស្ក្េុ
អនក្ជំនាញតផនក្អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ តែលស្តូវបាៃស្បារពធស វ្ ើស ើងសៅនថាទី០៦-០៧ តខ ន្  ូ ឆាន ំ២០១៧ 
សៅទីស្ក្ងុមា៉ា ៃីល ៃិងក្ិច្ចស្បជុំពិសស្ោេះសយបល់តែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅនថាទី២៩-៣១ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨ 
សៅទីស្ក្ងុបាងក្ក្។ ធាតុចូ្លតែលមាៃតនេានានាក្៏ស្តូវបាៃទទួលពី Tiziana Bonapace, Atsuko Okuda, Siope Vakataki 
‘Ofa ៃិង Matthew សៅតផនក្ ICT ៃិងការកាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃតរាយ, ESCAP, ៃិង Gemma Van Halderen 
ៃិង Rikke Munk Hansen សៅតផនក្ ថ ិតិ ESCAP។ 
 
ការបសងក ើតសេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួលសោយ Robert de Jesus ៃិង Nuankae Wongthawatchai។ 
ការោំស្ទច្ំស េះការស្តួតពិៃិតយស្តូវបាៃផតល់ជូៃសោយ Christine Apikul។ Byeongjo Kong, Kevin Drouin, Michael Santiago 
ៃិង Yunjin Lee បាៃជួយតក្ ស្េួលឯក្ស្គរៃិពៃធតែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព។ Joo-Eun Chung ៃិង Ho-Din Ligay 
បាៃផតល់ការោំស្ទតផនក្រែឋបាល ៃិងជំៃួយតែលចំបាច្់សផសងសទៀត ស្មាប់ការសច្ញសេសរៀៃសៃេះ។ 

តារាងមាតិកា 
អំពីស ៊េរនីៃសេសរៀៃ ០៤ 
វតថ ុបំ ងនៃសេសរៀៃ ០៧ 
ការទទួលស្គា ល់ ០៨ 
បញ្ា ីស្បអប់ ១១ 
បញ្ា ីតារាង ១២ 
អក្សរកាត់ ១២ 
 
១. បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតិត្េ៌នៃទិៃនៃ័យ                 ១៤ 
 
១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ចក្វទិា                   
១៥ 
១.២ ពីឌីជីថលរបូៃីយក្េម សៅជាទិៃនៃ័យក្េម                  
២០ 
១.៣ យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ                   
២៨ 
 

២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច                    
៣៤ 
 
២.១ អភិបាលក្ិច្ច  ៣៤ 
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ ៣៨ 
២.២.១ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ ៤១ 
២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើទិៃនៃ័យ ៤៥ 
២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល ៤៩ 

២.៣ បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ 
ក្រ ីសោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ ៥២ 
 

៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ                 ៥៧ 
 
៣.១  ថ ិតិផល វូការ                   
៥៧ 
៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ                    
៦៥ 
៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង (Real-Time Data)                
៧២ 
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូច្                   
៧៤ 
៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ                 
៧៧ 
 

៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ                
៧៩ 
៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ                   
៨០ 
៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ                   
៨៥ 
៤.២.១ ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ                  
៨៧ 
៤.២.២ ការស វ្ ើគំរ ូៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ                  
៨៩ 
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ                 
៩១ 
៤.២.៤  ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យ                  
៩៣ 
៤.២.៥ ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្              
៩៥ 
៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ ៩៨ 
៤.២.៧ ឯក្ស្គរសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ ១០០ 
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  ១០២ 



៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត (Metadata) ១០៤ 
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ១០៧ 
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់តវង ១០៩ 
 

៥. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា    ១១១ 
 
៥.១ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ១១១ 
៥.១.១ ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ១១១ 
៥.១.២ ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ ១១២ 
៥.១.៣ ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ១១៤ 
៥.១.៤ ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ ១១៦ 
៥.១.៥ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល ១១៨ 
 

៥.២ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នា ១២០ 
៥.៣ អពាៃត រញ្ជា   ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ១២៦ 
 

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល ១២៩ 
 
៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ ១២៩ 
 
៦.១.១ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ១២៩ 
៦.១.២ ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ១៣៤ 
៦.១.៣ ការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ ១៣៦ 

៦.២ ការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្គថ ប័ៃ ១៣៨ 
៦.៣ ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ ១៤២ 
 
៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល ១៤២ 
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ ១៤៩ 
 

៦.៤ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ ១៥៥ 
 

៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ១៥៩ 
ក្ំ ត់ មាា ល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត ល ១៦២ 

បញ្ា ីស្បអប់ 
 
ស្បអប់ទី១. ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួសលខ                  

១៦ 
ស្បអប់ទី២. IoT ៃិង ៃត ិ ុខទឹក្                  

១៩ 
ស្បអប់ទី៣.  វ ិ្ ី តែលសយើងបាៃស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េមពិភពសលាក្រប ់សយើង               

២០ 
ស្បអប់ទី៤. ការស វ្ ើក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំ                  

២១ 
ស្បអប់ទី៥. អតថស្បសយជៃ៍នៃការស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េម ស្មាប់រោឋ ភិបាល               

២២ 
ស្បអប់ទី៦. លទធផលនៃការស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េម                 

២៣ 
ស្បអប់ទី៧. ការផ្លា  ់បត រូនៃឌីជីថល ៃិងបសច្ចក្វទិា                 

២៤ 
ស្បអប់ទី៨. ទិៃនៃ័យក្េមនៃជីវតិស្បចំនថា                  

២៥ 
ស្បអប់ទី៩. រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជា រោឋ ភិបាលតែលសផ្លត តសលើស្បជាពលរែឋជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ ីនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី

                  ៣៩ 
ស្បអប់ទី១០. សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូការ                  

៥៨ 
ស្បអប់ទី១១. បញ្ជហ ស្បឈេនៃការបងាហ ញបរមិា ការងាររប ់ន្រ ត ី                                                                       ៦៤ 
ស្បអប់ទី១២. ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងអាជីវក្េម                   

៦៨ 
ស្បអប់ទី១៣. រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋ ភិបាល             ៦៩ 
ស្បអប់ទី១៤. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល              

៧៣ 
ស្បអប់ទី១៥. សហតុអវ ីសស្បើទិៃនៃ័យតូច្?                                  

៧៦ 
ស្បអប់ទី១៦. ការគូ តផៃទីនៃការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅក្ន ុងស្បសទ សអហសុ ីប              

៧៨ 
ស្បអប់ទី១៧. ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី                 

៨៤ 
ស្បអប់ទី១៨. សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យទំសៃើប                

៨៨ 
ស្បអប់ទី១៩. សតើអវ ីគឺជាការស វ្ ើគំរទិូៃនៃ័យ?                  

៩០ 
ស្បអប់ទី២០. ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្                 ៩២ 
ស្បអប់ទី២១. ការទប់ស្គក ត់ការគំរាេកំ្តហង                  

៩៤ 
ស្បអប់ទី២២.  េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃតរាយ             ៩៧ 
ស្បអប់ទី២៣. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេរោឋ ភិបាលនៃរែឋទងំឡាយនៃស្បសទ អាសេរកិ្             

៩៩ 
ស្បអប់ទី២៤. សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី?              

១០១ 
ស្បអប់ទី២៥. សតើការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?              

១០៣ 
ស្បអប់ទី២៦. ច្ំ ុច្េូលោឋ ៃនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត            

១០៦ 
ស្បអប់ទី២៧. ទិែឋភ្ជពទងំស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ             

១០៨ 
ស្បអប់ទី២៨. ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម              

១១២ 
ស្បអប់ទី២៩. រសបៀបអៃុវតតការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ             

១១៣ 
ស្បអប់ទី៣០. អនក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទស េះ 

        
          ១១៥ 



៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត (Metadata) ១០៤ 
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ១០៧ 
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់តវង ១០៩ 
 

៥. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា    ១១១ 
 
៥.១ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ១១១ 
៥.១.១ ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ១១១ 
៥.១.២ ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ ១១២ 
៥.១.៣ ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ១១៤ 
៥.១.៤ ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ ១១៦ 
៥.១.៥ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល ១១៨ 
 

៥.២ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នា ១២០ 
៥.៣ អពាៃត រញ្ជា   ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ១២៦ 
 

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល ១២៩ 
 
៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ ១២៩ 
 
៦.១.១ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ១២៩ 
៦.១.២ ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ១៣៤ 
៦.១.៣ ការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ ១៣៦ 

៦.២ ការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្គថ ប័ៃ ១៣៨ 
៦.៣ ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ ១៤២ 
 
៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល ១៤២ 
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ ១៤៩ 
 

៦.៤ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ ១៥៥ 
 

៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ១៥៩ 
ក្ំ ត់ មាា ល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត ល ១៦២ 

បញ្ា ីស្បអប់ 
 
ស្បអប់ទី១. ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួសលខ                  

១៦ 
ស្បអប់ទី២. IoT ៃិង ៃត ិ ុខទឹក្                  

១៩ 
ស្បអប់ទី៣.  វ ិ្ ី តែលសយើងបាៃស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េមពិភពសលាក្រប ់សយើង               

២០ 
ស្បអប់ទី៤. ការស វ្ ើក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំ                  

២១ 
ស្បអប់ទី៥. អតថស្បសយជៃ៍នៃការស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េម ស្មាប់រោឋ ភិបាល               

២២ 
ស្បអប់ទី៦. លទធផលនៃការស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េម                 

២៣ 
ស្បអប់ទី៧. ការផ្លា  ់បត រូនៃឌីជីថល ៃិងបសច្ចក្វទិា                 

២៤ 
ស្បអប់ទី៨. ទិៃនៃ័យក្េមនៃជីវតិស្បចំនថា                  

២៥ 
ស្បអប់ទី៩. រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជា រោឋ ភិបាលតែលសផ្លត តសលើស្បជាពលរែឋជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ ីនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី

                  ៣៩ 
ស្បអប់ទី១០. សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូការ                  

៥៨ 
ស្បអប់ទី១១. បញ្ជហ ស្បឈេនៃការបងាហ ញបរមិា ការងាររប ់ន្រ ត ី                                                                       ៦៤ 
ស្បអប់ទី១២. ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងអាជីវក្េម                   

៦៨ 
ស្បអប់ទី១៣. រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋ ភិបាល             ៦៩ 
ស្បអប់ទី១៤. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល              

៧៣ 
ស្បអប់ទី១៥. សហតុអវ ីសស្បើទិៃនៃ័យតូច្?                                  

៧៦ 
ស្បអប់ទី១៦. ការគូ តផៃទីនៃការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅក្ន ុងស្បសទ សអហសុ ីប              

៧៨ 
ស្បអប់ទី១៧. ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី                 

៨៤ 
ស្បអប់ទី១៨. សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យទំសៃើប                

៨៨ 
ស្បអប់ទី១៩. សតើអវ ីគឺជាការស វ្ ើគំរទិូៃនៃ័យ?                  

៩០ 
ស្បអប់ទី២០. ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្                 ៩២ 
ស្បអប់ទី២១. ការទប់ស្គក ត់ការគំរាេកំ្តហង                  

៩៤ 
ស្បអប់ទី២២.  េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃតរាយ             ៩៧ 
ស្បអប់ទី២៣. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេរោឋ ភិបាលនៃរែឋទងំឡាយនៃស្បសទ អាសេរកិ្             

៩៩ 
ស្បអប់ទី២៤. សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី?              

១០១ 
ស្បអប់ទី២៥. សតើការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?              

១០៣ 
ស្បអប់ទី២៦. ច្ំ ុច្េូលោឋ ៃនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត            

១០៦ 
ស្បអប់ទី២៧. ទិែឋភ្ជពទងំស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ             

១០៨ 
ស្បអប់ទី២៨. ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម              

១១២ 
ស្បអប់ទី២៩. រសបៀបអៃុវតតការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ             

១១៣ 
ស្បអប់ទី៣០. អនក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទស េះ 

        
          ១១៥ 



ស្បអប់ទី៣១. ការស វ្ ើឲ្យឧ ាហក្េមនៃការតថទ ំុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយការវភិ្ជគស្បព័ៃធតាេតបបបញ្ាតត ិ 
        
          ១១៧ 

ស្បអប់ទី៣២. ការវភិ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ ១១៨ 
ស្បអប់ទី៣២. ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង             

១២១ 
ស្បអប់ទី៣៣. សោលការ ៍ ស្មាប់ ១២៤ 

 
បញ្ា ីតារាង 
តារាងទី១ ផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េមច្ំស េះឧ ាហក្េម                

២៧ 
តារាងទី២ បញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល ៣៦ 
 
អក្សរកាត់ 
APCICT េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
APEC អងាការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
API អុីៃ្ឺសហវ នៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី 
CD បៃទេះឌី  
CEO ស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ 
COO ស្បធាៃនាយក្តផនក្ស្បតិបតត ិការ 
DAMA-DMBOK2

 ការត នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃតរជាតិសៅកាៃ់អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹ

ង កំ្ត សលើក្ទីពីរ 
ESCAP គ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច  ៃិង ងាេ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (អងាការ ហស្បជាជាតិ) 
EU  ហភ្ជពអឺរ ុប 
GDPR បទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូសៅ 
GPHIN បណ្តត ញព័ត៌មាៃ មាា ត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្ 
GPS ស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្ 
HCFAC ការស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្ ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំុខភ្ជព 
HHS-OIG ការយិល័យអោា ្ិការនៃស្ក្ ួងស វា ុខ្ភិបាល ៃិងស្បជាជៃ ( ហរែឋអាសេរកិ្) 
ICT បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍  ស្មាប់ការអភិវឌឍ 
IoT អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុនានា 
MfDR ការពិៃិតយតាេោៃសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ 
OECD អងាការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ច  
SDG សោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
UNDG ស្ក្េុអភិវឌឍៃ៍អងាការ ហស្បជាជាតិ 
UNDP ក្េម វ ិ្ ីអភិវឌឍៃ៍អងាការ ហស្បជាជាតិ 
UNESCO អងាការ ិក្ាវទិាស្គន្រ តអប់រំ ៃិងវបប្េ៌នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 

I. បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 
 

• ព ៌នាអំពីេូលោឋ ៃស្គឹេះនៃការស វ្ ើបែិវតតទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងតផនក្បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT)  
 

• ពៃយល់អំពីការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថីលរបូៃីយក្េម ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល ៃិងទិៃនៃ័យក្េម ៃិង 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 

ទិៃនៃ័យ – “ការពិត ៃិង ថ ិតិតែលស្បេូលបាៃរេួោន  ស្មាប់ស វ្ ើជាឯក្ស្គរសយង ឬ ស្មាប់ស វ្ ើការវភិ្ជគ” 1  – 
ស្តូវបាៃសគសលើក្ស ើងថាជាសស្បងថមី។ សយងតាេអនក្ស ែឋក្ិច្ច៖ 
 
ទិៃនៃ័យ សៅក្ន ុង តវតសរ៍សៃេះ គឺជាសស្បងសៅក្ន ុង តវតសរ៍េុៃ៖ យៃេួយតែលនាំឲ្យមាៃក្ំស ើៃ ៃិងការតក្តស្ប។ 
លំហូរនៃទិៃនៃ័យបាៃបសងក ើតសហោឋ រច្នា េព ័ៃធថមី អាជីវក្េមថមី ឯកា្ិភ្ជពថមីៗ ៃសយបាយថមីៗ ៃិង – ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ – 
ស ែឋក្ិច្ចថមី... ច្ំ ុច្ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវបាៃវាយែស ត ើេោន សៅសលើ េរភូេិេួយ តែលគួរតតកាៃ់កាប់ ៃិងទទួលបាៃ 
អតថស្បសយជៃ៍ពីទិៃនៃ័យ។2 
 

សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ ការទទួលបាៃ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួយ៖ 
 
ស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេរយៈការពស្ងឹងតមាា ភ្ជព ៃិងគ សៃយយភ្ជព 
ការត នាំអំពីស្ប ិទធភ្ជពថមីៗសៅក្ន ុងការផតល់ស វា ៃិងបសងក ើៃការតច្ក្រំតលក្ព័ត៌មាៃសៅក្ន ុងស្ក្ ួងរប ់រោឋ ភិបាល 
 
ផតល់អំណ្តច្ែល់ស្បជាជៃតាេរយៈការពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងពស្ងីក្ជសស្េើ រប ់ពួក្សគ ៃិងតាេរយៈការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសៅក្ន ុងនាេជាកាតាលិក្រេួយ ស្មាប់ការស្បេូលផត ុំនែគូ 
ៃិងបក្ស េព ័ៃធនានាសៅក្ន ុង ងាេ 
 
បសងក ើតកាលាៃុវតតៃភ្ជពតផនក្ស ែឋក្ិច្ចតាេរយៈការអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការបសងក ើតអាជីវក្េម ការបសងក ើតការងារ 
ៃិងទស្េង់ថមីៗនៃៃវាៃុវតតៃ៍ៃិងអវ ីតែលកាៃ់តតទូសៅជាងសៃេះសទៀតសនាេះគឺតាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ចៃិង 
 
សោេះស្ស្គយបញ្ជហ តផនក្ស្គធារ ៈតែល ម ុគស្គម ញតាេរយៈការពស្ងឹងការយល់ែឹងអំពីស្គថ ៃភ្ជព ការនាំេក្ៃូវភ្ជពជំនាញ 
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះសទៀតតែលជេះឥទធិពលសលើបញ្ជហ ស្គធារ ៈ ៃិងអៃុញ្ជា តឲ្យ
អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ  ងាេ ីុវលិ ៃិងស្បជាជៃទងំឡាយក្ំ ត់សោលសៅនៃការស វ្ ើអៃតរាគេៃ៍ 
ៃិងតាេោៃផលប៉ាេះ ល់ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។3 
 
្នាោរពិភពសលាក្ត នាំថា “ែូច្ោន ៃឹងសស្បងតែរ ទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃតក្នច្នមាៃគុ តនេាសស្បៀបស្ៀបបៃត ិច្បៃត ចួ្ 
ៃិងចំបាច្់ស្តូវស វ្ ើការជីក្យក្  ា  រក្ាទុក្ ៃិងបញ្ច ុ េះបញ្ច លូអនក្ែនទឲ្យទទួលស្គា ល់អំពីតនេារប ់វាសែើេបីបសងក ើតគុ តនេា”។4 
ែូសច្នេះ បញ្ជហ ស្បឈេនា ហ េ័យច្ំស េះរោឋ ភិបាលទងំឡាយ គឺ 
“ការទញយក្គុ តនេាពីទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យការផតល់ស វាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេវ ិ្ ីែូច្ោន ៃឹងវ ិ្ ី តែលស្ក្េុហ៊េុៃឯក្ជ
ៃបាៃ ិក្ាត វងយល់អំពីការទញយក្គុ តនេាទងំសនាេះសែើេបីទទួលបាៃស្បាក្់ច្ំស ញ”។5 
 
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃែូច្សស្បងតាេវ ិ្ ី ំខ្ៃ់ៗ។ 6  សស្បងគឺជា្ៃធាៃតែលមាៃតែៃក្ំ ត់ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ គឺ 
“អាច្សស្បើស្បា ់បាៃសៅក្ន ុងរយៈសពលតវង ៃិងអាច្សស្បើស្បា ់ស ើងវញិបាៃសោយោម ៃតែៃក្ំ ត់ 
ៃិងស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព”។ 7  ការទញយក្សស្បងមាៃតនេានថា ៃិងមាៃការលំបាក្ សៅខ ៈសពលតែល

                                                           
1 វច្នាៃុស្ក្េ Oxford Living Dictionaries “ទិៃនៃ័យ” អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://en.oxforddictionaries.com/definition/data (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ 

តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

2 អនក្ស ែឋកិ្ច្ច “ទិៃនៃ័យកំ្ពុងតតស វ្ ើឲ្យមាៃកំ្ស ើតនៃស ែឋកិ្ច្ចថមីេួយ” នថាទី០៦ តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-economy។ 

3 Stefaan Verhulst ៃិង Andrew Young “ភ័ ត ុតាងតែលទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាលស វ្ ើឲ្យការអភិវឌឍស ែឋកិ្ច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ICTworks  
នថាទី១៨ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.ictworks.org/the-evidence-that-open-government-data-improves-developing-
economies/#.W43755Mzau4។ 

4 ្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ឆាន ំ២០១៩) ទពំ័រទ១ី។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។ 

5 Ibid។ 

6  Amol Rajan “ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមីសនាេះសទ” BBC នថាទី០៩ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-
41559076។ 

7 Bernard Marr “សៃេះគឺជាេូលសហតុតែលទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមី” Forbes នថាទី០៥ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/05/heres-why-data-is-not-the-new-oil/#59bc073f3aa9 ។ 



ស្បអប់ទី៣១. ការស វ្ ើឲ្យឧ ាហក្េមនៃការតថទ ំុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយការវភិ្ជគស្បព័ៃធតាេតបបបញ្ាតត ិ 
        
          ១១៧ 

ស្បអប់ទី៣២. ការវភិ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ ១១៨ 
ស្បអប់ទី៣២. ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង             

១២១ 
ស្បអប់ទី៣៣. សោលការ ៍ ស្មាប់ ១២៤ 

 
បញ្ា ីតារាង 
តារាងទី១ ផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េមច្ំស េះឧ ាហក្េម                

២៧ 
តារាងទី២ បញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល ៣៦ 
 
អក្សរកាត់ 
APCICT េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
APEC អងាការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
API អុីៃ្ឺសហវ នៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី 
CD បៃទេះឌី  
CEO ស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ 
COO ស្បធាៃនាយក្តផនក្ស្បតិបតត ិការ 
DAMA-DMBOK2

 ការត នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃតរជាតិសៅកាៃ់អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹ

ង កំ្ត សលើក្ទីពីរ 
ESCAP គ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច  ៃិង ងាេ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (អងាការ ហស្បជាជាតិ) 
EU  ហភ្ជពអឺរ ុប 
GDPR បទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូសៅ 
GPHIN បណ្តត ញព័ត៌មាៃ មាា ត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្ 
GPS ស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្ 
HCFAC ការស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្ ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំុខភ្ជព 
HHS-OIG ការយិល័យអោា ្ិការនៃស្ក្ ួងស វា ុខ្ភិបាល ៃិងស្បជាជៃ ( ហរែឋអាសេរកិ្) 
ICT បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍  ស្មាប់ការអភិវឌឍ 
IoT អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុនានា 
MfDR ការពិៃិតយតាេោៃសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ 
OECD អងាការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ច  
SDG សោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
UNDG ស្ក្េុអភិវឌឍៃ៍អងាការ ហស្បជាជាតិ 
UNDP ក្េម វ ិ្ ីអភិវឌឍៃ៍អងាការ ហស្បជាជាតិ 
UNESCO អងាការ ិក្ាវទិាស្គន្រ តអប់រំ ៃិងវបប្េ៌នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 

I. បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 
 

• ព ៌នាអំពីេូលោឋ ៃស្គឹេះនៃការស វ្ ើបែិវតតទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងតផនក្បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT)  
 

• ពៃយល់អំពីការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថីលរបូៃីយក្េម ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល ៃិងទិៃនៃ័យក្េម ៃិង 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 

ទិៃនៃ័យ – “ការពិត ៃិង ថ ិតិតែលស្បេូលបាៃរេួោន  ស្មាប់ស វ្ ើជាឯក្ស្គរសយង ឬ ស្មាប់ស វ្ ើការវភិ្ជគ” 1  – 
ស្តូវបាៃសគសលើក្ស ើងថាជាសស្បងថមី។ សយងតាេអនក្ស ែឋក្ិច្ច៖ 
 
ទិៃនៃ័យ សៅក្ន ុង តវតសរ៍សៃេះ គឺជាសស្បងសៅក្ន ុង តវតសរ៍េុៃ៖ យៃេួយតែលនាំឲ្យមាៃក្ំស ើៃ ៃិងការតក្តស្ប។ 
លំហូរនៃទិៃនៃ័យបាៃបសងក ើតសហោឋ រច្នា េព ័ៃធថមី អាជីវក្េមថមី ឯកា្ិភ្ជពថមីៗ ៃសយបាយថមីៗ ៃិង – ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ – 
ស ែឋក្ិច្ចថមី... ច្ំ ុច្ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវបាៃវាយែស ត ើេោន សៅសលើ េរភូេិេួយ តែលគួរតតកាៃ់កាប់ ៃិងទទួលបាៃ 
អតថស្បសយជៃ៍ពីទិៃនៃ័យ។2 
 

សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ ការទទួលបាៃ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួយ៖ 
 
ស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេរយៈការពស្ងឹងតមាា ភ្ជព ៃិងគ សៃយយភ្ជព 
ការត នាំអំពីស្ប ិទធភ្ជពថមីៗសៅក្ន ុងការផតល់ស វា ៃិងបសងក ើៃការតច្ក្រំតលក្ព័ត៌មាៃសៅក្ន ុងស្ក្ ួងរប ់រោឋ ភិបាល 
 
ផតល់អំណ្តច្ែល់ស្បជាជៃតាេរយៈការពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងពស្ងីក្ជសស្េើ រប ់ពួក្សគ ៃិងតាេរយៈការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសៅក្ន ុងនាេជាកាតាលិក្រេួយ ស្មាប់ការស្បេូលផត ុំនែគូ 
ៃិងបក្ស េព ័ៃធនានាសៅក្ន ុង ងាេ 
 
បសងក ើតកាលាៃុវតតៃភ្ជពតផនក្ស ែឋក្ិច្ចតាេរយៈការអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការបសងក ើតអាជីវក្េម ការបសងក ើតការងារ 
ៃិងទស្េង់ថមីៗនៃៃវាៃុវតតៃ៍ៃិងអវ ីតែលកាៃ់តតទូសៅជាងសៃេះសទៀតសនាេះគឺតាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ចៃិង 
 
សោេះស្ស្គយបញ្ជហ តផនក្ស្គធារ ៈតែល ម ុគស្គម ញតាេរយៈការពស្ងឹងការយល់ែឹងអំពីស្គថ ៃភ្ជព ការនាំេក្ៃូវភ្ជពជំនាញ 
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះសទៀតតែលជេះឥទធិពលសលើបញ្ជហ ស្គធារ ៈ ៃិងអៃុញ្ជា តឲ្យ
អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ  ងាេ ីុវលិ ៃិងស្បជាជៃទងំឡាយក្ំ ត់សោលសៅនៃការស វ្ ើអៃតរាគេៃ៍ 
ៃិងតាេោៃផលប៉ាេះ ល់ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។3 
 
្នាោរពិភពសលាក្ត នាំថា “ែូច្ោន ៃឹងសស្បងតែរ ទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃតក្នច្នមាៃគុ តនេាសស្បៀបស្ៀបបៃត ិច្បៃត ចួ្ 
ៃិងចំបាច្់ស្តូវស វ្ ើការជីក្យក្  ា  រក្ាទុក្ ៃិងបញ្ច ុ េះបញ្ច លូអនក្ែនទឲ្យទទួលស្គា ល់អំពីតនេារប ់វាសែើេបីបសងក ើតគុ តនេា”។4 
ែូសច្នេះ បញ្ជហ ស្បឈេនា ហ េ័យច្ំស េះរោឋ ភិបាលទងំឡាយ គឺ 
“ការទញយក្គុ តនេាពីទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យការផតល់ស វាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេវ ិ្ ីែូច្ោន ៃឹងវ ិ្ ី តែលស្ក្េុហ៊េុៃឯក្ជ
ៃបាៃ ិក្ាត វងយល់អំពីការទញយក្គុ តនេាទងំសនាេះសែើេបីទទួលបាៃស្បាក្់ច្ំស ញ”។5 
 
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃែូច្សស្បងតាេវ ិ្ ី ំខ្ៃ់ៗ។ 6  សស្បងគឺជា្ៃធាៃតែលមាៃតែៃក្ំ ត់ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ គឺ 
“អាច្សស្បើស្បា ់បាៃសៅក្ន ុងរយៈសពលតវង ៃិងអាច្សស្បើស្បា ់ស ើងវញិបាៃសោយោម ៃតែៃក្ំ ត់ 
ៃិងស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព”។ 7  ការទញយក្សស្បងមាៃតនេានថា ៃិងមាៃការលំបាក្ សៅខ ៈសពលតែល

                                                           
1 វច្នាៃុស្ក្េ Oxford Living Dictionaries “ទិៃនៃ័យ” អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://en.oxforddictionaries.com/definition/data (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ 

តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

2 អនក្ស ែឋកិ្ច្ច “ទិៃនៃ័យកំ្ពុងតតស វ្ ើឲ្យមាៃកំ្ស ើតនៃស ែឋកិ្ច្ចថមីេួយ” នថាទី០៦ តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-economy។ 

3 Stefaan Verhulst ៃិង Andrew Young “ភ័ ត ុតាងតែលទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាលស វ្ ើឲ្យការអភិវឌឍស ែឋកិ្ច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ICTworks  
នថាទី១៨ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.ictworks.org/the-evidence-that-open-government-data-improves-developing-
economies/#.W43755Mzau4។ 

4 ្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ឆាន ំ២០១៩) ទពំ័រទ១ី។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។ 

5 Ibid។ 

6  Amol Rajan “ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមីសនាេះសទ” BBC នថាទី០៩ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-
41559076។ 

7 Bernard Marr “សៃេះគឺជាេូលសហតុតែលទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមី” Forbes នថាទី០៥ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/05/heres-why-data-is-not-the-new-oil/#59bc073f3aa9 ។ 



ការបសងក ើតទិៃនៃ័យកាៃ់តតមាៃតនេាទប ៃិងកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួល។ ការផ្លា  ់ទីសស្បងមាៃតនេានថា 
សៅខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យ “អាច្ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងវញិសោយោម ៃក្ំ ត ់
ៃិងស្តូវបាៃផ្លា  ់ទីសៅជុំវញិពិភពសលាក្តាេសលបឿៃរប ់ពៃា ឺ សៅក្ន ុងតនេាទបណ្ត ់។”8 
 
១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ចក្វទិា 
វាស្បាក្ែណ្ត ់តែលសយើងក្ំពុងតត ថ ិតសៅច្ំក្ណ្តត លបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ “ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃូវច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ 
សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ច្ំៃួៃអនក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ 
ៃិងវតថ ុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។”9 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០២ អនក្ស្ស្គវស្ជាវតែលេក្ពីស្គក្លវទិាល័យកាលីហវ ័រញា៉ា  Berkeley បាៃស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថា 
ពិភពសលាក្បាៃផលិត “ព័ត៌មាៃថមីៗច្ំៃួៃ ៥ អុិច្ហានប”។ 10  ច្ំៃួៃសៃេះស ម ើៃឹងបណ្តណ ល័យថមីៗច្ំៃួៃ ៣៧.០០០ 
ក្តៃាងតែលមាៃស ៀវសៅ ឯក្ស្គរៃិពៃធ តែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព តផៃទី របូថត។ល។ សស្ច្ើៃជាង ១៦២ លាៃច្ាប់ 
(ស្បតហលស ម ើៃឹងទំហំ    បណ្តណ ល័យតែល្ំជាងសគបំផុតសៅសលើពិភពសលាក្” – បណ្តណ ល័យ ភ្ជនៃ ហរែឋអាសេរកិ្)។ 
ស្បាំអុិច្ហានប ក្៏មាៃច្ំៃួៃសទវគុ នៃច្ំៃួៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៩ ផងតែរ។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៣ ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ៤,៤ សហសតានប – “មាៃច្ំៃួៃនបសស្ច្ើៃស ម ើៃឹងច្ំៃួៃផ្លក យសៅក្ន ុង ក្លរបូវៃត ” – 
ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅទូទងំពិភពសលាក្។ 11  សៅក្ន ុងឆាន ំែតែលសនាេះ សគបាៃបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថា ស្តឹេឆាន ំ ២០២០ 
ច្ំៃួៃទិៃនៃ័យៃឹងមាៃក្ំស ើៃរហូតែល់ ៤៤ សហសតានប។ សគក្៏បាៃពាក្រ ៍ទុក្េុៃផងតែរថា សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ 
ស ែឋក្ិច្ចសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃឹងយក្ឈន េះសលើស ែឋក្ិច្ចស្បសទ អភិវឌឍសៅក្ន ុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ សគបាៃស្បសេើលសេើលថា “សៅក្ន ុងឆាន ំ២០២៥ ពិភពសលាក្ៃឹងបសងក ើត ៃិងបសងក ើតស ើងវញិៃូវទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ 
១៦៣ សហសតានប 
តែលតំណ្តងឲ្យការសក្ើៃស ើងច្ំៃួៃែប់ែងនៃច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦។” 12 
 
ស្បអប់ទី១. ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួសលខ 

១ គី ូនប ១.០០០ 
១ សេហាា នប ១.០០០.០០០ 
១ ជីហាា នប ១.០០០.០០០.០០០ 
១ សតរា នប ១.០០០.០០០.០០០.០០០ 
១ សប៉ាតានប ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ 
១ អុិច្ហានប ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ 
១ សហសតានប ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ 

 
ែក្ស្ ង់សច្ញពី៖ Carascojames “យុគសហសតានប៖ សតើសហសតានបមាៃច្ំៃួៃប៉ាុនាម ៃនប 
សតើវាៃឹងមាៃផលប៉ាេះ ល់យ៉ា ងែូច្សេេច្ខា េះច្ំស េះសយើង?” steemKR, 
https://steemkr.com/technology/@carascojames/era-zeta-bytes-how-many-bytes-in-zeta-bytes-how-will-it-
affect-us (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។  
 

អនក្អសងកតការ ៍បាៃរេួចំ្ត ក្េួយតផនក្ែល់ការស វ្ ើបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យសៅជាបសច្ចក្វទិា–
ការសក្ើៃស ើងនៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រ ការភ្ជា ប់អុីៃ្ឺ ិតតែលបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងសលបឿៃសលឿៃជាងេុៃ 
(faster broadband connections) ត ៊េៃ ៊េរតែលមាៃតនេា សថាក្ 
ៃិងទូរ ពទច្ល័តតែលស្គបែ ត ប់សលើស្គប់តផនក្ទងំអ ់។ 13  ការអភិវឌឍនានានៃការរក្ាទុក្ (ែូច្ជា cloud computing) 
សហើយស្បព័ៃធេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យក្៏បាៃអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស្បេូល ការរក្ាទុក្ 
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃខ្ា ំងផងតែរ។ 
 

                                                           
8 Ibid។ 

9 ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ២ំ០១៤ ទពំ័រទី៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 

10 ស្គន្រស្គត ចរយនៃស្គក្លវទិាល័យកាលីហវ ័រញា៉ា  “សតើមាៃព័ត៌មាៃចំ្ៃួៃប៉ាុនាម ៃ? ២០០៣៖ ស ច្ក្ត ី សងខប” នថាទី២៧ តខតុលា ឆាន ំ២០០៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://groups.ischool.berkeley.edu/archive/how-much-info-2003/execsum.htm។ 

11   ក្លសលាក្ឌីជីថល EMC “ ក្លសលាក្ឌីជីថលនៃកាលាៃុវតតៃភ្ជព៖ ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃតនេាអីុៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ” ព័ត៌មាៃស្តួ ៗ តខសេស្គ 
ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc/digital-universe-2014.pdf។ 

12 David Reinsel, John Gantz ៃិង John Rydning “យុគទិៃនៃ័យ ២០២៥៖ ការវវិតតនៃទិៃនៃ័យសៅជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ស្មាប់ជីវតិ” IDC White Paper តខសេស្គ 
ឆាន ំ២០១៧។ 

13 ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតតៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១២ ទំពរ័ទី៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។ 

ការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាយ៉ា ងទូលំទូលាយបាៃអៃុញ្ជា តឲ្យសយើងវវិតតខល ៃួពីអនក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ។
14 សយើងធាា ប់សេើលទូរទ សៃ៍ ស្គត ប់ វទិយុ  ៃិងអាៃកាត ត។ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ សយើងបាៃសស្បើស្បា ់ វ្ ីត្ឺ (tweeted) ចំ្ៃួៃ 
៤៥៦.០០០ ែង បាៃបសងាហ េះរបូថតសៅសលើអុីៃស្គត ស្កាេ (Instagram) ច្ំៃួៃ ៤៦.៧៤០ របូ បាៃស វ្ ើការស្ស្គវស្ជាវសៅសលើ  
សហាា ហាល (google) ច្ំៃួៃ ៣,៦ លាៃែង បាៃសផញើអុីតេលតែលខូច្ (spam email) ច្ំៃួៃ ១០៣.៤៤៧.៥២០ អុីតេល 
ៃិងបាៃសបាេះពុេពផាយកំ្ត នៃទំព័រថមីៗច្ំៃួៃ ៦០០ ទំព័រសៅសលើវ ីីភីសឌៀ (Wikipedia) ជាសរៀងរាល់នាទី។15 
 
សៅក្ន ុងនាេជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ សយើងបាៃបសងក ើតស្គា ក្ស្គន េសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថល – 
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងតែលជាលទធផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ
្ឺ ិត។ 16  សៃេះរេួបញ្ច លូទងំទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
(ែូច្ជា សហវ ប៊េុក្ (Facebook) ៃិង វ្ ីត្ឺ (Twitter) ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាា ហាល (Google) ផងតែរ។ 
 
ស្ បសពលជាេួយោន សៃេះ សយើងបាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធផល – អៃុផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ-
 ិត។17 ឧទហរ ៍៖ សៅសពលតែលសយើងស វ្ ើការសៅទូរ ពទសច្ញសោយសស្បើស្បា ់ទូរ ពទច្ល័តរប ់សយើង បញ្ា ីការសៅសច្ញេួយ 
– តែលមាៃសលខទូរ ពទរប ់សយើង ៃិងសលខទូរ ពទរប ់អនក្តែលសយើងក្ំពុងតតសៅទូរ ពទសៅកាៃ់ សពលសវលា 
ៃិងរយៈសពលនៃការសៅសច្ញ ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអៃតរក្េមនៃឧបក្រ ៍រប ់សយើងជាេួយប៉ាេទូរ ពទនែ – ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។18 
សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធផលសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ក្េម វ ិ្ ីចូ្លសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅសលើតវបស្គយត៍ (web 
browser) រប ់សយើងសែើេបីត វងរក្ព័ត៌មាៃ ឬទិញទំៃិញសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតផងតែរ។ 
ទិៃនៃ័យជាលទធផលរប ់សយើងផតល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥរយិបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទងំសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរ-ការ វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃតនេាអំពីទមាា ប់ 
ៃិងច្ំ ូលច្ិតតរប ់សយើងសៅសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 
 
សៅខ ៈសពលតែលសយើងបាៃកាា យជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃសនាេះ សយើងតលងជាអនក្បសងក ើតទិៃនៃ័យតតមាន ក្់ឯងសទៀតសហើយ។ 
ឧបក្រ ៍រប ់សយើងតែលស្តូវបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹងអុីៃ្ឺ ិតក្៏ក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យផងតែរ។ 19 
ការអភិវឌឍសៃេះស្តូវបាៃសៅថាអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ (Internet of Things (IoT))៖ “ស្បព័ៃធេួយនៃឧបក្រ ៍ក្ុំពយូ ទ័រ 
មា៉ា  ីុៃសេកាៃិច្ ៃិងមា៉ា  ីុៃឌីជីថល វតថ ុនានា  តវ ឬេៃុ សទងំឡាយតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយោន សៅវញិសៅេក្ 
តែលស្តូវបាៃផតល់ជូៃស ម្ េះ ស្មាប់ការ មាា ល់ស ើញពិស  ៗ 
ៃិង េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការសផទរតាេបណ្តត ញណ្តេួយសោយពុំចំបាច្់មាៃអៃត រក្េមរវាងេៃុ ស ៃិងេៃុ ស ឬេៃុ ស 
ៃិងក្ុំពយូ ទ័រសនាេះសទ”។ 20  ៃិយយរេួ 
“ការស្បាស្ ័យទក្់ទងតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា តឲ្យស វ្ ើស ើងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតរវាងវតថ ុនានាជាសរៀងរាល់នថា។21 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ មាៃឧបក្រ ៍ជាង ២០  ៃ់លាៃសស្គឿងស្តូវបាៃសគបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថាបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។22 
ច្ំៃួៃសៃេះស្តូវបាៃសគរំពឹងទុក្ថាៃឹងមាៃការសក្ើៃស ើងរហូតែល់ជិត ៣១  ៃ់លាៃសៅក្ន ុងឆាន ំ២០២០ 
ៃិងបនាទ ប់េក្ៃឹងសក្ើៃស ើងរហូតែល់ស្បតហល ៧៥  ៃ់លាៃសស្គឿងសៅក្ន ុងឆាន ំ២០២៥។ ជាលទធផល គិតស្តឹេឆាន ំ២០២៥ 
“IoT ៃឹងបសងក ើតទិៃនៃ័យជាង ២ សហសតានប 
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍សអ ិច្ស្តូៃិក្នានារប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។23 
 
ស្បជាជៃៃឹងស្តូវបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹងបណ្តត ញសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្សៅសពលតែលស្បឈេេុខៃឹង IoT។ 
សគបាៃស វ្ ើការពាក្រ ៍ទុក្េុៃថា គិតស្តឹេឆាន ំ២០២៥ “ច្ំៃួៃេៃុ ស
តែលបាៃភ្ជា ប់បណ្តត ញសៅស្គប់ទីក្តៃាងទងំអ ់សៅសលើពិភពសលាក្ ជាេ្យេ 

                                                           
14 Kirsty “សតើ ‘ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងខ្ា ំងកាា នៃទិៃនៃ័យ’ សក្ើតសច្ញពីចំ្ ុច្ណ្ត?” Bime Blog។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://blog.bimeanalytics.com/english/where-

did-the-data-explosion-come-from (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
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ៃិងស្តូវបាៃផ្លា  ់ទីសៅជុំវញិពិភពសលាក្តាេសលបឿៃរប ់ពៃា ឺ សៅក្ន ុងតនេាទបណ្ត ់។”8 
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វាស្បាក្ែណ្ត ់តែលសយើងក្ំពុងតត ថ ិតសៅច្ំក្ណ្តត លបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ “ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃូវច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ 
សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ច្ំៃួៃអនក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ 
ៃិងវតថ ុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។”9 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០២ អនក្ស្ស្គវស្ជាវតែលេក្ពីស្គក្លវទិាល័យកាលីហវ ័រញា៉ា  Berkeley បាៃស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថា 
ពិភពសលាក្បាៃផលិត “ព័ត៌មាៃថមីៗច្ំៃួៃ ៥ អុិច្ហានប”។ 10  ច្ំៃួៃសៃេះស ម ើៃឹងបណ្តណ ល័យថមីៗច្ំៃួៃ ៣៧.០០០ 
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ស្បាំអុិច្ហានប ក្៏មាៃច្ំៃួៃសទវគុ នៃច្ំៃួៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៩ ផងតែរ។ 
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ស ែឋក្ិច្ចសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃឹងយក្ឈន េះសលើស ែឋក្ិច្ចស្បសទ អភិវឌឍសៅក្ន ុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ សគបាៃស្បសេើលសេើលថា “សៅក្ន ុងឆាន ំ២០២៥ ពិភពសលាក្ៃឹងបសងក ើត ៃិងបសងក ើតស ើងវញិៃូវទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ 
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តែលតំណ្តងឲ្យការសក្ើៃស ើងច្ំៃួៃែប់ែងនៃច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦។” 12 
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ែក្ស្ ង់សច្ញពី៖ Carascojames “យុគសហសតានប៖ សតើសហសតានបមាៃច្ំៃួៃប៉ាុនាម ៃនប 
សតើវាៃឹងមាៃផលប៉ាេះ ល់យ៉ា ងែូច្សេេច្ខា េះច្ំស េះសយើង?” steemKR, 
https://steemkr.com/technology/@carascojames/era-zeta-bytes-how-many-bytes-in-zeta-bytes-how-will-it-
affect-us (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។  
 

អនក្អសងកតការ ៍បាៃរេួចំ្ត ក្េួយតផនក្ែល់ការស វ្ ើបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យសៅជាបសច្ចក្វទិា–
ការសក្ើៃស ើងនៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រ ការភ្ជា ប់អុីៃ្ឺ ិតតែលបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងសលបឿៃសលឿៃជាងេុៃ 
(faster broadband connections) ត ៊េៃ ៊េរតែលមាៃតនេា សថាក្ 
ៃិងទូរ ពទច្ល័តតែលស្គបែ ត ប់សលើស្គប់តផនក្ទងំអ ់។ 13  ការអភិវឌឍនានានៃការរក្ាទុក្ (ែូច្ជា cloud computing) 
សហើយស្បព័ៃធេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យក្៏បាៃអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស្បេូល ការរក្ាទុក្ 
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃខ្ា ំងផងតែរ។ 
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ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc/digital-universe-2014.pdf។ 

12 David Reinsel, John Gantz ៃិង John Rydning “យុគទិៃនៃ័យ ២០២៥៖ ការវវិតតនៃទិៃនៃ័យសៅជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ស្មាប់ជីវតិ” IDC White Paper តខសេស្គ 
ឆាន ំ២០១៧។ 

13 ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតតៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១២ ទំពរ័ទី៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។ 

ការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាយ៉ា ងទូលំទូលាយបាៃអៃុញ្ជា តឲ្យសយើងវវិតតខល ៃួពីអនក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ។
14 សយើងធាា ប់សេើលទូរទ សៃ៍ ស្គត ប់ វទិយុ  ៃិងអាៃកាត ត។ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ សយើងបាៃសស្បើស្បា ់ វ្ ីត្ឺ (tweeted) ចំ្ៃួៃ 
៤៥៦.០០០ ែង បាៃបសងាហ េះរបូថតសៅសលើអុីៃស្គត ស្កាេ (Instagram) ច្ំៃួៃ ៤៦.៧៤០ របូ បាៃស វ្ ើការស្ស្គវស្ជាវសៅសលើ  
សហាា ហាល (google) ច្ំៃួៃ ៣,៦ លាៃែង បាៃសផញើអុីតេលតែលខូច្ (spam email) ច្ំៃួៃ ១០៣.៤៤៧.៥២០ អុីតេល 
ៃិងបាៃសបាេះពុេពផាយកំ្ត នៃទំព័រថមីៗច្ំៃួៃ ៦០០ ទំព័រសៅសលើវ ីីភីសឌៀ (Wikipedia) ជាសរៀងរាល់នាទី។15 
 
សៅក្ន ុងនាេជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ សយើងបាៃបសងក ើតស្គា ក្ស្គន េសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថល – 
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងតែលជាលទធផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ
្ឺ ិត។ 16  សៃេះរេួបញ្ច លូទងំទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
(ែូច្ជា សហវ ប៊េុក្ (Facebook) ៃិង វ្ ីត្ឺ (Twitter) ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាា ហាល (Google) ផងតែរ។ 
 
ស្ បសពលជាេួយោន សៃេះ សយើងបាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធផល – អៃុផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ-
 ិត។17 ឧទហរ ៍៖ សៅសពលតែលសយើងស វ្ ើការសៅទូរ ពទសច្ញសោយសស្បើស្បា ់ទូរ ពទច្ល័តរប ់សយើង បញ្ា ីការសៅសច្ញេួយ 
– តែលមាៃសលខទូរ ពទរប ់សយើង ៃិងសលខទូរ ពទរប ់អនក្តែលសយើងក្ំពុងតតសៅទូរ ពទសៅកាៃ់ សពលសវលា 
ៃិងរយៈសពលនៃការសៅសច្ញ ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអៃតរក្េមនៃឧបក្រ ៍រប ់សយើងជាេួយប៉ាេទូរ ពទនែ – ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។18 
សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធផលសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ក្េម វ ិ្ ីចូ្លសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅសលើតវបស្គយត៍ (web 
browser) រប ់សយើងសែើេបីត វងរក្ព័ត៌មាៃ ឬទិញទំៃិញសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតផងតែរ។ 
ទិៃនៃ័យជាលទធផលរប ់សយើងផតល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥរយិបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទងំសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរ-ការ វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃតនេាអំពីទមាា ប់ 
ៃិងច្ំ ូលច្ិតតរប ់សយើងសៅសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 
 
សៅខ ៈសពលតែលសយើងបាៃកាា យជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃសនាេះ សយើងតលងជាអនក្បសងក ើតទិៃនៃ័យតតមាន ក្់ឯងសទៀតសហើយ។ 
ឧបក្រ ៍រប ់សយើងតែលស្តូវបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹងអុីៃ្ឺ ិតក្៏ក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យផងតែរ។ 19 
ការអភិវឌឍសៃេះស្តូវបាៃសៅថាអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ (Internet of Things (IoT))៖ “ស្បព័ៃធេួយនៃឧបក្រ ៍ក្ុំពយូ ទ័រ 
មា៉ា  ីុៃសេកាៃិច្ ៃិងមា៉ា  ីុៃឌីជីថល វតថ ុនានា  តវ ឬេៃុ សទងំឡាយតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយោន សៅវញិសៅេក្ 
តែលស្តូវបាៃផតល់ជូៃស ម្ េះ ស្មាប់ការ មាា ល់ស ើញពិស  ៗ 
ៃិង េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការសផទរតាេបណ្តត ញណ្តេួយសោយពុំចំបាច្់មាៃអៃត រក្េមរវាងេៃុ ស ៃិងេៃុ ស ឬេៃុ ស 
ៃិងក្ុំពយូ ទ័រសនាេះសទ”។ 20  ៃិយយរេួ 
“ការស្បាស្ ័យទក្់ទងតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា តឲ្យស វ្ ើស ើងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតរវាងវតថ ុនានាជាសរៀងរាល់នថា។21 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ មាៃឧបក្រ ៍ជាង ២០  ៃ់លាៃសស្គឿងស្តូវបាៃសគបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថាបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។22 
ច្ំៃួៃសៃេះស្តូវបាៃសគរំពឹងទុក្ថាៃឹងមាៃការសក្ើៃស ើងរហូតែល់ជិត ៣១  ៃ់លាៃសៅក្ន ុងឆាន ំ២០២០ 
ៃិងបនាទ ប់េក្ៃឹងសក្ើៃស ើងរហូតែល់ស្បតហល ៧៥  ៃ់លាៃសស្គឿងសៅក្ន ុងឆាន ំ២០២៥។ ជាលទធផល គិតស្តឹេឆាន ំ២០២៥ 
“IoT ៃឹងបសងក ើតទិៃនៃ័យជាង ២ សហសតានប 
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍សអ ិច្ស្តូៃិក្នានារប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។23 
 
ស្បជាជៃៃឹងស្តូវបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹងបណ្តត ញសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្សៅសពលតែលស្បឈេេុខៃឹង IoT។ 
សគបាៃស វ្ ើការពាក្រ ៍ទុក្េុៃថា គិតស្តឹេឆាន ំ២០២៥ “ច្ំៃួៃេៃុ ស
តែលបាៃភ្ជា ប់បណ្តត ញសៅស្គប់ទីក្តៃាងទងំអ ់សៅសលើពិភពសលាក្ ជាេ្យេ 
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http://www.iflscience.com/technology/how-much-data-does-the-world-generate-every-minute/។ 
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20-how-internet-things-can-revolutionize-farming-sector។ 

22 Statista “ឧបក្រ ៍តែលស្តូវបាៃភ្ជា ប់ជាេួយអីុៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ (IoT) តែលស្តូវបាៃែំស ើងសៅទូទងំពិភពសលាក្ចប់ពឆីាន ំ២០១៥ រហូតែល់ឆាន ំ២០២៥ (ជា ៃ់លាៃ)”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ៖ https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

23 Ian Scales “IoT ២០២៥៖ ឧបក្រ ៍ចំ្ៃួៃ ២៧  ៃ់លាៃសស្គឿងបសញ្ចញទិៃនៃ័យចំ្ៃួៃ ២ សហសតានប ៃិងបសងកើតទឹក្ស្បាក់្ចំ្ៃួៃ ៣ ស្ទីលាៃែុលាា រ” TelecomTV នថាទី០៥ 
តខ ីហា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.telecomtv.com/articles/iot/iot-2025-27-billion -devises-spewing-2-zettabytes-of-data-and-
generating-3-trillion-13872/។ 



ៃឹងស វ្ ើអៃត រក្េមជាេួយឧបក្រ ៍តែលបាៃភ្ជា ប់បណ្តត ញជិត ៤.៨០០ ែងក្ន ុងេួយនថា ឬស វ្ ើអៃត រក្េមេតងសរៀងរាល់ ១៨  
 វនិាទី”។24 
IoT ៃឹងេិៃស្តឹេតតផតល់ការយល់ែឹង ំខ្ៃ់ៗអំពីឥរយិបថរប ់បុគាលតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏ៃឹងជួយសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ស្បឈេរប ់ ងាេផងតែរ។ 
 
ប្រអរ់ទី២. IoT និងសនត ិសុខទឹក 

បសច្ចក្វទិា IoT អាច្ផតល់ការយល់ែឹងអំពីបញ្ជហ ស្បឈេែ៏ ម ុគស្គម ញតែលសៅជុំវញិ ៃត ិ ុខទឹក្បាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ 
តែលស វ្ ើឲ្យរោឋ ភិបាលអាច្ក្ំ ត់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការផាត់ផាង់ទឹក្ តស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ 
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ សលើ ពីសៃេះសទៀត ក្េម វ ិ្ ី IoT 
អាច្ជួយែល់ទីភ្ជន ក្់ងារនានាសៅក្ន ុងការ ស្េប ស្េួល
ការសឆ្ា ើយតបសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែល ក្់ព័ៃធបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ 
តាេរយៈការចប់យក្ផលប៉ាេះ ល់ជាក្់លាក្់នៃសោលៃសយបាយៃីេួយៗ។ 
ការ ស្េប ស្េួលសៃេះអាច្ សស្េច្បាៃសោយសស្បើស្បា ់គំរនូៃការពាក្រ ៍ 
ឬតាេរយៈការវា ់តវងតាេសពលសវលាជាក់្ត តងតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើសត ត  A/B 
(ស វ្ ើការសែើេបីសស្បៀបស្ៀប ំសៅទងំពីរ A ៃិង B)។ 
 
ក្ំស ើៃនៃការផាត់ផាង់ទឹក្ ជាញឹក្ញាប់ គឺជាជសស្េើ ែំបូងសគបងែ ់តែលស្តូវបាៃយក្
ពិចរណ្តសោយស្គរការថយច្ុេះនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទឹក្ ៃិងតាេស្បនព ី ស្ក្េុហ៊េុៃ
នានាតែលបាៃស វ្ ើការវៃិិសយគយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សលើការត វងរក្ស្បភពទឹក្ 
ថមីៗ។ សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅសពលតែល្ៃធាៃថមីៗរងី ង ួតអ ់ 
 មាា រនានាស្បតហលជាស្តូវសផ្លត តសលើការបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូល ស្មាប់ការែឹក្ជញ្ជ ៃូជំៃួ វញិ – សោយស្គរតតសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ  
ជាញឹក្ញាប់ មាៃ ភ្ជពច ់ សហើយស្បព័ៃធផាត់ផាង់ទឹក្បាត់បង់ទឹក្ច្ំៃួៃ ១៦ ភ្ជគរយសៅក្ន ុងអំ ុងសពលែឹក្ជញ្ជ ៃូ។ 
បញ្ជហ ស្បឈេេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេបញ្ជហ ស្បឈេនានាតែល IoT អាច្សោេះស្ស្គយបាៃសនាេះគឺ 
ការក្ំ ត់យ៉ា ងជាក្់លាក្់អំពីក្តៃាងតែលស្តូវជួ ជុលសែើេបីបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូល 
ៃិងថាសតើច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់តំបៃ់សនាេះៃឹងកាត់ក្ងសស្គហ៊េុយេូល្ៃសលើការជួ ជុលបាៃតែរឬសទ។ 
ត ៊េៃ ៊េរអាច្ផតល់ការយល់ែឹងអំពីលំហូរទឹក្បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀត 
ៃិងជួយក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើងនានា  ូេបីតតសៅក្ស្េិតមាច  ់ផទេះៃីេួយៗតែល តាេ្េមតា 
េិៃបាៃចូ្លរេួជាេួយរែឋ   ក្់ព័ៃធៃឹងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ទឹក្ក្៏សោយ។ ការបញ្ឈប់ 
ឬការកាត់បៃថយការសលច្ស្ជាបទឹក្សៅក្ន ុងផទេះ តែលអាច្ស វ្ ើឲ្យខា េះខ្ា យទឹក្រហូតែល់ ១០.០០០ ហាា  ុងក្ន ុងេួយឆាន ំសនាេះ 
អាច្បសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូលសលើទឹក្តែលមាៃអនាេ័យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថេសទៀតផងតែរ។ ឧទហរ ៍៖ ផលិតផលនានា 
ែូច្ជា LeakSmart ជាសែើេ បាៃរេួបញ្ច លូោន ៃូវត ៊េៃ ៊េរស្គេញ្ា េួយ ៃិងធាតុ ក្េមសៅក្ន ុងមា៉ា  ុីៃ 
សែើេបីចប់យក្ ក្េមភ្ជពសៅសពលតែលទុសយទឹក្ផ្ុេះ ៃិងបញ្ឈប់លំហូរទឹក្។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) សច្ញពី៖ Mak Meyers, Claire Niech ៃិង William D. Eggers “រំពឹងទុក្ 
ទទួលែងឹសោយវញិ្ជា   ៃិងសឆ្ា ើយតប៖ រោឋ ភិបាលតែលបាៃភ្ជា ប់បណ្តត ញ ៃិងអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ” ការយល់ែងឹរប ់ Deloitte 
នថាទី២៨ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/internet-of-
things/iot-in-government.html។ 
 

១.២ ពីឌីជីថលរបូៃីយក្េមសៅជាទិៃនៃ័យក្េម 
 
បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស្តូវបាៃត វ ងយល់តាេរយៈក្ញ្ចក្់នៃ “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” 
“ឌីជីថលរបូៃីយក្េម” “ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល” ៃិង “ទិៃនៃ័យក្េម”។ 
 
ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល គឺជាែំស ើរការសៅក្ន ុងការបំតបាងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្ន ុងឧបក្រ ៍បញ្ជ ៃូ 
ៃិងទទួល ញ្ជា ្េមតា (analog) សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ 25  ទូរ ពទរប ់សយើងធាា ប់ជាឧបក្រ ៍បញ្ជ ៃូ 
ៃិងទទួល ញ្ជា ្េមតា បច្ច ុបបៃន ទូរ ពទទងំសនាេះ ថ ិតក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ សៅខ ៈតែល 
កាលពីេុៃទិៃនៃ័យរប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅសលើស្ក្ោ  ៃិងសៅក្ន ុងថតតុ 
បច្ច ុបបៃន សយើងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសៅក្ន ុងសលខកូ្ែពីរខទង់ (សលខេួយ ៃិងសលខ ូៃយ) 
ៃិងសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ។26 
 
ស្បអប់ទី៣.  វ ិ្ ី តែលសយើងបាៃតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជីថល 

 ំបុស្តតែលសផញើតាេនស្ប  ីយ៍សៅជាអុីតេល៖  ំបុស្តស្តូវបាៃស វ្ ើច្េាងការសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ 
ស្ក្េុហ៊េុៃភ្ជគសស្ច្ើៃស ន ើផតល់ៃូវទស្េង់េួយច្ំៃួៃនៃការសច្ញវកិ្កយបស្តតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 

                                                           
24 Andrew Cave “សតើសយើងៃឹងស វ្ ើអវ ីខា េះសៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់ពិភពសលាក្្ៃែល់ ១៦៣ សហសតានប សៅក្ន ុងឆាន ំ២០២៥?” Forbes នថាទី១៣ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-zettabytes-in-
2025/#550efad8349a។ 

25 Margaret Rouse “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” WhatIs.com តខសេស្គ ឆាន ំ២០០៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://whatis.techtarget.com/definition/digitization។ 

26 Gil Press “ស្បវតតិយ៉ា ងខា ីនៃការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” Forbes នថាទី២៧ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2015/12/27/a-very-short-history-of-digitization/#bf522f349ac2។ 

ស វ្ ើែូសច្នេះអតិថិជៃេិៃធាា ប់បាៃស ើញវកិ្កយបស្តសៅក្ន ុងទស្េង់ជា ៃា ឹក្សនាេះសទ សហើយសយើងអាច្
ចូ្លសស្បើស្បា ់កាតា ុក្សៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសស្ច្ើៃជាងការទទួលបាៃកាតា ុក្ទងំសនាេះសៅក្ន ុងស្បអប់ ំបុស្តរប ់
សយើង។ ពីការទំនាក្់ទំៃងអាជីវក្េមតាេរយៈការសផញើ ំបុស្តសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេេិតតភ័ក្ត ិ 
នាសពលបច្ច ុបបៃន ំបុស្តស្បចំនថារប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ស ើញសៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ ត្បតបាត (tablet) ឬទូរ ពទឆាា តនវរប ់សយើង។ 
 
 ុឌីី (CDs) សៅជាអឹេភីស្ ុី (MP3s)៖ បៃទេះឌី  ( ុីឌី) ស្តូវបាៃជំៃួ សោយអឹេភីស្ ុីេួយច្ំៃួៃ្ំ។ 
េៃុ សភ្ជគសស្ច្ើៃទញយក្ (Download) តន្រៃត ីរប ់ពួក្សគសែើេបីស្គត ប់សៅសលើទូរ ពទ ឬឧបក្រ ៍ចក្់អឹេភីស្ ុី (MP3 player) 
រប ់ពួក្សគ សស្ច្ើៃជាងការរក្ាទុក្ការស្បេូលផត ុំនៃ ុីឌីជាសស្ច្ើៃបៃទេះ។ 
ការសបើក្តន្រៃត ីស្គត ប់សៅក្ន ុង ំ ុំឯក្ស្គរនៃស្បព័ៃធផសពវផាយសស្ច្ើៃជាងការថត សេាងជាក់្ត តង គឺជាបទោឋ ៃ។ 
 
ពីតផៃទីផល វូសៅជាជីភីសអ ៖ សតើសៅសពលណ្តតែលអនក្បាៃទិញតផៃទីជាសលើក្ច្ុងសស្កាយ? បច្ច ុបបៃន  
វាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍នៃស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្ (ជីភីសអ ) សៅក្ន ុង
នែរប ់សយើង ែូច្ជា ហាា េីៃ (Garmin) ឬថេថេ (TomTom) ជាសែើេ 
ឬស្ោៃ់តតសស្បើស្បា ់លក្ខ ៈពិស  នៃការច្ងអ ុលទិ សៅសៅសលើ   ទូរ ពទឆាា តនវ។ 
ឬសយើងអាច្សលាតរំលងសោយចូ្លសៅក្ន ុងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសែើេបីទទួលបាៃទិ សៅពីសហាា ហាល។ សៅសពលសៃេះ 
តផៃទីរប ់សយើងទងំអ ់អាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងទូរ ពទឆាា តនវសោយមាៃ
ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមយ៉ា ងឆាប់រហ័  សស្ច្ើៃជាងតផៃទីជា ៃា ឹក្តែលងាយហួ  េ័យយ៉ា ងឆាប់រហ័ ។ 
 
ស្តូវបាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Jaymi Heimbuch “ វ ិ្ ីស្គន្រ ត ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃ ៧ 
តែលសយើងក្ំពុងតតតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជថីល ៃិងេូលសហតុច្ំៃួៃ ៣ 
តែលសយើងសៅតតច្ង់ទទួលបាៃ ំសៅច្េាងជាឯក្ស្គរ (hardcopies)” Treehugger នថាទី១១ តខតុលា ឆាន ំ២០១០។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.treehugger.com/clean-technology/7-major-ways-were-digitizing-our-world-
and-3-reasons-we-still-want-hardcopies.html។ 
ឌជីីថលរបូៃីយក្េម មាៃៃ័យថា “ការតក្តស្បអៃតរក្េម ការស្បាស្ ័យទក្់ទង េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមនានា 
សៅជាអៃតរក្េម ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមតែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ)”។27 
 
សៅក្ន ុងអាជីវក្េម វា ំសៅែល់ការស វ្ ើឲ្យស្បតិបតត ិការអាជីវក្េមមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថល។ 
 
ស្បអប់ទី៤. ការស វ្ ើក្ំ ត់សហតុក្ិច្ចស្បជុំ 

ស្ នេថា អាជីវក្េមេួយសរៀបច្ំក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់ (C-Suite) សៅសពលស្ពឹក្។ 
សោយស្គរក្ិច្ចស្បជុំសៃេះជាក្ិច្ចស្បជុំែ៏ ំខ្ៃ់ អនក្រាល់ោន យល់ស្ បថា ជំៃួយការស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ (CEO) 
ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើក្ំ ត់សហតុ។ សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ 
អនក្ចូ្លរេួទងំឡាយស្តូវបាៃបំតបក្ោន ច្ំស េះរសបៀបតែលពួក្សគគួរតតទទួលបាៃ ៃិងតច្ក្រំតលក្ក្ំ ត់សហតុទងំសនាេះ។ 
 
CEO  ំ ូេពរឲ្យជំៃួយការសនាេះស វ្ ើក្ំ ត់សហតុសោយការ រស រសោយនែ បនាទ ប់េក្ថតច្េាងក្ំ ត់សហតុទងំសនាេះ។ CEO 
អេះអាងថា ការស វ្ ើតបបសៃេះៃឹងមាៃឆាប់រហ័  ៃិងងាយស្ ួល។ 
 
ស្បធាៃនាយក្តផនក្ស្បតិបតត ិការ (COO)  ំ ូេពរឲ្យជំៃួយការវាយក្ំ ត់សហតុសនាេះ 
បនាទ ប់េក្សផញើអុីតេលសៅកាៃ់អនក្ចូ្លរេួទងំឡាយៃូវ ំសៅច្េាងេួយច្ាប់សៅក្ន ុងទស្េង់ភីឌីសអហវ  (PDF)។ COO ៃិយយថា 
អុីតេលេិៃងាយៃឹងបាត់បង់ែូច្  ំសៅច្េាងសនាេះសទ។ 
 
ស្បធាៃនាយក្តផនក្បសច្ចក្វទិា (CTO)  ំ ូេពរឲ្យពួក្សគបសងក ើតទំព័រ 
ៃិងទស្េង់គំរនូៃក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់សៅសពលស្ពឹក្សៅសលើក្េម វ ិ្ ី
 ូហវ តវរេួយតែលអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ស វាបាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
សោយបញ្ច លូៃូវស វានានាតែលស្តូវការ ស្មាប់ការស វ្ ើក្ំ ត់សហតុសៃេះ។ តាេរយៈវ ិ្ ីសៃេះ 
អនក្ចូ្លរេួស្គប់របូែឹងអំពីក្តៃាងរក្ាទុក្ក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំេុៃៗ អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល 
ៃិងតច្ក្រំតលក្ក្ំ ត់សហតុទងំសៃេះ អាច្បតៃថេច្ំ ុច្នានាសៅសលើទំព័រនៃក្ិច្ចស្បជុ ំ
ៃិងភ្ជា ប់តំ ទំព័រសនាេះសៅៃឹងក្ិច្ចស្បជុំ។ 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ David Burkett “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជថីល 
ៃិងឌីជថីលរបូៃីយក្េម៖ សតើ ក្យទងំពីរសៃេះមាៃៃ័យែូច្សេតច្?” WorkingMouse នថាទី១៩ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://workingmouse.com.au/innovation/digitisation-digitalisation-digital-transformation។ 
 
ច្ំស េះរោឋ ភិបាល ឌីជីថលរបូៃីយក្េមអាច្ជួយបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងតមាា ភ្ជព ៃិងស វ្ ើឲ្យស វា ងាេមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 
ការ ទង់េតិរប ់េន្រៃត ី ហព័ៃធអាសេរកិ្សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨ បាៃបងាហ ញថា “៨២ 
ភ្ជគរយនៃទីភ្ជន ក្់ងារសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈក្ំពុងតតមាៃតផៃការស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េមគសស្មាង”។ 28 

                                                           
27 I-Scoop “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរបូៃីយក្េម ៃិងការផ្លា  ់បត រូនៃឌីជីថល៖ ភ្ជពខុ ោន ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.i-

scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



ៃឹងស វ្ ើអៃត រក្េមជាេួយឧបក្រ ៍តែលបាៃភ្ជា ប់បណ្តត ញជិត ៤.៨០០ ែងក្ន ុងេួយនថា ឬស វ្ ើអៃត រក្េមេតងសរៀងរាល់ ១៨  
 វនិាទី”។24 
IoT ៃឹងេិៃស្តឹេតតផតល់ការយល់ែឹង ំខ្ៃ់ៗអំពីឥរយិបថរប ់បុគាលតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏ៃឹងជួយសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ស្បឈេរប ់ ងាេផងតែរ។ 
 
ប្រអរ់ទី២. IoT និងសនត ិសុខទឹក 

បសច្ចក្វទិា IoT អាច្ផតល់ការយល់ែឹងអំពីបញ្ជហ ស្បឈេែ៏ ម ុគស្គម ញតែលសៅជុំវញិ ៃត ិ ុខទឹក្បាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ 
តែលស វ្ ើឲ្យរោឋ ភិបាលអាច្ក្ំ ត់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការផាត់ផាង់ទឹក្ តស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ 
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ សលើ ពីសៃេះសទៀត ក្េម វ ិ្ ី IoT 
អាច្ជួយែល់ទីភ្ជន ក្់ងារនានាសៅក្ន ុងការ ស្េប ស្េួល
ការសឆ្ា ើយតបសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែល ក្់ព័ៃធបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ 
តាេរយៈការចប់យក្ផលប៉ាេះ ល់ជាក្់លាក្់នៃសោលៃសយបាយៃីេួយៗ។ 
ការ ស្េប ស្េួលសៃេះអាច្ សស្េច្បាៃសោយសស្បើស្បា ់គំរនូៃការពាក្រ ៍ 
ឬតាេរយៈការវា ់តវងតាេសពលសវលាជាក់្ត តងតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើសត ត  A/B 
(ស វ្ ើការសែើេបីសស្បៀបស្ៀប ំសៅទងំពីរ A ៃិង B)។ 
 
ក្ំស ើៃនៃការផាត់ផាង់ទឹក្ ជាញឹក្ញាប់ គឺជាជសស្េើ ែំបូងសគបងែ ់តែលស្តូវបាៃយក្
ពិចរណ្តសោយស្គរការថយច្ុេះនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទឹក្ ៃិងតាេស្បនព ី ស្ក្េុហ៊េុៃ
នានាតែលបាៃស វ្ ើការវៃិិសយគយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សលើការត វងរក្ស្បភពទឹក្ 
ថមីៗ។ សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅសពលតែល្ៃធាៃថមីៗរងី ង ួតអ ់ 
 មាា រនានាស្បតហលជាស្តូវសផ្លត តសលើការបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូល ស្មាប់ការែឹក្ជញ្ជ ៃូជំៃួ វញិ – សោយស្គរតតសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ  
ជាញឹក្ញាប់ មាៃ ភ្ជពច ់ សហើយស្បព័ៃធផាត់ផាង់ទឹក្បាត់បង់ទឹក្ច្ំៃួៃ ១៦ ភ្ជគរយសៅក្ន ុងអំ ុងសពលែឹក្ជញ្ជ ៃូ។ 
បញ្ជហ ស្បឈេេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេបញ្ជហ ស្បឈេនានាតែល IoT អាច្សោេះស្ស្គយបាៃសនាេះគឺ 
ការក្ំ ត់យ៉ា ងជាក្់លាក្់អំពីក្តៃាងតែលស្តូវជួ ជុលសែើេបីបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូល 
ៃិងថាសតើច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់តំបៃ់សនាេះៃឹងកាត់ក្ងសស្គហ៊េុយេូល្ៃសលើការជួ ជុលបាៃតែរឬសទ។ 
ត ៊េៃ ៊េរអាច្ផតល់ការយល់ែឹងអំពីលំហូរទឹក្បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀត 
ៃិងជួយក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើងនានា  ូេបីតតសៅក្ស្េិតមាច  ់ផទេះៃីេួយៗតែល តាេ្េមតា 
េិៃបាៃចូ្លរេួជាេួយរែឋ   ក្់ព័ៃធៃឹងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ទឹក្ក្៏សោយ។ ការបញ្ឈប់ 
ឬការកាត់បៃថយការសលច្ស្ជាបទឹក្សៅក្ន ុងផទេះ តែលអាច្ស វ្ ើឲ្យខា េះខ្ា យទឹក្រហូតែល់ ១០.០០០ ហាា  ុងក្ន ុងេួយឆាន ំសនាេះ 
អាច្បសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូលសលើទឹក្តែលមាៃអនាេ័យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថេសទៀតផងតែរ។ ឧទហរ ៍៖ ផលិតផលនានា 
ែូច្ជា LeakSmart ជាសែើេ បាៃរេួបញ្ច លូោន ៃូវត ៊េៃ ៊េរស្គេញ្ា េួយ ៃិងធាតុ ក្េមសៅក្ន ុងមា៉ា  ុីៃ 
សែើេបីចប់យក្ ក្េមភ្ជពសៅសពលតែលទុសយទឹក្ផ្ុេះ ៃិងបញ្ឈប់លំហូរទឹក្។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) សច្ញពី៖ Mak Meyers, Claire Niech ៃិង William D. Eggers “រំពឹងទុក្ 
ទទួលែងឹសោយវញិ្ជា   ៃិងសឆ្ា ើយតប៖ រោឋ ភិបាលតែលបាៃភ្ជា ប់បណ្តត ញ ៃិងអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ” ការយល់ែងឹរប ់ Deloitte 
នថាទី២៨ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/internet-of-
things/iot-in-government.html។ 
 

១.២ ពីឌីជីថលរបូៃីយក្េមសៅជាទិៃនៃ័យក្េម 
 
បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស្តូវបាៃត វ ងយល់តាេរយៈក្ញ្ចក្់នៃ “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” 
“ឌីជីថលរបូៃីយក្េម” “ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល” ៃិង “ទិៃនៃ័យក្េម”។ 
 
ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល គឺជាែំស ើរការសៅក្ន ុងការបំតបាងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្ន ុងឧបក្រ ៍បញ្ជ ៃូ 
ៃិងទទួល ញ្ជា ្េមតា (analog) សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ 25  ទូរ ពទរប ់សយើងធាា ប់ជាឧបក្រ ៍បញ្ជ ៃូ 
ៃិងទទួល ញ្ជា ្េមតា បច្ច ុបបៃន ទូរ ពទទងំសនាេះ ថ ិតក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ សៅខ ៈតែល 
កាលពីេុៃទិៃនៃ័យរប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅសលើស្ក្ោ  ៃិងសៅក្ន ុងថតតុ 
បច្ច ុបបៃន សយើងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសៅក្ន ុងសលខកូ្ែពីរខទង់ (សលខេួយ ៃិងសលខ ូៃយ) 
ៃិងសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ។26 
 
ស្បអប់ទី៣.  វ ិ្ ី តែលសយើងបាៃតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជីថល 

 ំបុស្តតែលសផញើតាេនស្ប  ីយ៍សៅជាអុីតេល៖  ំបុស្តស្តូវបាៃស វ្ ើច្េាងការសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ 
ស្ក្េុហ៊េុៃភ្ជគសស្ច្ើៃស ន ើផតល់ៃូវទស្េង់េួយច្ំៃួៃនៃការសច្ញវកិ្កយបស្តតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 

                                                           
24 Andrew Cave “សតើសយើងៃឹងស វ្ ើអវ ីខា េះសៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់ពិភពសលាក្្ៃែល់ ១៦៣ សហសតានប សៅក្ន ុងឆាន ំ២០២៥?” Forbes នថាទី១៣ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-zettabytes-in-
2025/#550efad8349a។ 

25 Margaret Rouse “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” WhatIs.com តខសេស្គ ឆាន ំ២០០៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://whatis.techtarget.com/definition/digitization។ 

26 Gil Press “ស្បវតតិយ៉ា ងខា ីនៃការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” Forbes នថាទី២៧ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2015/12/27/a-very-short-history-of-digitization/#bf522f349ac2។ 

ស វ្ ើែូសច្នេះអតិថិជៃេិៃធាា ប់បាៃស ើញវកិ្កយបស្តសៅក្ន ុងទស្េង់ជា ៃា ឹក្សនាេះសទ សហើយសយើងអាច្
ចូ្លសស្បើស្បា ់កាតា ុក្សៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសស្ច្ើៃជាងការទទួលបាៃកាតា ុក្ទងំសនាេះសៅក្ន ុងស្បអប់ ំបុស្តរប ់
សយើង។ ពីការទំនាក្់ទំៃងអាជីវក្េមតាេរយៈការសផញើ ំបុស្តសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេេិតតភ័ក្ត ិ 
នាសពលបច្ច ុបបៃន ំបុស្តស្បចំនថារប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ស ើញសៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ ត្បតបាត (tablet) ឬទូរ ពទឆាា តនវរប ់សយើង។ 
 
 ុឌីី (CDs) សៅជាអឹេភីស្ ុី (MP3s)៖ បៃទេះឌី  ( ុីឌី) ស្តូវបាៃជំៃួ សោយអឹេភីស្ ុីេួយច្ំៃួៃ្ំ។ 
េៃុ សភ្ជគសស្ច្ើៃទញយក្ (Download) តន្រៃត ីរប ់ពួក្សគសែើេបីស្គត ប់សៅសលើទូរ ពទ ឬឧបក្រ ៍ចក្់អឹេភីស្ ុី (MP3 player) 
រប ់ពួក្សគ សស្ច្ើៃជាងការរក្ាទុក្ការស្បេូលផត ុំនៃ ុីឌីជាសស្ច្ើៃបៃទេះ។ 
ការសបើក្តន្រៃត ីស្គត ប់សៅក្ន ុង ំ ុំឯក្ស្គរនៃស្បព័ៃធផសពវផាយសស្ច្ើៃជាងការថត សេាងជាក់្ត តង គឺជាបទោឋ ៃ។ 
 
ពីតផៃទីផល វូសៅជាជីភីសអ ៖ សតើសៅសពលណ្តតែលអនក្បាៃទិញតផៃទីជាសលើក្ច្ុងសស្កាយ? បច្ច ុបបៃន  
វាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍នៃស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្ (ជីភីសអ ) សៅក្ន ុង
នែរប ់សយើង ែូច្ជា ហាា េីៃ (Garmin) ឬថេថេ (TomTom) ជាសែើេ 
ឬស្ោៃ់តតសស្បើស្បា ់លក្ខ ៈពិស  នៃការច្ងអ ុលទិ សៅសៅសលើ   ទូរ ពទឆាា តនវ។ 
ឬសយើងអាច្សលាតរំលងសោយចូ្លសៅក្ន ុងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសែើេបីទទួលបាៃទិ សៅពីសហាា ហាល។ សៅសពលសៃេះ 
តផៃទីរប ់សយើងទងំអ ់អាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងទូរ ពទឆាា តនវសោយមាៃ
ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមយ៉ា ងឆាប់រហ័  សស្ច្ើៃជាងតផៃទីជា ៃា ឹក្តែលងាយហួ  េ័យយ៉ា ងឆាប់រហ័ ។ 
 
ស្តូវបាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Jaymi Heimbuch “ វ ិ្ ីស្គន្រ ត ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃ ៧ 
តែលសយើងក្ំពុងតតតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជថីល ៃិងេូលសហតុច្ំៃួៃ ៣ 
តែលសយើងសៅតតច្ង់ទទួលបាៃ ំសៅច្េាងជាឯក្ស្គរ (hardcopies)” Treehugger នថាទី១១ តខតុលា ឆាន ំ២០១០។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.treehugger.com/clean-technology/7-major-ways-were-digitizing-our-world-
and-3-reasons-we-still-want-hardcopies.html។ 
ឌជីីថលរបូៃីយក្េម មាៃៃ័យថា “ការតក្តស្បអៃតរក្េម ការស្បាស្ ័យទក្់ទង េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមនានា 
សៅជាអៃតរក្េម ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមតែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ)”។27 
 
សៅក្ន ុងអាជីវក្េម វា ំសៅែល់ការស វ្ ើឲ្យស្បតិបតត ិការអាជីវក្េមមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថល។ 
 
ស្បអប់ទី៤. ការស វ្ ើក្ំ ត់សហតុក្ិច្ចស្បជុំ 

ស្ នេថា អាជីវក្េមេួយសរៀបច្ំក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់ (C-Suite) សៅសពលស្ពឹក្។ 
សោយស្គរក្ិច្ចស្បជុំសៃេះជាក្ិច្ចស្បជុំែ៏ ំខ្ៃ់ អនក្រាល់ោន យល់ស្ បថា ជំៃួយការស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ (CEO) 
ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើក្ំ ត់សហតុ។ សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ 
អនក្ចូ្លរេួទងំឡាយស្តូវបាៃបំតបក្ោន ច្ំស េះរសបៀបតែលពួក្សគគួរតតទទួលបាៃ ៃិងតច្ក្រំតលក្ក្ំ ត់សហតុទងំសនាេះ។ 
 
CEO  ំ ូេពរឲ្យជំៃួយការសនាេះស វ្ ើក្ំ ត់សហតុសោយការ រស រសោយនែ បនាទ ប់េក្ថតច្េាងក្ំ ត់សហតុទងំសនាេះ។ CEO 
អេះអាងថា ការស វ្ ើតបបសៃេះៃឹងមាៃឆាប់រហ័  ៃិងងាយស្ ួល។ 
 
ស្បធាៃនាយក្តផនក្ស្បតិបតត ិការ (COO)  ំ ូេពរឲ្យជំៃួយការវាយក្ំ ត់សហតុសនាេះ 
បនាទ ប់េក្សផញើអុីតេលសៅកាៃ់អនក្ចូ្លរេួទងំឡាយៃូវ ំសៅច្េាងេួយច្ាប់សៅក្ន ុងទស្េង់ភីឌីសអហវ  (PDF)។ COO ៃិយយថា 
អុីតេលេិៃងាយៃឹងបាត់បង់ែូច្  ំសៅច្េាងសនាេះសទ។ 
 
ស្បធាៃនាយក្តផនក្បសច្ចក្វទិា (CTO)  ំ ូេពរឲ្យពួក្សគបសងក ើតទំព័រ 
ៃិងទស្េង់គំរនូៃក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់សៅសពលស្ពឹក្សៅសលើក្េម វ ិ្ ី
 ូហវ តវរេួយតែលអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ស វាបាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
សោយបញ្ច លូៃូវស វានានាតែលស្តូវការ ស្មាប់ការស វ្ ើក្ំ ត់សហតុសៃេះ។ តាេរយៈវ ិ្ ីសៃេះ 
អនក្ចូ្លរេួស្គប់របូែឹងអំពីក្តៃាងរក្ាទុក្ក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំេុៃៗ អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល 
ៃិងតច្ក្រំតលក្ក្ំ ត់សហតុទងំសៃេះ អាច្បតៃថេច្ំ ុច្នានាសៅសលើទំព័រនៃក្ិច្ចស្បជុ ំ
ៃិងភ្ជា ប់តំ ទំព័រសនាេះសៅៃឹងក្ិច្ចស្បជុំ។ 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ David Burkett “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជថីល 
ៃិងឌីជថីលរបូៃីយក្េម៖ សតើ ក្យទងំពីរសៃេះមាៃៃ័យែូច្សេតច្?” WorkingMouse នថាទី១៩ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://workingmouse.com.au/innovation/digitisation-digitalisation-digital-transformation។ 
 
ច្ំស េះរោឋ ភិបាល ឌីជីថលរបូៃីយក្េមអាច្ជួយបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងតមាា ភ្ជព ៃិងស វ្ ើឲ្យស វា ងាេមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 
ការ ទង់េតិរប ់េន្រៃត ី ហព័ៃធអាសេរកិ្សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨ បាៃបងាហ ញថា “៨២ 
ភ្ជគរយនៃទីភ្ជន ក្់ងារសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈក្ំពុងតតមាៃតផៃការស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េមគសស្មាង”។ 28 

                                                           
27 I-Scoop “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរបូៃីយក្េម ៃិងការផ្លា  ់បត រូនៃឌីជីថល៖ ភ្ជពខុ ោន ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.i-

scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



ក្ិច្ច ហការអៃតរទីភ្ជន ក្់ងារ (៣៤ ភ្ជគរយ) ការតាេោៃអំពីអតថ-ស្បសយជៃ៍ (៣១ ភ្ជគរយ) 
ៃិងការោក្់ ក្យស ន ើ ុំអតថស្បសយជៃ៍ (២៩ ភ្ជគរយ) គឺ ថ ិតសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេេុខងារ          
 ំខ្ៃ់ៗតែលៃឹងស្តូវស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េម។ 
 
ស្បអប់ទី៥. អតថស្បសយជៃ៍នៃឌីជីថលរបូៃីយក្េម ស្មាប់រោឋ ភិបាល 

ស្ប ិទធភ្ជព ៃិងការ ៃស ំំនច្ច្ំណ្តយ៖ 
 
ឌីជីថលរបូៃីយក្េម តាេ្េមតា បណ្តត លឲ្យមាៃស្ប ិទធភ្ជពកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ ស្គថ ប័ៃខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃមាៃយៃ 
ខុ ៗោន  ស្មាប់ែឹក្នាំឌីជីថលរបូៃីយក្េម ែូច្ជា លទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃ ការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ ការតាេោៃ 
ឬអវ ីតែលកាៃ់តតស្គេញ្ាជាងសៃេះសទៀត សែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះ 
គឺការចប់សផតើេអៃុេ័តតាេតបបឌីជីថលសោយខល ៃួឯង។ យៃទងំសៃេះ–សៅក្ន ុងក្ស្េិតេួយច្ំៃួៃ–
ៃឹងនាំសៅកាៃ់ស្ប ិទធភ្ជព។ សៅក្ន ុងការយល់ែឹងក្ស្េិតេូលោឋ ៃភ្ជគសស្ច្ើៃ 
ទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលតែលមាៃបំ ងកាត់បៃថយការសស្បើស្បា ់ស្ក្ោ  
(តាេរយៈការសផទរ មាា រតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពទងំអ ់សៅក្ន ុង cloud) ៃឹងអាច្ ៃស ំ
ៃិងតច្ក្រំតលក្ក្តៃាងទំសៃរជាេួយទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលសផសងសទៀត ស្ពេទងំកាត់បៃថយស្គា ក្ស្គន េនៃផលប៉ាេះ ល់ 
ៃិងការច្រាច្រស្គរធាតុកាបូៃរប ់ខល ៃួ (តាេរយៈការកាត់បៃថយតស្េូវការសៅក្ន ុងការែឹក្ជញ្ជ ៃូ 
ៃិងសបាេះសចល មាា រនានា)។ សលើ ពីសៃេះសទៀត 
េន្រៃត ីរោឋ ភិបាលអាច្ ៃស ំំនច្សពលសវលាសៅសពលត វងរក្ឯក្ស្គរជាក្់លាក្់នានា សោយស្គរតតការក្ំ ត់ ញ្ជា  មាា ល់ 
តែលអាច្ពស្ងឹងផលិតភ្ជពបាៃបតៃថេសទៀត។ ឧទហរ ៍៖ ស្បសទ សអ ត ៃូីបាៃអេះអាងថាបាៃ ៃស ំំនច្សមា៉ា ងស វ្ ើការច្ំៃួៃ 
៨០០ឆាន ំសៅក្ន ុងេួយឆាន ំ តែលជាលទធផលនៃយុទធនាការឌីជីថលរប ់ខល ៃួ។ 
 
ស វា ងាេមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង៖ 
 
ឌីជីថលរបូៃីយក្េមអាច្ស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ស្បជាជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងបាៃយ៉ា ងមាៃ កាត ៃុពល។ 
ឧទហរ ៍េួយ គឺការបៃត ុពលភ្ជពប័ ណ សបើក្បររប ់េៃុ ស 
តែលអាច្ ក្់ព័ៃធៃឹងការស វ្ ើែំស ើរសៅកាៃ់ទីភ្ជន ក្់ងារតផនក្ែឹក្ជញ្ជ ៃូជាតិ ការបំសពញទស្េង់តបបបទ 
ៃិងការរង់ចំតែលស្តូវតស្េង់ជួរែ៏តវង។ ែំស ើរទងំអ ់សៃេះអាច្ជាបញ្ជហ េួយតែលស្តូវច្ំណ្តយសពលតតប៉ាុនាម ៃនាទីតតប៉ាុសណ្តណ េះ 
សស្ច្ើៃជាងការច្ំណ្តយជាសស្ច្ើៃសមា៉ា ង ស្ប ិៃសបើទីភ្ជន ក្់ងារតផនក្ែឹក្ជញ្ជ ៃូរប ់រោឋ ភិបាលរេួបញ្ច លូវ ិ្ ីស្គន្រ ត ឌីជីថលសនាេះ។ 
ែំស ើរការជាសស្ច្ើៃអាច្ សស្េច្បាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 
 
សលើក្ក្េព ់តមាា ភ្ជព៖ 
 
សោយពិចរណ្តអំពីរសបៀបតែលរោឋ ភិបាលភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតសលើក្ក្េព ់ភ្ជពសស្គម េះស្តង់ ៃិងក្េម វ ិ្ ីនានានៃតមាា ភ្ជពសនាេះ 
ស្បតិបតត ិការនានានៃឌីជីថលរបូៃីយក្េមអាច្ជួយផតល់ជូៃៃូវភ្ជពអាច្សេើលស ើញសោយតភនក្ទសទរ 
ៃិងភ្ជពច្ា ់លា ់បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀត។ 
អំសពើពុក្រលួយអាច្សក្ើតស ើងបាៃសៅក្ន ុងអំ ុងសពលស វ្ ើស្បតិបតត ិការស្គច្់ស្បាក្់រវាងស្បជាជៃ ៃិងទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាល។ 
ការស វ្ ើឲ្យស្បតិបតត ិការមាៃលក្ខ ៈឌីជីថលេិៃស្តឹេតតៃឹងជួយែល់ វៃក្ររប ់រែឋសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃលំហូរស្គច្់
ស្បាក់្តតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតវាក្៏ៃឹងសលើក្ទឹក្ច្ិតតស្បជាជៃ 
ៃិងទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលស្បកាៃ់ខ្ា ប់ៃូវទមាា ប់អៃុវតតតែលស្បក្បសោយ ីល្េ៌តថេសទៀតផង។ សៅសលើសវទិកាឌីជីថល 
ស្បតិបតត ិការៃីេួយៗអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ ៃិងស្តួតពិៃិតយបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ស្ បសពលជាេួយោន  
ស វ្ ើការកាត់បៃថយការយិ្ិបសតយយ ៃិងអំសពើពុក្រលួយ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Christian Lauron ៃិង Irsyad Stamboel “ឌីជថីលរបូៃីយក្េមរប ់រោឋ ភិបាល៖ 
មាៃភ្ជព េស្ ប ស្មាប់នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់” BusinessWorld នថាទី១៨ តខក្ុេាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.bworldonline.com/digitalization-of-government/។ 
េៃុ សេួយច្ំៃួៃសស្បើស្បា ់ឌីជីថលរបូៃីយក្េមសែើេបីព ៌នាអំពីបាតុភូតតែលមាៃទំហំ្ំជាងសៃេះសទៀត – “ការស វ្ ើ មាហរ -
ក្េមបសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅក្ន ុងជីវតិស្បចំនថា”។29 
 
ស្បអប់ទី៦. លទធផលនៃឌីជីថលរបូៃីយក្េម  

ែំស ើរការនៃឌីជីថលរបូៃីយក្េមផតល់ជូៃអនក្សស្បើស្បា ់បណ្តត ញៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត ថមីៗ 
ៃិងស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងការបសងក ើៃ ៃិងតច្ក្រំតលក្សែើេទុៃតផនក្ ងាេ វបប្េ៌ ៃិងស ែឋក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។ 
ឱកា ក្ន ុងការភ្ជា ប់បណ្តត ញស ន ើផតល់ជូៃបុគាលទងំឡាយៃូវស្ក្បខ ឌ នៃែំសណ្តេះស្ស្គយែ៏ េបូ រតបបេួយសោយតផែក្តាេភ្ជព
ឆាា តនវតែលស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំ។ 
ប៉ាុតៃតឌីជីថលរបូៃីយក្េមនៃការរ ់សៅស្បចំនថារប ់សយើងក៏្តស្បជាការ ា្ ៃ ៃខ្ា ំងស ើងៗផងតែរ។ អនក្ស្បាជញ ៃិងអនក្
ស្ស្គវស្ជាវក្ំពុងតតត វងរក្ច្ំ ុច្សមម ងងឹតនៃបណ្តត ញសែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីតផនក្ខ្ងសស្ៅតែលមាៃភ្ជពអវជិាមាៃនៃ

                                                                                                                                             
28 Mathew Chase “ស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.edq.com/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។ 
29 Heikki Otsolampi “ឌីជីថលរបូៃីយក្េម – បែិវតតៃ៍យ៉ា ងពតិស្បាក្ែជាសលើក្ទីេួយសៅក្ន ុងស្បវតតិស្គន្រ ត តផនក្អាជីវក្េម”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.avaus.fi/en/blog/digitalization-the-first-true-revolution-in-business-history/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

ែសំ ើរការឌីជីថលរបូៃីយក្េមសៃេះ។ សៅច្ំ ុច្ចប់សផតើេនៃយុគឌីជីថលថមីសៃេះ មាៃច្ក្ខ ុ វ ័ិយេួយស្តូវបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹង
 ងាេតែលមាៃហាៃិភ័យតផនក្ឌីជីថលេួយ តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុងទស្េង់ថមីៗតែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជា ក្់
នៃអំណ្តច្តែលមាៃការបងខ ិតបងខ ំ ហាៃិភ័យនៃអស ថ រភ្ជពសៅក្ន ុង ងាេ ការស្បេូលផត ុំនៃភ្ជពងប់ងល់ 
ការសក្ើៃស ើងនៃក្ងវេះស្គរធាតុច្ិញ្ច ឹេរាងកាយ ៃិងទស្េង់នានានៃការកាត់ផ្លត ច្់ពី ងាេសោយស្គរការពឹងតផែក្សលើឧបក្រ ៍ 
ឌីជីថលសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្។ 
 
បាៃតក្ ស្េួលពី៖ Michele Bonazzi “ ស្មាប់ស្ទឹ ត ីែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃឌីជថីលរបូៃីយក្េមនៃការរ ់សៅជាសរៀងរាល់នថា” នថាទី១៤ 
តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper
77619.html។  
ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល 
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់រប ់ ហស្ោ េួយសែើេបីស វ្ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូវរសបៀបតែ
ល ហស្ោ សនាេះស វ្ ើការបសងក ើត ៃិងបញ្ជ ៃូគុ តនេា។ វាក្៏ជា 
“ការតក្តស្បតផនក្វបប្េ៌េួយតែលតស្េូវឲ្យអងាភ្ជពនានាស វ្ ើការស្បកួ្តស្បតជងជាបៃតបនាទ ប់ៃឹងស្គថ ៃភ្ជពនៃការស វ្ ើការតែល
មាៃស្ស្គប់ ការពិសស្គ្ៃ៍ ៃិងទមាា ប់ខល ៃួជាេួយៃឹងភ្ជពបរាជ័យ”។30 
 
ស្បអប់ទី៧. ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល ៃិងបសច្ចក្វទិា 

រោឋ ភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើអវ ីសផសងសលើ ពីការបំតបាងែំស ើរការ ៃិងស វានានាតែលមាៃស្ស្គប់សៅជាែំស ើរការ 
ៃិងស វាតែល ថ ិតសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថលតថេសទៀត។ ពួក្សគចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់អំណ្តច្នៃបសច្ចក្វទិាឌីជីថល 
ៃិងទិៃនៃ័យសែើេបីបសងក ើតសក្រ តិ៍ស ម្ េះស ើងវញិ ៃិងផ្លា  ់បត រូគំរអូាជីវក្េមរប ់រោឋ ភិបាលជាច្េបង។ 
 
សៅខ ៈសពលតែលមាៃវឌឍៃភ្ជពជាសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយរោឋ ភិបាលជាសស្ច្ើៃសៅជុំវញិពិភពសលាក្សនាេះ 
 កាត ៃុពលយ៉ា ងសពញសលញនៃរោឋ ភិបាលឌីជីថលេួយច្ំៃួៃ្ំេិៃទៃ់ស្តូវបាៃយក្េក្សស្បើស្បា ់សៅស ើយសទ។ ស វា
ស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
ៃិងស វាទូទត់ស្បាក្់ជាសស្ច្ើៃសៅតតេិៃអាច្ត វងរក្បាៃពីច្ុងមាខ ងសៅកាៃ់ច្ុងមាខ ងសទៀតនៃបណ្តត ញសនាេះសទ។ 
ស វាឌីជីថលតែលមាៃអតថ ិភ្ជព ជាញឹក្ញាប់ េិៃស្តូវបាៃផតល់ជូៃបាៃយ៉ា ងលែបំផុត ស្មាប់ឧបក្រ ៍ច្ល័តសនាេះសទ។ 
លទធភ្ជពសៅក្ន ុងការែំស ើរការ ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស វាតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង 
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការសោយរោឋ ភិបាល តាេ្េមតា បាៃបៃសល់ទុក្ច្ំ ុច្ជាសស្ច្ើៃតែលគួរតតទទួលបាៃ 
ស្ប ិៃសបើសយើងស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបសៅៃឹងទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុតរប ់អងាភ្ជព  ិជាក្េមនានា។ 
 
សហតុអវ ី? ស្បព័ៃធនានាតែលជាសក្រ តិ៍ែំត លបាៃបងកការលំបាក្  ច្ាប់ ៃិងបទបបញ្ា តត ិនានាពិបាក្ៃឹងតក្តស្ប សហើយក្ងវល់
តផនក្ ៃត ិ ុខ ៃិងឯក្ជៃភ្ជព គឺជាបញ្ជហ ែ៏ ម ុគស្គម ញ។ ប៉ាុតៃត សទេះបីជាមាៃបញ្ជហ ស្បឈេទងំសៃេះក្៏សោយ រោឋ ភិបាលក្៏
ទទួលស្គា ល់អំពី កាត ៃុពលនៃបសច្ចក្វទិា ងាេ បសច្ចក្វទិាច្ល័ត បសច្ចក្វទិានៃទិៃនៃ័យ ៃិង cloud 
សៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 
 
ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលស្បក្បសោយសជាគជ័យតស្េូវឲ្យថាន ក្់ែឹក្នាំតែលមាៃភ្ជពរងឹមាំសៅក្ស្េិតខព ់បំផុត ការវៃិិសយគ
សលើតផនក្វទិាស្គន្រ ត  បសច្ចក្វទិា ជំនាញវ ិវ ក្េម ៃិងគ ិតវទិា ៃិងការតក្តស្បតផនក្វបប្េ៌ ៃិងឥរយិបថ។ ែូច្ោន សៃេះតែរ  
រោឋ ភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើៃការវៃិិសយគសលើ វ ័ិយឌីជីថលរប ់ពួក្សគជាអតិបរមាតាេរយៈការសលើក្ក្េព ់បសច្ចក្វទិា
ថមីៗតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត  ស្ពេទងំវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគតែល
មាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃផងតែរ សែើេបីស វ្ ើឲ្យសោលៃសយបាយ ក្េម វ ិ្ ី ការទូទត់ស្បាក្់ 
ៃិងស្បព័ៃធនានាអាច្អៃុវតតបាៃយ៉ា ងលែបំផុត។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Boston Consulting Group “ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជថីល ៃិងបសច្ចក្វទិា៖ 
រសបៀបតែលរោឋ ភិបាលនានាក្ំពុងតតបសងក ើៃយុទធស្គន្រ ត នៃការសលងតលបងរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជថីល”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.bcg.com/industries/public-sector/digital-transformation-technology.aspx 
(បានចូលប្រើ្បាស់បៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 

Jason Bloomberg ផតល់វ ិ្ ីស្គន្រ ត ែ៏លែ េួយសៅក្ន ុងការតបងតច្ក្ៃិនាន ការទងំសៃេះ៖ 
“សយើងបំតបាងព័ត៌មាៃសៅជាទស្េង់ឌីជីថល សយើងស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េមែំស ើរការ 
ៃិងតួនាទីនានាតែលបសងក ើតបាៃជាស្បតិបតត ិការនៃអាជីវក្េមេួយ សហើយសយើងស វ្ ើការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលនៃអាជីវក្េម 
ៃិងយុទធស្គន្រ ត រប ់អាជីវក្េមសនាេះ។” 31  សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេរោឋ ភិបាលសអ ិច្ស្តូៃិក្សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលទងំេូល ែូច្ជា Gov 2.0 ជាសែើេ 
មាៃ េេូលសៅៃឹងការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល។ 
 

                                                           
30 គសស្មាងរប ់ ហស្គិៃ “សតើការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលគឺជាអវ ី?” អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
31 Jason Bloomberg “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរបូៃីយក្េម ៃិងការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល៖ 

ការយល់ស្ច្ ំអំព ីក្យទងំសៃេះសៅតាេការជួបស្បទេះរប ់អនក្” Forbes នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-
peril/$5c2560f82f2c។ 



ក្ិច្ច ហការអៃតរទីភ្ជន ក្់ងារ (៣៤ ភ្ជគរយ) ការតាេោៃអំពីអតថ-ស្បសយជៃ៍ (៣១ ភ្ជគរយ) 
ៃិងការោក្់ ក្យស ន ើ ុំអតថស្បសយជៃ៍ (២៩ ភ្ជគរយ) គឺ ថ ិតសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេេុខងារ          
 ំខ្ៃ់ៗតែលៃឹងស្តូវស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េម។ 
 
ស្បអប់ទី៥. អតថស្បសយជៃ៍នៃឌីជីថលរបូៃីយក្េម ស្មាប់រោឋ ភិបាល 

ស្ប ិទធភ្ជព ៃិងការ ៃស ំំនច្ច្ំណ្តយ៖ 
 
ឌីជីថលរបូៃីយក្េម តាេ្េមតា បណ្តត លឲ្យមាៃស្ប ិទធភ្ជពកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ ស្គថ ប័ៃខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃមាៃយៃ 
ខុ ៗោន  ស្មាប់ែឹក្នាំឌីជីថលរបូៃីយក្េម ែូច្ជា លទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃ ការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ ការតាេោៃ 
ឬអវ ីតែលកាៃ់តតស្គេញ្ាជាងសៃេះសទៀត សែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះ 
គឺការចប់សផតើេអៃុេ័តតាេតបបឌីជីថលសោយខល ៃួឯង។ យៃទងំសៃេះ–សៅក្ន ុងក្ស្េិតេួយច្ំៃួៃ–
ៃឹងនាំសៅកាៃ់ស្ប ិទធភ្ជព។ សៅក្ន ុងការយល់ែឹងក្ស្េិតេូលោឋ ៃភ្ជគសស្ច្ើៃ 
ទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលតែលមាៃបំ ងកាត់បៃថយការសស្បើស្បា ់ស្ក្ោ  
(តាេរយៈការសផទរ មាា រតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពទងំអ ់សៅក្ន ុង cloud) ៃឹងអាច្ ៃស ំ
ៃិងតច្ក្រំតលក្ក្តៃាងទំសៃរជាេួយទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលសផសងសទៀត ស្ពេទងំកាត់បៃថយស្គា ក្ស្គន េនៃផលប៉ាេះ ល់ 
ៃិងការច្រាច្រស្គរធាតុកាបូៃរប ់ខល ៃួ (តាេរយៈការកាត់បៃថយតស្េូវការសៅក្ន ុងការែឹក្ជញ្ជ ៃូ 
ៃិងសបាេះសចល មាា រនានា)។ សលើ ពីសៃេះសទៀត 
េន្រៃត ីរោឋ ភិបាលអាច្ ៃស ំំនច្សពលសវលាសៅសពលត វងរក្ឯក្ស្គរជាក្់លាក្់នានា សោយស្គរតតការក្ំ ត់ ញ្ជា  មាា ល់ 
តែលអាច្ពស្ងឹងផលិតភ្ជពបាៃបតៃថេសទៀត។ ឧទហរ ៍៖ ស្បសទ សអ ត ៃូីបាៃអេះអាងថាបាៃ ៃស ំំនច្សមា៉ា ងស វ្ ើការច្ំៃួៃ 
៨០០ឆាន ំសៅក្ន ុងេួយឆាន ំ តែលជាលទធផលនៃយុទធនាការឌីជីថលរប ់ខល ៃួ។ 
 
ស វា ងាេមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង៖ 
 
ឌីជីថលរបូៃីយក្េមអាច្ស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ស្បជាជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងបាៃយ៉ា ងមាៃ កាត ៃុពល។ 
ឧទហរ ៍េួយ គឺការបៃត ុពលភ្ជពប័ ណ សបើក្បររប ់េៃុ ស 
តែលអាច្ ក្់ព័ៃធៃឹងការស វ្ ើែំស ើរសៅកាៃ់ទីភ្ជន ក្់ងារតផនក្ែឹក្ជញ្ជ ៃូជាតិ ការបំសពញទស្េង់តបបបទ 
ៃិងការរង់ចំតែលស្តូវតស្េង់ជួរែ៏តវង។ ែំស ើរទងំអ ់សៃេះអាច្ជាបញ្ជហ េួយតែលស្តូវច្ំណ្តយសពលតតប៉ាុនាម ៃនាទីតតប៉ាុសណ្តណ េះ 
សស្ច្ើៃជាងការច្ំណ្តយជាសស្ច្ើៃសមា៉ា ង ស្ប ិៃសបើទីភ្ជន ក្់ងារតផនក្ែឹក្ជញ្ជ ៃូរប ់រោឋ ភិបាលរេួបញ្ច លូវ ិ្ ីស្គន្រ ត ឌីជីថលសនាេះ។ 
ែំស ើរការជាសស្ច្ើៃអាច្ សស្េច្បាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 
 
សលើក្ក្េព ់តមាា ភ្ជព៖ 
 
សោយពិចរណ្តអំពីរសបៀបតែលរោឋ ភិបាលភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតសលើក្ក្េព ់ភ្ជពសស្គម េះស្តង់ ៃិងក្េម វ ិ្ ីនានានៃតមាា ភ្ជពសនាេះ 
ស្បតិបតត ិការនានានៃឌីជីថលរបូៃីយក្េមអាច្ជួយផតល់ជូៃៃូវភ្ជពអាច្សេើលស ើញសោយតភនក្ទសទរ 
ៃិងភ្ជពច្ា ់លា ់បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀត។ 
អំសពើពុក្រលួយអាច្សក្ើតស ើងបាៃសៅក្ន ុងអំ ុងសពលស វ្ ើស្បតិបតត ិការស្គច្់ស្បាក្់រវាងស្បជាជៃ ៃិងទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាល។ 
ការស វ្ ើឲ្យស្បតិបតត ិការមាៃលក្ខ ៈឌីជីថលេិៃស្តឹេតតៃឹងជួយែល់ វៃក្ររប ់រែឋសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃលំហូរស្គច្់
ស្បាក់្តតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតវាក្៏ៃឹងសលើក្ទឹក្ច្ិតតស្បជាជៃ 
ៃិងទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលស្បកាៃ់ខ្ា ប់ៃូវទមាា ប់អៃុវតតតែលស្បក្បសោយ ីល្េ៌តថេសទៀតផង។ សៅសលើសវទិកាឌីជីថល 
ស្បតិបតត ិការៃីេួយៗអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ ៃិងស្តួតពិៃិតយបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ស្ បសពលជាេួយោន  
ស វ្ ើការកាត់បៃថយការយិ្ិបសតយយ ៃិងអំសពើពុក្រលួយ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Christian Lauron ៃិង Irsyad Stamboel “ឌីជថីលរបូៃីយក្េមរប ់រោឋ ភិបាល៖ 
មាៃភ្ជព េស្ ប ស្មាប់នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់” BusinessWorld នថាទី១៨ តខក្ុេាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.bworldonline.com/digitalization-of-government/។ 
េៃុ សេួយច្ំៃួៃសស្បើស្បា ់ឌីជីថលរបូៃីយក្េមសែើេបីព ៌នាអំពីបាតុភូតតែលមាៃទំហំ្ំជាងសៃេះសទៀត – “ការស វ្ ើ មាហរ -
ក្េមបសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅក្ន ុងជីវតិស្បចំនថា”។29 
 
ស្បអប់ទី៦. លទធផលនៃឌីជីថលរបូៃីយក្េម  

ែំស ើរការនៃឌីជីថលរបូៃីយក្េមផតល់ជូៃអនក្សស្បើស្បា ់បណ្តត ញៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត ថមីៗ 
ៃិងស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងការបសងក ើៃ ៃិងតច្ក្រំតលក្សែើេទុៃតផនក្ ងាេ វបប្េ៌ ៃិងស ែឋក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។ 
ឱកា ក្ន ុងការភ្ជា ប់បណ្តត ញស ន ើផតល់ជូៃបុគាលទងំឡាយៃូវស្ក្បខ ឌ នៃែំសណ្តេះស្ស្គយែ៏ េបូ រតបបេួយសោយតផែក្តាេភ្ជព
ឆាា តនវតែលស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំ។ 
ប៉ាុតៃតឌីជីថលរបូៃីយក្េមនៃការរ ់សៅស្បចំនថារប ់សយើងក៏្តស្បជាការ ា្ ៃ ៃខ្ា ំងស ើងៗផងតែរ។ អនក្ស្បាជញ ៃិងអនក្
ស្ស្គវស្ជាវក្ំពុងតតត វងរក្ច្ំ ុច្សមម ងងឹតនៃបណ្តត ញសែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីតផនក្ខ្ងសស្ៅតែលមាៃភ្ជពអវជិាមាៃនៃ

                                                                                                                                             
28 Mathew Chase “ស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.edq.com/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។ 
29 Heikki Otsolampi “ឌីជីថលរបូៃីយក្េម – បែិវតតៃ៍យ៉ា ងពតិស្បាក្ែជាសលើក្ទីេួយសៅក្ន ុងស្បវតតិស្គន្រ ត តផនក្អាជីវក្េម”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.avaus.fi/en/blog/digitalization-the-first-true-revolution-in-business-history/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

ែសំ ើរការឌីជីថលរបូៃីយក្េមសៃេះ។ សៅច្ំ ុច្ចប់សផតើេនៃយុគឌីជីថលថមីសៃេះ មាៃច្ក្ខ ុ វ ័ិយេួយស្តូវបាៃតភ្ជា ប់សៅៃឹង
 ងាេតែលមាៃហាៃិភ័យតផនក្ឌីជីថលេួយ តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុងទស្េង់ថមីៗតែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជា ក្់
នៃអំណ្តច្តែលមាៃការបងខ ិតបងខ ំ ហាៃិភ័យនៃអស ថ រភ្ជពសៅក្ន ុង ងាេ ការស្បេូលផត ុំនៃភ្ជពងប់ងល់ 
ការសក្ើៃស ើងនៃក្ងវេះស្គរធាតុច្ិញ្ច ឹេរាងកាយ ៃិងទស្េង់នានានៃការកាត់ផ្លត ច្់ពី ងាេសោយស្គរការពឹងតផែក្សលើឧបក្រ ៍ 
ឌីជីថលសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្។ 
 
បាៃតក្ ស្េួលពី៖ Michele Bonazzi “ ស្មាប់ស្ទឹ ត ីែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃឌីជថីលរបូៃីយក្េមនៃការរ ់សៅជាសរៀងរាល់នថា” នថាទី១៤ 
តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper
77619.html។  
ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល 
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់រប ់ ហស្ោ េួយសែើេបីស វ្ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូវរសបៀបតែ
ល ហស្ោ សនាេះស វ្ ើការបសងក ើត ៃិងបញ្ជ ៃូគុ តនេា។ វាក្៏ជា 
“ការតក្តស្បតផនក្វបប្េ៌េួយតែលតស្េូវឲ្យអងាភ្ជពនានាស វ្ ើការស្បកួ្តស្បតជងជាបៃតបនាទ ប់ៃឹងស្គថ ៃភ្ជពនៃការស វ្ ើការតែល
មាៃស្ស្គប់ ការពិសស្គ្ៃ៍ ៃិងទមាា ប់ខល ៃួជាេួយៃឹងភ្ជពបរាជ័យ”។30 
 
ស្បអប់ទី៧. ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល ៃិងបសច្ចក្វទិា 

រោឋ ភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើអវ ីសផសងសលើ ពីការបំតបាងែំស ើរការ ៃិងស វានានាតែលមាៃស្ស្គប់សៅជាែំស ើរការ 
ៃិងស វាតែល ថ ិតសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថលតថេសទៀត។ ពួក្សគចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់អំណ្តច្នៃបសច្ចក្វទិាឌីជីថល 
ៃិងទិៃនៃ័យសែើេបីបសងក ើតសក្រ តិ៍ស ម្ េះស ើងវញិ ៃិងផ្លា  ់បត រូគំរអូាជីវក្េមរប ់រោឋ ភិបាលជាច្េបង។ 
 
សៅខ ៈសពលតែលមាៃវឌឍៃភ្ជពជាសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយរោឋ ភិបាលជាសស្ច្ើៃសៅជុំវញិពិភពសលាក្សនាេះ 
 កាត ៃុពលយ៉ា ងសពញសលញនៃរោឋ ភិបាលឌីជីថលេួយច្ំៃួៃ្ំេិៃទៃ់ស្តូវបាៃយក្េក្សស្បើស្បា ់សៅស ើយសទ។ ស វា
ស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
ៃិងស វាទូទត់ស្បាក្់ជាសស្ច្ើៃសៅតតេិៃអាច្ត វងរក្បាៃពីច្ុងមាខ ងសៅកាៃ់ច្ុងមាខ ងសទៀតនៃបណ្តត ញសនាេះសទ។ 
ស វាឌីជីថលតែលមាៃអតថ ិភ្ជព ជាញឹក្ញាប់ េិៃស្តូវបាៃផតល់ជូៃបាៃយ៉ា ងលែបំផុត ស្មាប់ឧបក្រ ៍ច្ល័តសនាេះសទ។ 
លទធភ្ជពសៅក្ន ុងការែំស ើរការ ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស វាតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង 
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការសោយរោឋ ភិបាល តាេ្េមតា បាៃបៃសល់ទុក្ច្ំ ុច្ជាសស្ច្ើៃតែលគួរតតទទួលបាៃ 
ស្ប ិៃសបើសយើងស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបសៅៃឹងទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុតរប ់អងាភ្ជព  ិជាក្េមនានា។ 
 
សហតុអវ ី? ស្បព័ៃធនានាតែលជាសក្រ តិ៍ែំត លបាៃបងកការលំបាក្  ច្ាប់ ៃិងបទបបញ្ា តត ិនានាពិបាក្ៃឹងតក្តស្ប សហើយក្ងវល់
តផនក្ ៃត ិ ុខ ៃិងឯក្ជៃភ្ជព គឺជាបញ្ជហ ែ៏ ម ុគស្គម ញ។ ប៉ាុតៃត សទេះបីជាមាៃបញ្ជហ ស្បឈេទងំសៃេះក្៏សោយ រោឋ ភិបាលក្៏
ទទួលស្គា ល់អំពី កាត ៃុពលនៃបសច្ចក្វទិា ងាេ បសច្ចក្វទិាច្ល័ត បសច្ចក្វទិានៃទិៃនៃ័យ ៃិង cloud 
សៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ។ 
 
ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលស្បក្បសោយសជាគជ័យតស្េូវឲ្យថាន ក្់ែឹក្នាំតែលមាៃភ្ជពរងឹមាំសៅក្ស្េិតខព ់បំផុត ការវៃិិសយគ
សលើតផនក្វទិាស្គន្រ ត  បសច្ចក្វទិា ជំនាញវ ិវ ក្េម ៃិងគ ិតវទិា ៃិងការតក្តស្បតផនក្វបប្េ៌ ៃិងឥរយិបថ។ ែូច្ោន សៃេះតែរ  
រោឋ ភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើៃការវៃិិសយគសលើ វ ័ិយឌីជីថលរប ់ពួក្សគជាអតិបរមាតាេរយៈការសលើក្ក្េព ់បសច្ចក្វទិា
ថមីៗតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត  ស្ពេទងំវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគតែល
មាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃផងតែរ សែើេបីស វ្ ើឲ្យសោលៃសយបាយ ក្េម វ ិ្ ី ការទូទត់ស្បាក្់ 
ៃិងស្បព័ៃធនានាអាច្អៃុវតតបាៃយ៉ា ងលែបំផុត។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Boston Consulting Group “ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជថីល ៃិងបសច្ចក្វទិា៖ 
រសបៀបតែលរោឋ ភិបាលនានាក្ំពុងតតបសងក ើៃយុទធស្គន្រ ត នៃការសលងតលបងរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជថីល”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.bcg.com/industries/public-sector/digital-transformation-technology.aspx 
(បានចូលប្រើ្បាស់បៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 

Jason Bloomberg ផតល់វ ិ្ ីស្គន្រ ត ែ៏លែ េួយសៅក្ន ុងការតបងតច្ក្ៃិនាន ការទងំសៃេះ៖ 
“សយើងបំតបាងព័ត៌មាៃសៅជាទស្េង់ឌីជីថល សយើងស វ្ ើឌីជីថលរបូៃីយក្េមែំស ើរការ 
ៃិងតួនាទីនានាតែលបសងក ើតបាៃជាស្បតិបតត ិការនៃអាជីវក្េមេួយ សហើយសយើងស វ្ ើការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលនៃអាជីវក្េម 
ៃិងយុទធស្គន្រ ត រប ់អាជីវក្េមសនាេះ។” 31  សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេរោឋ ភិបាលសអ ិច្ស្តូៃិក្សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលទងំេូល ែូច្ជា Gov 2.0 ជាសែើេ 
មាៃ េេូលសៅៃឹងការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល។ 
 

                                                           
30 គសស្មាងរប ់ ហស្គិៃ “សតើការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលគឺជាអវ ី?” អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
31 Jason Bloomberg “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរបូៃីយក្េម ៃិងការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល៖ 

ការយល់ស្ច្ ំអំព ីក្យទងំសៃេះសៅតាេការជួបស្បទេះរប ់អនក្” Forbes នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-
peril/$5c2560f82f2c។ 



ទិៃនៃ័យក្េមផ្លា  ់បត រូែំស ើរការ/ ក្េមភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួតពិៃិតយ 
តាេោៃ  វភិ្ជគ ៃិងអៃុវតតឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។ 32  “ទិៃនៃ័យក្េម” គឺ 
“ការផតល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់បរមិា បាៃ”។33 
 
បងាហ ញអារេម ៍ – ក្ំហឹង ភ្ជពភ័យខ្ា ច្ ភ្ជពរកី្រាយ ភ្ជពភ្ជញ ក្់សផែើល។ល។ វាមាៃការលំបាក្ខ្ា ំងណ្ត ់សៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ឬវភិ្ជគអំពីអារេម ៍នានារហូតទល់តតមាៃការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេយ៉ា ងទូលំទូលាយ។ បច្ច ុបបៃន  
សយើងបាៃបសងក ើតច្ំណ្តប់អារេម ៍អំពីអារេម ៍នានារប ់សយើងសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថលសៅស្គប់សពលតែលសយើងចូ្លច្ិតត ស ើច្ 
ស្ លាញ់ ឬខឹង េារច្ំស េះស្គរណ្តេួយតែលស្តូវបាៃបសងាហ េះសៅសលើសហវ ប៊េុក្។ ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Mayer-
Schonberger ៃិង Cukier ៖ 
“សវទិការនៃការភ្ជា ប់បណ្តត ញ ងាេេិៃស្តឹេតតផតល់ជូៃសយើងៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសៅក្ន ុងការត វ ងរក្ 
ៃិងរក្ាទំនាក្់ទំៃងជាេួយេិតតភ័ក្ត ិ ៃិងេិតតរេួការងារតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាតថេទងំទញយក្ធាតុអរបូិយនានានៃការរ ់សៅស្បចំនថារប ់សយើង 
ៃងិបំតបាងធាតុទងំសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតស វ្ ើក្ិច្ចការថមីៗបាៃសទៀតផង។”34 
 
ស្បអប់ទី៨៖ ទិៃនៃ័យក្េមនៃការរ ់សៅស្បចំនថា 

Timo Elliott បាៃ រស រសៅសលើបល ុក្ (blog site) រប ់ោត់ថា៖ 
 
លំហាត់ស្បា រប ់ខុ្ំសៅសពលសៃេះស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េម។ ខុ្ំបាៃសៅរត់សៅស្ពឹក្សៃេះ សហើយឧបក្រ ៍ Fitbit One រប ់ខុ្ំ 
បាៃក្ត់ស្តាយ៉ា ងច្ា ់លា ់អំពីរយៈច្មាា យតែលបាៃរត់ ច្ំៃួៃជំហាៃតែលខុ្ំបាៃរត់ 
ៃិងច្ំៃួៃកា ូរតីែលខុ្ំបាៃែុតបំផ្លា ញសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការរត់សនាេះ។ 
ជាសលើក្ទីេួយសហើយតែលវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលខ្ា ំង ស្មាប់ខុ្ំសៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ៃិងស្តួតពិៃិតយវឌឍៃភ្ជពនៃការស វ្ ើលំហាត់ស្បា រប ់ខុ្ំ។ 
សហើយសនាេះស្ោៃ់តតជាឧទហរ ៍ែ៏តូច្េួយតតប៉ាុសណ្តណ េះ។  ក្េមភ្ជពស្បចំនថារប ់ខុ្ំជាសស្ច្ើៃ សៅសពលសៃេះ 
ស្តូវបាៃតាេោៃសោយ វ ័យស្បវតត ិ។ បណ្តត ញេិតតភ័ក្ត ិរប ់ខុ្ំ សៅសពលសៃេះ ស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយសហវ ប៊េុក្។ 
បណ្តត ញទំនាក្់ទំៃងតផនក្វជិាា ជីវៈរប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយលីងអុីៃ (LinkedIn)។ 
ទីតាំងរប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយ Foursquare។ 
គំៃិតតែលសក្ើតស ើងសោយឯក្ឯងច្ុងសស្កាយបងែ ់រប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមសៅសលើ  
វ្ ីត្ឺ។ ច្ំ ូលច្ិតតតផនក្តន្រៃត ីរប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយ Spotify។ 

 
 ូេបីតតការអាៃស ៀវសៅ សៅសពលសៃេះ ក្៏ស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមតែរ។ 
សៅខ ៈសពលតែលខុ្ំក្ំពុងតតអាៃអតថបទសៅសលើឧបក្រ ៍ Kindle រប ់ខុ្ំ ជាក់្ត តងណ្ត ់ វាក្ំពុងតតសេើលេក្ខុ្ំ។ 
Amazon តាេោៃទិៃនៃ័យនៃការអាៃរប ់ខុ្ំ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសែើេបីផតល់ស វានានាតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។ ឧទហរ ៍៖ Amazon 
ែឹងថាខុ្ំក្ំពុងតតអាៃទំព័រេួយណ្ត ែូសច្នេះខុ្ំអាច្ផ្លា  ់បត រូការអាៃសៅសលើឧបក្រ ៍ខុ ៗោន បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល។ Amazon 
សស្បើស្បា ់សលបឿៃនៃការអាៃរប ់ខុ្ំសែើេបីស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថាសតើខុ្ំស្តូវច្ំណ្តយសពលប៉ាុនាម ៃសទៀតសែើេបីបញ្ចប់ការអាៃស ៀវសៅ
េួយក្ាល។ សហើយ Amazon បាៃរេួបញ្ច លូទិែឋភ្ជពេួយច្ំៃួៃអំពីគតិប ឌ ិតនៃគំៃិតែ៏តូច្ច្សងែៀតផងតែរ – ឧទហរ ៍៖ 
ខុ្ំអាច្សស្ជើ សរ ីសេើលថាសតើក្ថាខ ឌណ្តខាេះតែលអនក្ែនទសទៀតបាៃក្ត់ មាា ល់ថាជាក្ថាខ ឌ តែលគួរឲ្យចប់អារេម ៍ជាង
សគបងែ ់។ 
 
ទិៃនៃ័យសនាេះក្៏ស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំោន  ៃិងស្តូវបាៃវភិ្ជគសោយ Amazon សែើេបីបសងក ើៃការលក្់ឲ្យបាៃលែបំផុតផងតែរ។ 
ឧទហរ ៍៖ សៅសពលតែលខុ្ំបាៃបញ្ចប់ការអាៃស ៀវសៅេួយក្ាលតែល ថ ិតសៅក្ន ុងស ៊េរសី ៀវសៅរប ់ Ken Follet 
នាសពលថមីៗសៃេះ ខុ្ំបាៃទទួលអុីតេលេួយសៅសពលស្ពឹក្នថាបនាទ ប់ 
តែលផតល់ជូៃខុ្ំៃូវ ំស ើលក្់ស ៀវសៅេួយក្ាលបនាទ ប់សទៀតតែល ថ ិតសៅក្ន ុងស ៊េរសី ៀវសៅសនាេះ 
(ច្ំ ុច្តែលគួរឲ្យចប់អារេម ៍សនាេះ គឺវាមាៃតនេាខព ់ជាងតនេា “្េមតា” នាសពលបច្ច ុបបៃន ...។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Timo Elliott “ទិៃនៃ័យក្េមនៃការរ ់សៅស្បចំនថារប ់សយើង” អាជវីក្េមឌីជថីល 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីការស វ្ ើអាជវីក្េម នថាទី០៩ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://timoelliott.com/blog/2013/07/the-datification-of-our-daily-lives.html។ 
ទិៃនៃ័យក្េមមាៃៃ័យថា សៅសពលសៃេះ ស្គប់ធាតុទងំអ ់អាច្ស្តូវបាៃវភិ្ជគអំពីរច្នាបទ 
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្រវាងធាតុទងំសនាេះបាៃ។ 
សៅក្ន ុងក្រ ីស ៀវសៅេួយក្ាលតែលស្តូវបាៃបំតបាងសៅជាស ៀវសៅឌីជីថល សគេិៃស្តឹេតតអាច្វភិ្ជគអំពី ក្យ 
ឬឃ្ា បាៃសនាេះសទ ប៉ាុតៃត សគតថេទងំអាច្វភិ្ជគអំពីស្បសយគ ៃិងក្ថាខ ឌនានាបាៃតថេសទៀតផង។ 
 

                                                           
32 Margarita Shilova “ទ សៃទៃអំពីទិៃនៃ័យក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ៍” Apiumhub នថាទ១ី៥ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។ 

33 Kenneth Cukier ៃិង Viktor Mayer-Schoenberger “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យ្ំ៖ រសបៀបតែលវាកំ្ពុងតតតក្តស្បវ ិ្ ី តែលសយើងគិតអំពីពិភពសលាក្” ការបរសទ  
ច្ាប់ទី៩២ សលខ ៣ (តខឧ ភ្ជ/េិថុនា ឆាន ំ២០១៣) ទពំ័រទី២៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.foreignaffairs.com/system/files/pdf/articles/2013/92305.pdf.។ 

34 Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃ័យ្ំ៖ បែិវតតៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា  ់បត រូរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ ស វ្ ើការងារ ៃិងគិត (ទសី្ក្ងុ ុងែ៍ John Murray 
ឆាន ំ២០១៣) ទំព័រទី៩១។ 

ទិៃនៃ័យក្េមបាៃតក្តស្បអាជីវក្េមរចួ្រាល់សហើយ។ 35  តផនក្្ៃធាៃេៃុ សសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីទូរ ពទច្ល័ត 
ក្េម វ ិ្ ីសៅសលើទូរ ពទ 
ឬការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេសែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈពិស  ៗរប ់ៃិសយជិតតែលមាៃ កាត ៃុពល 
ែូច្ជាស្បវតត ិរបូ សងខប ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យ ជាសែើេ។ ទិៃនៃ័យ-
ក្េមៃឹងស វ្ ើឲ្យតលងមាៃការស វ្ ើសត តអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈ ឬការស វ្ ើសត តអំពីការគិតតាេតបបវភិ្ជគមាៃភ្ជពហួ  េ័យ។ 
វាក្៏ៃឹងអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការបសងក ើតផលិតផល ៃិងស វាតែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទ ល់ខល ៃួកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថេសទៀត។ 
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត ទិៃនៃ័យក្េមក្ំពុងតតពស្ងឹង ៃិងស វ្ ើឲ្យែំស ើរការអាជីវក្េមមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង (ក្ិច្ចការ 
ៃិង ក្េមភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងការផតល់ស វា ឬស្បគល់ផលិតផលេួយសៅកាៃ់អតិថិជៃ)។ តារាងទី១ 
ផតល់ឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃ។ 
 
តារាងទី១. ការជេះឥទធិពលនៃទិៃនៃ័យក្េមសលើឧ ាហក្េម  

ឧសាហកម្ម ការជះឥទធ ិពលននទិនែន័យកម្ម  

តខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់ខ្ន តតូ
ច្  
ៃិង “ខា ី” 

ងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការបសងក ើតតខស ងាវ ក្់នៃការផាត់ផាង់ខា ីៗ 
ការបសងក ើតែំស ើរការអាជីវក្េមនៃតខស ងាវ ក្់ផាង់ផាង់ខ្ន តតូច្ស្តូវបាៃ សងខបអំពីច្ំ ុច្ ំ
ខ្ៃ់ៗតាេរយៈបសច្ចក្វទិាតែលមាៃតនេាទប ែូច្ជា ឧបក្រ ៍ច្ល័ត ជាសែើេ។ 

ក្ ិក្េម ៃិងស បៀងអាហារ 
បសងក ើៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ៃិងការលុបសចលៃូវអៃតរការនីានាសៅក្ន ុងតខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់រប ់ឧ ាហក្េម។ 

ការផលិត 

សយបល់ស្ត ប់តែលទទួលបាៃពីផលិតផល “តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់” 
ផតល់ទមាា ប់អៃុវតតសៅក្ន ុងការអភិវឌឍផលិតផលឲ្យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្ផលិតជាសស្ច្ើៃនាក្់អៃុញ្ជា ត 
ឲ្យមាៃការបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងតខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់ទងំេូល។ 

ការស្គប់ស្គងអច្លៃស្ទពយ
តផនក្  ិជាក្េម  

ក្ំ ត់ស ើងវញិអំពីរសបៀបតែលតផនក្ខុ ៗោន នៃទីស្ក្ងុេួយស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់ ស្មាប់ការសស្បើ
ស្បា ់សៅក្ន ុងវ ័ិយឧ ាហក្េម។ បសងក ើតក្ស្េិតនៃព័ត៌មាៃលេែ ិត
 ស្មាប់អតិថិជៃសៅក្ន ុងតផនក្អច្លៃស្ទពយសៅក្ន ុងការត វងយល់អំពីទីតាំង ស្មាប់ស វ្ ើអាជី

វក្េមនានាសែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធិពលខ្ា ំងកាា បំផុត 
ៃិងមាៃអនក្សែើរសៅកាៃ់ទីតាំងសនាេះឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុត។ 

ស្បភព៖ Ericsson ការជេះឥទធិពលនៃទិៃនៃ័យក្េមសលើទិែឋភ្ជពតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត  (Stockholm ឆាន ំ២០១៤)។ អាច្ត វ ង
រក្បាៃសៅ https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/4/the-impact-of-datafication-on-strategic-
landscapes.pdf។ 
 
ទិៃនៃ័យក្េមក្៏ក្ំពុងតតស វ្ ើឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ វធិាៃក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ 36 
េៃុ សេួយច្ំៃួៃបាៃស វ្ ើការត ៊េូ េតិរចួ្រាល់សហើយថា “ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ស ច្ក្ត ី វៃិិច្ឆ ័យ 
ៃិងការពាក្រ ៍ទុក្េុៃជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសោយេៃុ សសៅសពលសៃេះ 
គួរតតស្តូវបាៃផ្លា  ់បត រូេក្សស្បើស្បា ់វធិាៃសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តាេក្ុំពយូ ទ័រ វញិ”។37 
 
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួយច្ំៃួៃស្គវ គេៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍសៃេះ េៃុ សេួយច្ំៃួៃសទៀតបាៃច្ងអ ុលបងាហ ញថា 
ទិៃនៃ័យក្េម ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវធិាៃសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តាេក្ុំពយូ ទ័រមាៃទងំលទធផលអវជិាមាៃ 
ៃិងលទធផលតែលោម ៃបំ ងៃឹងទទួលបាៃ។38 
 
១.៣ យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យបណ្តត លឲ្យមាៃការប៉ាេះទងា ិច្ច្ំស េះ ងាេយ៉ា ងខ្ា ំងកាា ។ 
 
 ស្មាប់េៃុ សេួយច្ំៃួៃ វាបាៃសបើក្ច្ំហកាលាៃុវតតៃភ្ជពស ែឋក្ិច្ចថមីៗ ៃិងស រភី្ជពកាៃ់តតខ្ា ំងកាា ។ 
 ស្មាប់េៃុ សេួយច្ំៃួៃសផសងសទៀត វា ំសៅែល់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ា ំងកាា  
ៃិងការតាេោៃតែលោម ៃបំ ងៃឹងទទួលបាៃស ើយ។ 
 
សៅសពលសៃេះ សយើងមាៃ ក្យថមីេួយ –ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យ (dataveillance) – 
ជាការតាេោៃតាេរយៈស្គន ក្ស្គន េនៃទិៃនៃ័យ។  ក្យសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅ ក្់ក្ណ្តត លទ វតសរ៍ឆាន ំ១៩៨០ សែើេបី 

                                                           
35  Rahul Zingre “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យក្េមនៃការរ ់សៅរប ់សយើង” LinkedIn នថាទី២២ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.linkedin.com/pulse/increasing-datafication-our-lives-rahul-zingre។ 
36 Marjin Janssen, Yannis Charalabidis ៃិង Helmut Krcmar “ទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យក្េមរប ់រោឋ ភិបាល” 

ស ៊េរនីៃស្ពឹតត ិការ ៍នៃ ៃន ិបាតអៃតរជាតិនៃរែឋហានវ  សលើក្ទី ៥០  ត ីពីវទិាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទ ី២៦៧០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/41478/1/paper0329.pdf។ 

37  Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា  ីុៃ សវទិកា ច្សងែៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ័ិយឌីជថីលរប ់សយើង (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទសី្ក្ងុ ុងែ៍ W.W. Norton 
& Company ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទី៦៤។ 

38 Olivera Marjanovic ៃិង Dubravka Cecez-Kecmanovcic “ការត វងយល់អំពីផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េមចំ្ស េះស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាល – 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសៅក្ន ុងការគិតតាេស្បព័ៃធ ហ េ័យ” ស ៊េរនីៃស្ពឹតត ិការ ៍នៃ ៃន ិបាតអៃតរជាតិនៃរែឋហានវ  សលើក្ទ ី៥០  ត ពីីវទិាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆាន ំ២០១៧)។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://pdfs.semanticscholar.org/2d72/1ffcba1a30d3e259a06cbd2905f0dbb41419.pdf។ 



ទិៃនៃ័យក្េមផ្លា  ់បត រូែំស ើរការ/ ក្េមភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួតពិៃិតយ 
តាេោៃ  វភិ្ជគ ៃិងអៃុវតតឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។ 32  “ទិៃនៃ័យក្េម” គឺ 
“ការផតល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់បរមិា បាៃ”។33 
 
បងាហ ញអារេម ៍ – ក្ំហឹង ភ្ជពភ័យខ្ា ច្ ភ្ជពរកី្រាយ ភ្ជពភ្ជញ ក្់សផែើល។ល។ វាមាៃការលំបាក្ខ្ា ំងណ្ត ់សៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ឬវភិ្ជគអំពីអារេម ៍នានារហូតទល់តតមាៃការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេយ៉ា ងទូលំទូលាយ។ បច្ច ុបបៃន  
សយើងបាៃបសងក ើតច្ំណ្តប់អារេម ៍អំពីអារេម ៍នានារប ់សយើងសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថលសៅស្គប់សពលតែលសយើងចូ្លច្ិតត ស ើច្ 
ស្ លាញ់ ឬខឹង េារច្ំស េះស្គរណ្តេួយតែលស្តូវបាៃបសងាហ េះសៅសលើសហវ ប៊េុក្។ ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Mayer-
Schonberger ៃិង Cukier ៖ 
“សវទិការនៃការភ្ជា ប់បណ្តត ញ ងាេេិៃស្តឹេតតផតល់ជូៃសយើងៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសៅក្ន ុងការត វ ងរក្ 
ៃិងរក្ាទំនាក្់ទំៃងជាេួយេិតតភ័ក្ត ិ ៃិងេិតតរេួការងារតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាតថេទងំទញយក្ធាតុអរបូិយនានានៃការរ ់សៅស្បចំនថារប ់សយើង 
ៃិងបំតបាងធាតុទងំសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតស វ្ ើក្ិច្ចការថមីៗបាៃសទៀតផង។”34 
 
ស្បអប់ទី៨៖ ទិៃនៃ័យក្េមនៃការរ ់សៅស្បចំនថា 

Timo Elliott បាៃ រស រសៅសលើបល ុក្ (blog site) រប ់ោត់ថា៖ 
 
លំហាត់ស្បា រប ់ខុ្ំសៅសពលសៃេះស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េម។ ខុ្ំបាៃសៅរត់សៅស្ពឹក្សៃេះ សហើយឧបក្រ ៍ Fitbit One រប ់ខុ្ំ 
បាៃក្ត់ស្តាយ៉ា ងច្ា ់លា ់អំពីរយៈច្មាា យតែលបាៃរត់ ច្ំៃួៃជំហាៃតែលខុ្ំបាៃរត់ 
ៃិងច្ំៃួៃកា ូរតីែលខុ្ំបាៃែុតបំផ្លា ញសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការរត់សនាេះ។ 
ជាសលើក្ទីេួយសហើយតែលវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលខ្ា ំង ស្មាប់ខុ្ំសៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ៃិងស្តួតពិៃិតយវឌឍៃភ្ជពនៃការស វ្ ើលំហាត់ស្បា រប ់ខុ្ំ។ 
សហើយសនាេះស្ោៃ់តតជាឧទហរ ៍ែ៏តូច្េួយតតប៉ាុសណ្តណ េះ។  ក្េមភ្ជពស្បចំនថារប ់ខុ្ំជាសស្ច្ើៃ សៅសពលសៃេះ 
ស្តូវបាៃតាេោៃសោយ វ ័យស្បវតត ិ។ បណ្តត ញេិតតភ័ក្ត ិរប ់ខុ្ំ សៅសពលសៃេះ ស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយសហវ ប៊េុក្។ 
បណ្តត ញទំនាក្់ទំៃងតផនក្វជិាា ជីវៈរប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយលីងអុីៃ (LinkedIn)។ 
ទីតាំងរប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយ Foursquare។ 
គំៃិតតែលសក្ើតស ើងសោយឯក្ឯងច្ុងសស្កាយបងែ ់រប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមសៅសលើ  
វ្ ីត្ឺ។ ច្ំ ូលច្ិតតតផនក្តន្រៃត ីរប ់ខុ្ំស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមជាេួយ Spotify។ 

 
 ូេបីតតការអាៃស ៀវសៅ សៅសពលសៃេះ ក្៏ស្តូវបាៃស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េមតែរ។ 
សៅខ ៈសពលតែលខុ្ំក្ំពុងតតអាៃអតថបទសៅសលើឧបក្រ ៍ Kindle រប ់ខុ្ំ ជាក់្ត តងណ្ត ់ វាក្ំពុងតតសេើលេក្ខុ្ំ។ 
Amazon តាេោៃទិៃនៃ័យនៃការអាៃរប ់ខុ្ំ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសែើេបីផតល់ស វានានាតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។ ឧទហរ ៍៖ Amazon 
ែឹងថាខុ្ំក្ំពុងតតអាៃទំព័រេួយណ្ត ែូសច្នេះខុ្ំអាច្ផ្លា  ់បត រូការអាៃសៅសលើឧបក្រ ៍ខុ ៗោន បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល។ Amazon 
សស្បើស្បា ់សលបឿៃនៃការអាៃរប ់ខុ្ំសែើេបីស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃថាសតើខុ្ំស្តូវច្ំណ្តយសពលប៉ាុនាម ៃសទៀតសែើេបីបញ្ចប់ការអាៃស ៀវសៅ
េួយក្ាល។ សហើយ Amazon បាៃរេួបញ្ច លូទិែឋភ្ជពេួយច្ំៃួៃអំពីគតិប ឌ ិតនៃគំៃិតែ៏តូច្ច្សងែៀតផងតែរ – ឧទហរ ៍៖ 
ខុ្ំអាច្សស្ជើ សរ ីសេើលថាសតើក្ថាខ ឌណ្តខាេះតែលអនក្ែនទសទៀតបាៃក្ត់ មាា ល់ថាជាក្ថាខ ឌ តែលគួរឲ្យចប់អារេម ៍ជាង
សគបងែ ់។ 
 
ទិៃនៃ័យសនាេះក្៏ស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំោន  ៃិងស្តូវបាៃវភិ្ជគសោយ Amazon សែើេបីបសងក ើៃការលក្់ឲ្យបាៃលែបំផុតផងតែរ។ 
ឧទហរ ៍៖ សៅសពលតែលខុ្ំបាៃបញ្ចប់ការអាៃស ៀវសៅេួយក្ាលតែល ថ ិតសៅក្ន ុងស ៊េរសី ៀវសៅរប ់ Ken Follet 
នាសពលថមីៗសៃេះ ខុ្ំបាៃទទួលអុីតេលេួយសៅសពលស្ពឹក្នថាបនាទ ប់ 
តែលផតល់ជូៃខុ្ំៃូវ ំស ើលក្់ស ៀវសៅេួយក្ាលបនាទ ប់សទៀតតែល ថ ិតសៅក្ន ុងស ៊េរសី ៀវសៅសនាេះ 
(ច្ំ ុច្តែលគួរឲ្យចប់អារេម ៍សនាេះ គឺវាមាៃតនេាខព ់ជាងតនេា “្េមតា” នាសពលបច្ច ុបបៃន ...។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Timo Elliott “ទិៃនៃ័យក្េមនៃការរ ់សៅស្បចំនថារប ់សយើង” អាជវីក្េមឌីជថីល 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីការស វ្ ើអាជវីក្េម នថាទី០៩ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://timoelliott.com/blog/2013/07/the-datification-of-our-daily-lives.html។ 
ទិៃនៃ័យក្េមមាៃៃ័យថា សៅសពលសៃេះ ស្គប់ធាតុទងំអ ់អាច្ស្តូវបាៃវភិ្ជគអំពីរច្នាបទ 
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្រវាងធាតុទងំសនាេះបាៃ។ 
សៅក្ន ុងក្រ ីស ៀវសៅេួយក្ាលតែលស្តូវបាៃបំតបាងសៅជាស ៀវសៅឌីជីថល សគេិៃស្តឹេតតអាច្វភិ្ជគអំពី ក្យ 
ឬឃ្ា បាៃសនាេះសទ ប៉ាុតៃត សគតថេទងំអាច្វភិ្ជគអំពីស្បសយគ ៃិងក្ថាខ ឌនានាបាៃតថេសទៀតផង។ 
 

                                                           
32 Margarita Shilova “ទ សៃទៃអំពីទិៃនៃ័យក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ៍” Apiumhub នថាទ១ី៥ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។ 

33 Kenneth Cukier ៃិង Viktor Mayer-Schoenberger “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យ្ំ៖ រសបៀបតែលវាកំ្ពុងតតតក្តស្បវ ិ្ ី តែលសយើងគិតអំពីពិភពសលាក្” ការបរសទ  
ច្ាប់ទី៩២ សលខ ៣ (តខឧ ភ្ជ/េិថុនា ឆាន ំ២០១៣) ទពំ័រទី២៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.foreignaffairs.com/system/files/pdf/articles/2013/92305.pdf.។ 

34 Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃ័យ្ំ៖ បែិវតតៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា  ់បត រូរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ ស វ្ ើការងារ ៃិងគិត (ទសី្ក្ងុ ុងែ៍ John Murray 
ឆាន ំ២០១៣) ទំព័រទី៩១។ 

ទិៃនៃ័យក្េមបាៃតក្តស្បអាជីវក្េមរចួ្រាល់សហើយ។ 35  តផនក្្ៃធាៃេៃុ សសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីទូរ ពទច្ល័ត 
ក្េម វ ិ្ ីសៅសលើទូរ ពទ 
ឬការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេសែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈពិស  ៗរប ់ៃិសយជិតតែលមាៃ កាត ៃុពល 
ែូច្ជាស្បវតត ិរបូ សងខប ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យ ជាសែើេ។ ទិៃនៃ័យ-
ក្េមៃឹងស វ្ ើឲ្យតលងមាៃការស វ្ ើសត តអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈ ឬការស វ្ ើសត តអំពីការគិតតាេតបបវភិ្ជគមាៃភ្ជពហួ  េ័យ។ 
វាក្៏ៃឹងអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការបសងក ើតផលិតផល ៃិងស វាតែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទ ល់ខល ៃួកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថេសទៀត។ 
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត ទិៃនៃ័យក្េមក្ំពុងតតពស្ងឹង ៃិងស វ្ ើឲ្យែំស ើរការអាជីវក្េមមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង (ក្ិច្ចការ 
ៃិង ក្េមភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងការផតល់ស វា ឬស្បគល់ផលិតផលេួយសៅកាៃ់អតិថិជៃ)។ តារាងទី១ 
ផតល់ឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃ។ 
 
តារាងទី១. ការជេះឥទធិពលនៃទិៃនៃ័យក្េមសលើឧ ាហក្េម  

ឧសាហកម្ម ការជះឥទធ ិពលននទិនែន័យកម្ម  

តខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់ខ្ន តតូ
ច្  
ៃិង “ខា ី” 

ងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការបសងក ើតតខស ងាវ ក្់នៃការផាត់ផាង់ខា ីៗ 
ការបសងក ើតែំស ើរការអាជីវក្េមនៃតខស ងាវ ក្់ផាង់ផាង់ខ្ន តតូច្ស្តូវបាៃ សងខបអំពីច្ំ ុច្ ំ
ខ្ៃ់ៗតាេរយៈបសច្ចក្វទិាតែលមាៃតនេាទប ែូច្ជា ឧបក្រ ៍ច្ល័ត ជាសែើេ។ 

ក្ ិក្េម ៃិងស បៀងអាហារ 
បសងក ើៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ៃិងការលុបសចលៃូវអៃតរការនីានាសៅក្ន ុងតខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់រប ់ឧ ាហក្េម។ 

ការផលិត 

សយបល់ស្ត ប់តែលទទួលបាៃពីផលិតផល “តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់” 
ផតល់ទមាា ប់អៃុវតតសៅក្ន ុងការអភិវឌឍផលិតផលឲ្យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្ផលិតជាសស្ច្ើៃនាក្់អៃុញ្ជា ត 
ឲ្យមាៃការបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងតខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់ទងំេូល។ 

ការស្គប់ស្គងអច្លៃស្ទពយ
តផនក្  ិជាក្េម  

ក្ំ ត់ស ើងវញិអំពីរសបៀបតែលតផនក្ខុ ៗោន នៃទីស្ក្ងុេួយស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់ ស្មាប់ការសស្បើ
ស្បា ់សៅក្ន ុងវ ័ិយឧ ាហក្េម។ បសងក ើតក្ស្េិតនៃព័ត៌មាៃលេែ ិត
 ស្មាប់អតិថិជៃសៅក្ន ុងតផនក្អច្លៃស្ទពយសៅក្ន ុងការត វងយល់អំពីទីតាំង ស្មាប់ស វ្ ើអាជី

វក្េមនានាសែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធិពលខ្ា ំងកាា បំផុត 
ៃិងមាៃអនក្សែើរសៅកាៃ់ទីតាំងសនាេះឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុត។ 

ស្បភព៖ Ericsson ការជេះឥទធិពលនៃទិៃនៃ័យក្េមសលើទិែឋភ្ជពតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត  (Stockholm ឆាន ំ២០១៤)។ អាច្ត វ ង
រក្បាៃសៅ https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/4/the-impact-of-datafication-on-strategic-
landscapes.pdf។ 
 
ទិៃនៃ័យក្េមក្៏ក្ំពុងតតស វ្ ើឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ វធិាៃក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ 36 
េៃុ សេួយច្ំៃួៃបាៃស វ្ ើការត ៊េូ េតិរចួ្រាល់សហើយថា “ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ស ច្ក្ត ី វៃិិច្ឆ ័យ 
ៃិងការពាក្រ ៍ទុក្េុៃជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសោយេៃុ សសៅសពលសៃេះ 
គួរតតស្តូវបាៃផ្លា  ់បត រូេក្សស្បើស្បា ់វធិាៃសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តាេក្ុំពយូ ទ័រ វញិ”។37 
 
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួយច្ំៃួៃស្គវ គេៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍសៃេះ េៃុ សេួយច្ំៃួៃសទៀតបាៃច្ងអ ុលបងាហ ញថា 
ទិៃនៃ័យក្េម ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវធិាៃសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តាេក្ុំពយូ ទ័រមាៃទងំលទធផលអវជិាមាៃ 
ៃិងលទធផលតែលោម ៃបំ ងៃឹងទទួលបាៃ។38 
 
១.៣ យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យបណ្តត លឲ្យមាៃការប៉ាេះទងា ិច្ច្ំស េះ ងាេយ៉ា ងខ្ា ំងកាា ។ 
 
 ស្មាប់េៃុ សេួយច្ំៃួៃ វាបាៃសបើក្ច្ំហកាលាៃុវតតៃភ្ជពស ែឋក្ិច្ចថមីៗ ៃិងស រភី្ជពកាៃ់តតខ្ា ំងកាា ។ 
 ស្មាប់េៃុ សេួយច្ំៃួៃសផសងសទៀត វា ំសៅែល់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ា ំងកាា  
ៃិងការតាេោៃតែលោម ៃបំ ងៃឹងទទួលបាៃស ើយ។ 
 
សៅសពលសៃេះ សយើងមាៃ ក្យថមីេួយ –ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យ (dataveillance) – 
ជាការតាេោៃតាេរយៈស្គន ក្ស្គន េនៃទិៃនៃ័យ។  ក្យសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅ ក្់ក្ណ្តត លទ វតសរ៍ឆាន ំ១៩៨០ សែើេបី 

                                                           
35  Rahul Zingre “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យក្េមនៃការរ ់សៅរប ់សយើង” LinkedIn នថាទី២២ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.linkedin.com/pulse/increasing-datafication-our-lives-rahul-zingre។ 
36 Marjin Janssen, Yannis Charalabidis ៃិង Helmut Krcmar “ទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យក្េមរប ់រោឋ ភិបាល” 
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37  Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា  ីុៃ សវទិកា ច្សងែៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ័ិយឌីជថីលរប ់សយើង (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទសី្ក្ងុ ុងែ៍ W.W. Norton 
& Company ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទី៦៤។ 

38 Olivera Marjanovic ៃិង Dubravka Cecez-Kecmanovcic “ការត វងយល់អំពីផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េមចំ្ស េះស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាល – 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសៅក្ន ុងការគិតតាេស្បព័ៃធ ហ េ័យ” ស ៊េរនីៃស្ពឹតត ិការ ៍នៃ ៃន ិបាតអៃតរជាតិនៃរែឋហានវ  សលើក្ទ ី៥០  ត ពីីវទិាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆាន ំ២០១៧)។ 
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“ទក្់ទញច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះការតក្តស្បែ៏ ំខ្ៃ់... ពីការតាេោៃបុគាលទងំឡាយតាេតបបរបូវៃត  
ៃិងតាេតបបសអ ិច្ស្តូៃិក្ (តែលមាៃតនេានថា) សៅជាការតាេោៃឥរយិបថរប ់េៃុ ស (តែលមាៃតនេាសថាក្) 
តាេរយៈស្គា ក្ស្គន េនៃទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃស ើង  ៗ តែលឥរយិបថរប ់ពួក្សគក្ំពុងតតបសងក ើតស ើង”។ 39 
ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យក្៏ “ច្ងអ ុលបងាហ ញយ៉ា ងជាក្់លាក្់អំពី េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការតស្េង់ទិ ស្គរជាថមី 
ឬការរុញស្ចៃែល់ឥរយិបថនាសពលអនាគតរប ់បុគាលទងំឡាយតាេរយៈ  ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃបួៃស្បសភទ៖ (១) 
ការអសងកតការ ៍តែលស្តូវបាៃថតទុក្ (២) ការ មាា ល់ស ើញ ៃិងការតាេោៃ (៣) អៃតរាគេៃ៍នៃការវភិ្ជគ ៃិង (៤) 
ការតក្តស្បឥរយិបថ”។40 
 
ទិៃនៃ័យអាច្ោំស្ទច្ំស េះអ េបយមា នៃអំណ្តច្តែលមាៃស្ស្គប់ 
ឬអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃយុតត ិ្េ៌សៅក្ន ុងការតបងតច្ក្បាៃខ្ា ំងកាា ជាងេុៃតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យអនក្ែនទសេើលស ើញជៃស្ក្ីស្ក្។ 
G.Thomas Kingsley តែលេក្ពីវទិាស្គថ ៃ Urban បាៃស្បតក្ក្ថា 
“សយើងចំបាច្់ស្តូវសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ ី តែលៃឹងស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូ េិៃតេៃស្តឹេតតតាេោៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ”។ 41 
ការទទួលបាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃឹងក្ំ ត់ 
“ថាសតើអនាគតនៃទីស្បជុំជៃសៅសលើពិភពសលាក្ៃឹងកាា យជាស្គច្់សរឿងនៃការរេួបញ្ច លូ ៃិងភ្ជពរុងសរឿង ឬជាសស្គក្នាែក្េម 
(មាៃស្បជាជៃជាងេួយ ៃ់លាៃនាក្់ក្ំពុងតតរ ់សៅសៅក្ន ុងភ្ជពស្ក្ីស្ក្សតាក្យ៉ា ក្សៅក្ន ុងតំបៃ់អាណ្ត- 
្បិសតយយសៅក្ន ុងទីស្បជុំជៃតែលខវេះខ្តការផាត់ផាង់ទឹក្ អនាេ័យ ឬស វាសផសងសទៀត 
ៃិងស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃតរាយតផនក្បរសិ្គថ ៃសៅក្ស្េិតខព ់)”។42 

 
Linnet Taylor ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យថាជា៖ 
“ភ្ជពស ម ើោន នៃវ ិ្ ី តែលស វ្ ើឲ្យេៃុ សស្គប់របូទទួលបាៃការសេើលស ើញ ការតំណ្តង ៃិងការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគ 
តែលជាលទធផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យឌីជីថលរប ់ពួក្សគ”។ 43  ក្ងវល់ជាច្េបងរប ពួ់ក្សគគឺ 
“សតើសយើងៃឹងស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជព ៃិងរេួបញ្ច លូតស្េូវការក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យសគសេើលស ើញ ៃិងទទួលបាៃការតំណ្តង 
ឲ្យមាៃភ្ជព េស្ បជាេួយតស្េូវការៃូវ វ យ័តភ្ជព ៃិង ុច្រតិភ្ជពបាៃសោយរសបៀបណ្ត”។44 
 
យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃ  រ ត េាច្ំៃួៃបី៖ (១) ភ្ជពអាច្សេើលស ើញ (២) ការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិា ៃិង (៣) 
ការេិៃសរ ីសអើង។45 
 
  រ ត េាភ្ជពអាច្សេើលស ើញសៅក្ន ុងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ សោេះស្ស្គយទងំជាេួយឯក្ជៃភ្ជព 
ៃិងការតំណ្តងឲ្យអនក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូវ ំខ្ៃ់។ 
សតើមាៃស្បជាជៃច្ំៃួៃប៉ាុនាម ៃនាក់្តែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ? ៃិងសៅសពលតែលពួក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ 
សតើពួក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្ន ុងនាេជាេៃុ ស/អតិថិជៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេការស្គប់ស្គង 
ឬសៅក្ន ុងនាេជាស្បជាជៃតែលមាៃអ្ិបសតយយភ្ជព? 
 
សៅក្ស្េិត ក្ល មាៃស្បជាជៃជាង ១,១  ៃ់លាៃនាក្់សៅជុំវញិពិភពសលាក្ “េិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសនាេះសទ” 
ៃិងសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេពួក្សគ ជាងេួយភ្ជគបី គឺជាក្ុមារ។ 46  សៅក្ន ុងពិភពសលាក្នៃស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ 
ក្ងវេះទិៃនៃ័យអំពីក្ុមារអាច្នាំឲ្យមាៃបញ្ជហ ច្ំៃួៃពីរ។ ទីេួយ វាអាច្ស វ្ ើឲ្យរច្នាបថនៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្ 
ៃិងអ េភ្ជពសៅឋិតសថរជាសរៀងរហូតសោយស្គរតតមាៃព័ត៌មាៃេិៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 47  ទីពីរ 
ពួក្សគៃឹង “មាៃការលំបាក្កាៃ់តតខ្ា ំងសៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ៃិងកាៃ់តតងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការរងសស្ោេះសោយស្គរការជួញែូរ ការសក្ងស្បវញ័្ច ផល វូសភទជាការស វ្ ើអាជីវក្េម 
ការ ម ុ ំកូ្ៃខុ ច្ាប់ ការ មាា ប់ទរក្ ៃិងទស្េង់សផសងសទៀតនៃការបំ ៃ”។48  
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តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.pri.org/stories/2017-10-22/more-1-billion-invisible-people-worldwide-have-no-proof-identity។ 

47 Caroline Ford “ការស វ្ ើឲ្យស្បជាជៃតែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញមាៃតនេា – រសបៀបវារៈនៃការអភិវឌឍសៅ តវតសរ៍ទី២១” 
 មាគេ ស្មាប់កុ្មារតែលរ ់សៅតាេែងផល វូ នថាទី១២ តខតុលា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.streetchildren.org/news-and-updates/making-
invisible-populations-count-the-development-agenda-of-the-21st-century/។ 

48 Lucia Hanmer ៃិង Marina Elefante តួនាទីនៃការស វ្ ើអតត ញ្ជា  ក្េមសៅក្ន ុងការបញ្ច ប់ការសរៀបអា ហ៍ព ិហ៍រប ់កុ្មារ៖ ការស វ្ ើអតត ញ្ជា  ក្េមសែើេបីការអភិវឌឍ 
(ID4D) (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ្នាោរពិភពសលាក្ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទី៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/13028147249551732/pdf/107932-WP-P156810-OUO-9-Child-Marriage.pdf។ 

 
អនក្តែល ថ ិតសៅក្ន ុងភ្ជពលសេែៀងក្៏េិៃអាច្ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញតែរ។ 
ជំសរឿៃ/ការ ទ ង់េតិអំពីស្បជាជៃថាន ក្់ជាតិបាៃលុប ំៃួរនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងច្ំ ូលច្ិតតតផនក្ផល វូសភទ ៃិងអតត ញ្ជា   
ឬការបងាហ ញអំពីសយៃឌ័រ។ 49  ផលវបិាក្នៃការលុប ំៃួរទងំសៃេះ គឺ 
“េិៃ ូវមាៃការយល់ែឹងអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍តែលស្ ីស្ លាញ់ស្ ី ស្ប ុស្ លាញ់ស្ប ុ អនក្តែលស្ លាញ់ទងំស្ ី ៃិងស្ប ុ (bi-
sexual) អនក្តែលបាៃផ្លា  ់បត រូសយៃឌ័រ (transgender) ៃិង ហគេៃ៍នៃអនក្ស្ លាញ់សភទែូច្ោន  
ៃិងរសបៀបតែលអតត ញ្ជា  សយៃឌ័រ ៃិងផល វូសភទជេះឥទធិពលសលើតផនក្ស្បជាស្គន្រ ត សផសងសទៀត ែូច្ជា ជាតិស្គ ៃ៍  េតថភ្ជព 
ឬភូេិស្គន្រ តៃសយបាយ”។50 
 
  រ ត េាទីពីរនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិា។ 
  រ ត េាសៃេះសោេះស្ស្គយជាេួយស រភី្ជពសៅក្ន ុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលជាក្់លាក្់ 
សហើយកាៃ់តត ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ គឺរសបៀបតែលេិៃកាា យជាតផនក្េួយនៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតបប  ិជាក្េម 
(សៅក្ន ុងនាេជាអៃុផលេួយនៃអៃតរាគេៃ៍សៅក្ន ុងការអភិវឌឍ)។ 
វាក្៏រេួបញ្ច លូស រភី្ជពសៅក្ន ុងការេិៃស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការចូ្លរេួរប ់េៃុ សមាន ក្់សៅក្ន ុងទីផារទិៃនៃ័យផងតែរ។ 
 
សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បជាជៃច្ំៃួៃ ៣,២  ៃ់លាៃនាក់្តែលសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត មាៃេៃុ សច្ំៃួៃ ២ 
 ៃ់លាៃនាក្់េក្ពីស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍។ សោយបាៃយក្ឈនេះសលើបញ្ជហ ស្បឈេនៃការសស្បើស្បា ់ 
សៅសពលសៃេះពួក្សគស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេេួយសផសងសទៀត – ការតាេោៃតាេរយៈការស្បេូលទិៃនៃ័យ។  
 
ការស្បេូលទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួបាៃកាា យជាបទោឋ ៃសៅក្ន ុងពិភពសលាក្រប ់សយើងតែលមាៃអុីៃ្ឺ ិតសៅច្ំក្ណ្តត ល។ 
អាជីវក្េមនានាស្បេូលទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃរប ់ពួក្សគេតងសហើយេតងសទៀត។ សស្ៅពីការបៃត ស្បេូលទិៃនៃ័យរែឋបាល សៅសពលសៃេះ 
រោឋ ភិបាលក្៏ពិៃិតយតាេោៃគ ៃីសៅក្ន ុងស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេរប ់អតិថិជៃរប ់ពួក្សគផងតែរ។ 51 
ឈម ញួក្ណ្តត លតផនក្ទិៃនៃ័យ “ទទួលបាៃទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួពីភ្ជគីស្គធារ ៈ 
ៃិងភ្ជគីឯក្ជៃសែើេបីរេួបញ្ច លូោន  ស្មាប់លក្់បៃតសៅឲ្យអាជីវក្េមនានា”។52 
 
ែូច្ោន ៃឹងការតបងតច្ក្សៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថលតែរ តួនាទីតផនក្ស ែឋក្ិច្ច ងាេ សយៃឌ័រ ជាតិពៃធ ុ  
ៃិងស្បភពសែើេក្ំ ត់ថាសតើអនក្ណ្តស្តូវបាៃសគតាេោៃ។ 
ក្តាត ទងំសៃេះក្ំ ត់ថាសតើេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យេួយណ្តតែលបុគាលណ្តមាន ក្់គឺជាតផនក្េួយនៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យសនាេះ 
រសបៀបតែលស្បព័ៃធទងំសនាេះៃឹងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ណ្តមាន ក្់ 
ៃិងការជេះឥទធិពលស្បសភទណ្តខាេះតែលេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យទងំសនាេះអាច្មាៃច្ំស េះបុគាលទងំឡាយ។53 ឧទហរ ៍៖ 
 

េៃុ សវយ័ជំទង់មាន ក្់េក្ពីស្គួស្គរតែលជាជៃអសនាត ស្បសវ ៃ៍ រ ់សៅក្ន ុងតំបៃ់តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូលទប តែលឪពុក្ 
មាត យរប ់សគគឺជាជៃស្ក្ីស្ក្ ៃិងជាស្គួស្គរេួយតែល ថ ិតសៅក្ន ុងស្ក្េុជាតិពៃធ ុភ្ជគតិច្ 
ៃិងស្គ នាតែលកាៃ់តតទំៃងជាៃឹងស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ា ំងស ើងៗ 
សោយទងំអាជាញ ្រតផនក្ការ រ (ស វា ងាេ) ៃិងអាជាញ ្រតផនក្បងាក រ (ការអៃុវតតច្ាប់) 
សហើយក្៏ទំៃងជាៃឹងមាៃឱកា ក្ន ុងការជំទ ់ៃឹងការតាេោៃ 
ឬការស វ្ ើអៃតរាគេៃ៍សនាេះតិច្ជាងេិតតភ័ក្ត ិរប ់នាងតែលរ ់សៅក្ន ុងតំបៃ់តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូលខព ់ 
ៃិង ថ ិតសៅក្ន ុងស្ក្េុជាតិពៃធ ុភ្ជគសស្ច្ើៃ។54 
 

សលើ ពីសៃេះសទៀត ៃិនាន ការនាសពលថមីៗសៃេះបាៃត នាំថា 
មាៃការថយច្ុេះនៃ េតថភ្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌនានានៃការចូ្លរេួរប ់អនក្ណ្តមាន ក្់សៅក្ន ុងទីផារទិៃនៃ័យ។ 
អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរ ុបក្ត់ មាា ល់ថា 
“មាៃព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗក្ំពុងតតស្តូវបាៃស្បេូល 
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការតាេវ ិ្ ី តែលកាៃ់តតពិបាក្យល់ ៃិងកាៃ់តត ម ុគស្គម ញ”។55 អវ ីតែលកាៃ់តតអាស្ក្ក្់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ 
គឺ 
“ជំនាៃ់សស្កាយនៃទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួទំៃងជាអាច្សស្បើស្បា ់បាៃសោយបុគាលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃទងំសនាេះកាៃ់តតតិ

                                                           
49 Charlie Whittington “ការេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ៖ ក្ងវេះការស្បេូលទិៃនៃ័យអំពី LGBT” 

ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈរប ់ Georgetown នថាទី១៧ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://gppreview.com/2018/07/17/invisible-data-lack-lgbtq-data-collection/។ 

50 Ibid។ 

51 Heidi Swart “ការតាេោៃស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេរប ់រោឋ ភិបាលមាៃចំ្ៃួៃសស្ច្ើៃ។ ចូ្រទ សៃ៍ទយថាសតើៃរណ្តកំ្ពុងតតលក់្ទិៃនៃ័យរប ់អនក្? Daily Maverick 
នថាទី២៥ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-04-25-government-surveillance-of-social-media-is-rife-
guess-whos-selling-your-data/។ 

52 ្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍សែើេបីការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ឆាន ំ២០១៩) ទពំ័រទី៥៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។ 

53 Linnet Taylor “សតើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ?ី ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជា ប់ទំនាក់្ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រភី្ជពសៅទូទងំ ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៣ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។ 

54 Ibid។ 

55 អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរ ុប “ការសឆាព េះសៅកាៃ់ ីល្េ៌ឌីជីថលថមីេួយ៖ ទិៃនៃ័យ កិ្តតយិ  ៃិងបសច្ចក្វទិា” គំៃិតទី៤ ឆាន ំ២០១៥ ទពំ័រទី៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។ 



“ទក្់ទញច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះការតក្តស្បែ៏ ំខ្ៃ់... ពីការតាេោៃបុគាលទងំឡាយតាេតបបរបូវៃត  
ៃិងតាេតបបសអ ិច្ស្តូៃិក្ (តែលមាៃតនេានថា) សៅជាការតាេោៃឥរយិបថរប ់េៃុ ស (តែលមាៃតនេាសថាក្) 
តាេរយៈស្គា ក្ស្គន េនៃទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃស ើង  ៗ តែលឥរយិបថរប ់ពួក្សគក្ំពុងតតបសងក ើតស ើង”។ 39 
ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យក្៏ “ច្ងអ ុលបងាហ ញយ៉ា ងជាក្់លាក្់អំពី េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការតស្េង់ទិ ស្គរជាថមី 
ឬការរុញស្ចៃែល់ឥរយិបថនាសពលអនាគតរប ់បុគាលទងំឡាយតាេរយៈ  ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃបួៃស្បសភទ៖ (១) 
ការអសងកតការ ៍តែលស្តូវបាៃថតទុក្ (២) ការ មាា ល់ស ើញ ៃិងការតាេោៃ (៣) អៃតរាគេៃ៍នៃការវភិ្ជគ ៃិង (៤) 
ការតក្តស្បឥរយិបថ”។40 
 
ទិៃនៃ័យអាច្ោំស្ទច្ំស េះអ េបយមា នៃអំណ្តច្តែលមាៃស្ស្គប់ 
ឬអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃយុតត ិ្េ៌សៅក្ន ុងការតបងតច្ក្បាៃខ្ា ំងកាា ជាងេុៃតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យអនក្ែនទសេើលស ើញជៃស្ក្ីស្ក្។ 
G.Thomas Kingsley តែលេក្ពីវទិាស្គថ ៃ Urban បាៃស្បតក្ក្ថា 
“សយើងចំបាច្់ស្តូវសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ ី តែលៃឹងស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូ េិៃតេៃស្តឹេតតតាេោៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ”។ 41 
ការទទួលបាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃឹងក្ំ ត់ 
“ថាសតើអនាគតនៃទីស្បជុំជៃសៅសលើពិភពសលាក្ៃឹងកាា យជាស្គច្់សរឿងនៃការរេួបញ្ច លូ ៃិងភ្ជពរុងសរឿង ឬជាសស្គក្នាែក្េម 
(មាៃស្បជាជៃជាងេួយ ៃ់លាៃនាក្់ក្ំពុងតតរ ់សៅសៅក្ន ុងភ្ជពស្ក្ីស្ក្សតាក្យ៉ា ក្សៅក្ន ុងតំបៃ់អាណ្ត- 
្ិបសតយយសៅក្ន ុងទីស្បជុំជៃតែលខវេះខ្តការផាត់ផាង់ទឹក្ អនាេ័យ ឬស វាសផសងសទៀត 
ៃិងស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃតរាយតផនក្បរសិ្គថ ៃសៅក្ស្េិតខព ់)”។42 

 
Linnet Taylor ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យថាជា៖ 
“ភ្ជពស ម ើោន នៃវ ិ្ ី តែលស វ្ ើឲ្យេៃុ សស្គប់របូទទួលបាៃការសេើលស ើញ ការតំណ្តង ៃិងការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគ 
តែលជាលទធផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យឌីជីថលរប ់ពួក្សគ”។ 43  ក្ងវល់ជាច្េបងរប ពួ់ក្សគគឺ 
“សតើសយើងៃឹងស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជព ៃិងរេួបញ្ច លូតស្េូវការក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យសគសេើលស ើញ ៃិងទទួលបាៃការតំណ្តង 
ឲ្យមាៃភ្ជព េស្ បជាេួយតស្េូវការៃូវ វ យ័តភ្ជព ៃិង ុច្រតិភ្ជពបាៃសោយរសបៀបណ្ត”។44 
 
យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃ  រ ត េាច្ំៃួៃបី៖ (១) ភ្ជពអាច្សេើលស ើញ (២) ការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិា ៃិង (៣) 
ការេិៃសរ ីសអើង។45 
 
  រ ត េាភ្ជពអាច្សេើលស ើញសៅក្ន ុងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ សោេះស្ស្គយទងំជាេួយឯក្ជៃភ្ជព 
ៃិងការតំណ្តងឲ្យអនក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូវ ំខ្ៃ់។ 
សតើមាៃស្បជាជៃច្ំៃួៃប៉ាុនាម ៃនាក់្តែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ? ៃិងសៅសពលតែលពួក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ 
សតើពួក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្ន ុងនាេជាេៃុ ស/អតិថិជៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេការស្គប់ស្គង 
ឬសៅក្ន ុងនាេជាស្បជាជៃតែលមាៃអ្ិបសតយយភ្ជព? 
 
សៅក្ស្េិត ក្ល មាៃស្បជាជៃជាង ១,១  ៃ់លាៃនាក្់សៅជុំវញិពិភពសលាក្ “េិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសនាេះសទ” 
ៃិងសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេពួក្សគ ជាងេួយភ្ជគបី គឺជាក្ុមារ។ 46  សៅក្ន ុងពិភពសលាក្នៃស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ 
ក្ងវេះទិៃនៃ័យអំពីក្ុមារអាច្នាំឲ្យមាៃបញ្ជហ ច្ំៃួៃពីរ។ ទីេួយ វាអាច្ស វ្ ើឲ្យរច្នាបថនៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្ 
ៃិងអ េភ្ជពសៅឋិតសថរជាសរៀងរហូតសោយស្គរតតមាៃព័ត៌មាៃេិៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 47  ទីពីរ 
ពួក្សគៃឹង “មាៃការលំបាក្កាៃ់តតខ្ា ំងសៅក្ន ុងការតាេោៃ 
ៃិងកាៃ់តតងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការរងសស្ោេះសោយស្គរការជួញែូរ ការសក្ងស្បវញ័្ច ផល វូសភទជាការស វ្ ើអាជីវក្េម 
ការ ម ុ ំកូ្ៃខុ ច្ាប់ ការ មាា ប់ទរក្ ៃិងទស្េង់សផសងសទៀតនៃការបំ ៃ”។48  

                                                           
39 Roger Clarke “ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យ ៃិងឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.rogerclarke.com/DV/#SurvD 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
40 Sara Degli-Esposti “សៅសពលតែលទិៃនៃ័យ្ំជួបជាេួយការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យ៖ តផនក្តែលស្តូវបាៃលាក់្បំាងនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគ” ការតាេោៃ 

ៃិង ងាេ ច្ាប់ទ១ី២ សលខ ២ (តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៤) ទពំ័រទ២ី១០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://researchgate.net/publication/262493771_When_big_data_meets_dataveillance_The_hidden_side_of_analytics។ 

41 G.Thomas Kingsley “ការអភិវឌឍជា ក្លទេទរឲ្យមាៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យតែលៃឹងស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូ េិៃតេៃស្ោៃ់តតតាេោៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ”  វទិាស្គថ ៃ 
Urban នថាទ០ី៤ តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.urban.org/urban-wire/global-development-demands-data-revolution-will-make-
change-happen-not-just-track-it។ 

42 Ibid។ 

43 Linnet Taylor “សតើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ?ី ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជា ប់ទំនាក់្ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រភី្ជពសៅទូទងំ ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី១ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។ 

44 Ibid ទំពរ័ទ១ី៨។ 

45  Ibid ទំពរ័ទ១ី៥។ 
46 Agence France-Presse “’េៃុ សតែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ’ ជាង ១  ៃ់លាៃនាក់្សៅជំុវញិពិភពសលាក្ពុំមាៃភ័ ត ុតាងបញ្ជា ក់្អំពីអតត ញ្ជា  សនាេះសទ” នថាទី២២ 

តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.pri.org/stories/2017-10-22/more-1-billion-invisible-people-worldwide-have-no-proof-identity។ 

47 Caroline Ford “ការស វ្ ើឲ្យស្បជាជៃតែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញមាៃតនេា – រសបៀបវារៈនៃការអភិវឌឍសៅ តវតសរ៍ទី២១” 
 មាគេ ស្មាប់កុ្មារតែលរ ់សៅតាេែងផល វូ នថាទី១២ តខតុលា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.streetchildren.org/news-and-updates/making-
invisible-populations-count-the-development-agenda-of-the-21st-century/។ 

48 Lucia Hanmer ៃិង Marina Elefante តួនាទីនៃការស វ្ ើអតត ញ្ជា  ក្េមសៅក្ន ុងការបញ្ច ប់ការសរៀបអា ហ៍ព ិហ៍រប ់កុ្មារ៖ ការស វ្ ើអតត ញ្ជា  ក្េមសែើេបីការអភិវឌឍ 
(ID4D) (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ្នាោរពិភពសលាក្ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទី៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/13028147249551732/pdf/107932-WP-P156810-OUO-9-Child-Marriage.pdf។ 

 
អនក្តែល ថ ិតសៅក្ន ុងភ្ជពលសេែៀងក្៏េិៃអាច្ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញតែរ។ 
ជំសរឿៃ/ការ ទ ង់េតិអំពីស្បជាជៃថាន ក្់ជាតិបាៃលុប ំៃួរនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងច្ំ ូលច្ិតតតផនក្ផល វូសភទ ៃិងអតត ញ្ជា   
ឬការបងាហ ញអំពីសយៃឌ័រ។ 49  ផលវបិាក្នៃការលុប ំៃួរទងំសៃេះ គឺ 
“េិៃ ូវមាៃការយល់ែឹងអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍តែលស្ ីស្ លាញ់ស្ ី ស្ប ុស្ លាញ់ស្ប ុ អនក្តែលស្ លាញ់ទងំស្ ី ៃិងស្ប ុ (bi-
sexual) អនក្តែលបាៃផ្លា  ់បត រូសយៃឌ័រ (transgender) ៃិង ហគេៃ៍នៃអនក្ស្ លាញ់សភទែូច្ោន  
ៃិងរសបៀបតែលអតត ញ្ជា  សយៃឌ័រ ៃិងផល វូសភទជេះឥទធិពលសលើតផនក្ស្បជាស្គន្រ ត សផសងសទៀត ែូច្ជា ជាតិស្គ ៃ៍  េតថភ្ជព 
ឬភូេិស្គន្រ តៃសយបាយ”។50 
 
  រ ត េាទីពីរនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិា។ 
  រ ត េាសៃេះសោេះស្ស្គយជាេួយស រភី្ជពសៅក្ន ុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលជាក្់លាក្់ 
សហើយកាៃ់តត ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ គឺរសបៀបតែលេិៃកាា យជាតផនក្េួយនៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតបប  ិជាក្េម 
(សៅក្ន ុងនាេជាអៃុផលេួយនៃអៃតរាគេៃ៍សៅក្ន ុងការអភិវឌឍ)។ 
វាក្៏រេួបញ្ច លូស រភី្ជពសៅក្ន ុងការេិៃស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការចូ្លរេួរប ់េៃុ សមាន ក្់សៅក្ន ុងទីផារទិៃនៃ័យផងតែរ។ 
 
សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បជាជៃច្ំៃួៃ ៣,២  ៃ់លាៃនាក់្តែលសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត មាៃេៃុ សច្ំៃួៃ ២ 
 ៃ់លាៃនាក្់េក្ពីស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍។ សោយបាៃយក្ឈនេះសលើបញ្ជហ ស្បឈេនៃការសស្បើស្បា ់ 
សៅសពលសៃេះពួក្សគស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេេួយសផសងសទៀត – ការតាេោៃតាេរយៈការស្បេូលទិៃនៃ័យ។  
 
ការស្បេូលទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួបាៃកាា យជាបទោឋ ៃសៅក្ន ុងពិភពសលាក្រប ់សយើងតែលមាៃអុីៃ្ឺ ិតសៅច្ំក្ណ្តត ល។ 
អាជីវក្េមនានាស្បេូលទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃរប ់ពួក្សគេតងសហើយេតងសទៀត។ សស្ៅពីការបៃត ស្បេូលទិៃនៃ័យរែឋបាល សៅសពលសៃេះ 
រោឋ ភិបាលក្៏ពិៃិតយតាេោៃគ ៃីសៅក្ន ុងស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេរប ់អតិថិជៃរប ់ពួក្សគផងតែរ។ 51 
ឈម ញួក្ណ្តត លតផនក្ទិៃនៃ័យ “ទទួលបាៃទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួពីភ្ជគីស្គធារ ៈ 
ៃិងភ្ជគីឯក្ជៃសែើេបីរេួបញ្ច លូោន  ស្មាប់លក្់បៃតសៅឲ្យអាជីវក្េមនានា”។52 
 
ែូច្ោន ៃឹងការតបងតច្ក្សៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថលតែរ តួនាទីតផនក្ស ែឋក្ិច្ច ងាេ សយៃឌ័រ ជាតិពៃធ ុ  
ៃិងស្បភពសែើេក្ំ ត់ថាសតើអនក្ណ្តស្តូវបាៃសគតាេោៃ។ 
ក្តាត ទងំសៃេះក្ំ ត់ថាសតើេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យេួយណ្តតែលបុគាលណ្តមាន ក្់គឺជាតផនក្េួយនៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យសនាេះ 
រសបៀបតែលស្បព័ៃធទងំសនាេះៃឹងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ណ្តមាន ក្់ 
ៃិងការជេះឥទធិពលស្បសភទណ្តខាេះតែលេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យទងំសនាេះអាច្មាៃច្ំស េះបុគាលទងំឡាយ។53 ឧទហរ ៍៖ 
 

េៃុ សវយ័ជំទង់មាន ក្់េក្ពីស្គួស្គរតែលជាជៃអសនាត ស្បសវ ៃ៍ រ ់សៅក្ន ុងតំបៃ់តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូលទប តែលឪពុក្ 
មាត យរប ់សគគឺជាជៃស្ក្ីស្ក្ ៃិងជាស្គួស្គរេួយតែល ថ ិតសៅក្ន ុងស្ក្េុជាតិពៃធ ុភ្ជគតិច្ 
ៃិងស្គ នាតែលកាៃ់តតទំៃងជាៃឹងស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ា ំងស ើងៗ 
សោយទងំអាជាញ ្រតផនក្ការ រ (ស វា ងាេ) ៃិងអាជាញ ្រតផនក្បងាក រ (ការអៃុវតតច្ាប់) 
សហើយក្៏ទំៃងជាៃឹងមាៃឱកា ក្ន ុងការជំទ ់ៃឹងការតាេោៃ 
ឬការស វ្ ើអៃតរាគេៃ៍សនាេះតិច្ជាងេិតតភ័ក្ត ិរប ់នាងតែលរ ់សៅក្ន ុងតំបៃ់តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូលខព ់ 
ៃិង ថ ិតសៅក្ន ុងស្ក្េុជាតិពៃធ ុភ្ជគសស្ច្ើៃ។54 
 

សលើ ពីសៃេះសទៀត ៃិនាន ការនាសពលថមីៗសៃេះបាៃត នាំថា 
មាៃការថយច្ុេះនៃ េតថភ្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌនានានៃការចូ្លរេួរប ់អនក្ណ្តមាន ក្់សៅក្ន ុងទីផារទិៃនៃ័យ។ 
អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរ ុបក្ត់ មាា ល់ថា 
“មាៃព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗក្ំពុងតតស្តូវបាៃស្បេូល 
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការតាេវ ិ្ ី តែលកាៃ់តតពិបាក្យល់ ៃិងកាៃ់តត ម ុគស្គម ញ”។55 អវ ីតែលកាៃ់តតអាស្ក្ក្់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ 
គឺ 
“ជំនាៃ់សស្កាយនៃទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួទំៃងជាអាច្សស្បើស្បា ់បាៃសោយបុគាលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃទងំសនាេះកាៃ់តតតិ

                                                           
49 Charlie Whittington “ការេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ៖ ក្ងវេះការស្បេូលទិៃនៃ័យអំពី LGBT” 

ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈរប ់ Georgetown នថាទី១៧ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://gppreview.com/2018/07/17/invisible-data-lack-lgbtq-data-collection/។ 

50 Ibid។ 

51 Heidi Swart “ការតាេោៃស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេរប ់រោឋ ភិបាលមាៃចំ្ៃួៃសស្ច្ើៃ។ ចូ្រទ សៃ៍ទយថាសតើៃរណ្តកំ្ពុងតតលក់្ទិៃនៃ័យរប ់អនក្? Daily Maverick 
នថាទី២៥ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-04-25-government-surveillance-of-social-media-is-rife-
guess-whos-selling-your-data/។ 

52 ្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍សែើេបីការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ឆាន ំ២០១៩) ទពំ័រទី៥៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។ 

53 Linnet Taylor “សតើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ?ី ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជា ប់ទំនាក់្ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រភី្ជពសៅទូទងំ ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៣ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។ 

54 Ibid។ 

55 អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរ ុប “ការសឆាព េះសៅកាៃ់ ីល្េ៌ឌីជីថលថមីេួយ៖ ទិៃនៃ័យ កិ្តតយិ  ៃិងបសច្ចក្វទិា” គំៃិតទី៤ ឆាន ំ២០១៥ ទពំ័រទី៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។ 



ច្សៅៗសហើយ”។ 56 
អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរ ុបទទួលស្គា ល់ថាការអភិវឌឍទងំសៃេះមាៃផលវបិាក្ែ៏ ំខ្ៃ់ច្ំស េះក្ិតត ិយ រ
ប ់េៃុ ស ស រភី្ជពបុគាល ៃិងការបំសពញេុខងាររប ់ ងាេ។57 
 
ការេិៃសរ ីសអើង   រ តេាទីបីនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ រេួបញ្ច លូអំណ្តច្សៅក្ន ុងការ មាា ល់ស ើញ 
ៃិងស្បកួ្តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ស្ពេទងំការរចួ្ផុតពីការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគតែលមាៃភ្ជពសរ ីសអើងផងតែរ។ 
ក្រ ីរប ់ជៃជាតិសែើេប៉ាូលីសៃ ុីនៃស្បសទ ៃូតវលស  ង់ជួយបញ្ជា ក្់អំពីច្ំ ុច្សៃេះ។ 
សវទិកាអនាគតនៃទិៃនៃ័យនៃស្បសទ ៃូតវលស  ង់បាៃរាយការ ៍ថា៖ 
 

ស្បជាជៃ Maori ជាសស្ច្ើៃនាក្់េិៃបាៃយល់ស ើញថាពួក្សគក្ំពុងតតទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីការស្បេូល 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ ពួក្សគយល់ស ើញថាមាៃហាៃិភ័យជាក់្ត តង 
ៃិងភ្ជា េៗនៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យ
កាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់បសងក ើតស្បវតត ិរបូរប ់ជាតិពៃធ ុសែើេបីភ្ជពអៃតរាយរប ់ពួក្សគ។ 
សទេះបីជាមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យយ៉ា ងទូលំទូលាយពីពួក្សគនាសពលអតីតកាលក្៏សោយ 
ទិៃនៃ័យទងំសនាេះហាក្់បីែូច្ជាក្ស្េស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងវ ិ្ ី តែលអាច្ផតល់អតថស្បសយជៃ៍ែល់ពួក្សគណ្ត ់... 
ការស្បេូល ការរក្ាទុក្ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតសក្ើតស ើងតាេវ ិ្ ី តែលេិៃសោរពស្បជាជៃ 
Maori tikanga សនាេះសទ។58 
 

  រ ត េាការេិៃសរ ីសអើងនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យបាៃបញ្ជា ក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពថា៖ 
 

សគស្តូវតតបសងក ើតវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលអាច្អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចែំស ើរការនានា 
ៃិងស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវធិាៃនៃការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ សៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងតែលទំៃួលខុ ស្តូវច្ំស េះការស្បកួ្តស្បតជងៃឹងការសរ ីសអើងសៅខ្ងបុគាលទងំឡាយ 
ៃឹងចំបាច្់ស្តូវតតអេេក្ជាេួយៃឹង េតថភ្ជពក្ន ុងការ មាា ល់ 
ៃិងបសងក ើតការោក្់ទ ឌ ក្េមសលើខល ៃួឯងសៅខ្ងរោឋ ភិបាល។59 
 

 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយតែល ក្់ព័ៃធៃឹងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផនក្រច្នា េព ័ៃធ។ វ ិ្ ីស្គន្រ ត សៃេះសផ្លត តសលើ៖ 
“ក្ស្េិតតែល ងាេមាៃ ៃិងោំស្ទច្ំស េះស្គថ ប័ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ ទំនាក្់ទំៃង 
ៃិងស្បព័ៃធច្ំស េះែឹងតែលចំបាច្់ច្ំស េះការទទួលស្គា ល់អំពីគុ តនេានានាតែលមាៃសៅក្ន ុងជីវតិែ៏លែ េួយ”។60 
 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផនក្រច្នា េព ័ៃធ ស្បតក្ក្ថា 
វាេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទសៅក្ន ុងការបសងក ើតច្ាប់ច្ំស េះការចូ្លសស្បើ-
ស្បា ់សោលៃសយបាយនៃទិៃនៃ័យសោយសបើក្ច្ំហសនាេះសទ។ ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ គឺសលើ ពីច្ាប់ ច្ំណ្តយតផនក្ 
ស ែឋក្ិច្ច  ឬរយៈច្មាា យតផនក្របូវៃត សទៀត។ សែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសនាេះ 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការស្តួតពិៃិតយអំពីរសបៀបតែលរច្នា េព ័ៃធ ងាេ (េុខតំត ងតាេរច្នា េព ័ៃធ  ្ៃធាៃ 
ការស្គប់ស្គងស្គថ ប័ៃ ៃិងការស្គប់ស្គងតផនក្ច្ំស េះែឹង) អៃុញ្ជា ត ឬរារាងំច្ំស េះការចូ្លសស្បើស្បា ់។ ឧទហរ ៍៖ 
ឌីជីថលរបូៃីយក្េមនៃស វាស្គធារ ៈសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ៃឹងផតល់អតថស្បសយជៃ៍ជាច្េបងែល់អនក្តែលអាច្សស្បើ
ស្បា ់អុីៃ្ឺ ិតបាៃ តែលភ្ជគសស្ច្ើៃទំៃងជាបុរ តែលរ ់សៅតាេទីស្បជុំជៃ។ 
 
ស ច្ក្ត ីស្បកា អំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ 
គឺជាជំហាៃែំបូងសគបងែ ់សៅក្ន ុងការសលើក្ក្េព ់យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងពិភពសលាក្នៃទិៃនៃ័យក្េម។ 
ស ច្ក្ត ីស្បកា សៃេះទេទរច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

១. ទេទរឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់សោយយុតត ិ្េ៌ ៃិងសោយស្ បច្ាប់ៃូវទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍ 
 
២. ទេទរការយល់ស្ពេពីស្បជាជៃតែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃយ៉ា ងពិតស្បាក្ែ ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ 
 
៣. ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់មា៉ា  ុីៃសេ (upstream) ៃិងការទញយក្ទិៃនៃ័យ 
(downstream) សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែលខវេះខ្ត េតថភ្ជពទងំសៃេះ សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ 

                                                           
56 Ibid ទំពរ័ទី៩។ 

57 Ibid។ 

58 Elizabeth Stuart, Emma Samman, William Avis ៃិង Tom Berliner “បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ ការត វងរក្េៃុ សរាប់លាៃនាក់្តែលបាៃបាត់ខល ៃួ” 
របាយការ ៍ស្ស្គវស្ជាវទី៣ រប ់វទិាស្គថ ៃអភិវឌឍសស្ៅស្បសទ  តខសេស្គ ឆាន ២ំ០១៥ ទំពរ័ទី៤៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9604.pdf។ 

59 Ibid ទំពរ័ទី៩។ 
60 Richard Heeks “គំរនូៃរច្នា េព័ៃធ  ៃិងស ច្ក្ត ីតថាងការ ៍ ស្មាប់យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបកីារអភិវឌឍជាអៃតរជាតិ” 

ស្ក្ោ កិ្ច្ចការតផនក្ព័ត៌មាៃវទិាស្គន្រ ត នៃការអភិវឌឍ សលខ ៦៩ ស្គក្លវទិាល័យ Manchester ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp69.pdf។ 

 
៤. សលើក្ក្េព ់ ិទធិក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ ភ្ជពជាក្េម ិទធិរប ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការបញ្ជា ក្់អេះអាងអំពីទិៃនៃ័យ 
 
៥. សលើក្ក្េព ់ធាតុសច្ញនៃស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យតែលសលើក្ស ើងអំពីសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនានានៃការអភិវឌឍជាអៃតរជាតិ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនៃក្េមវតថ ុរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ 
 
៦. ោំស្ទច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ “ទិៃនៃ័យតូច្” សោយបុគាល ៃិង ហគេៃ៍សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ 
 
៧. ផតល់ការត ៊េូ េតិអំពីការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 
៨. បសងក ើតច្លនា ងាេេួយ ស្មាប់ “ស្ក្េុតែលេិៃអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃ (data subaltern)” 
សៅភ្ជគខ្ងតបូ ងនៃ ក្លសលាក្ 
 
៩. ជំរុញឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីតថាងការ ៍ជំៃួ េួយសៅជុំ វញិការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
តែលចត់ទុក្បញ្ជហ យុតត ិ្េ៌ជាបញ្ជហ ច្េបង 
 
១០. បសងក ើតទស្េង់នៃការសរៀបច្ំថមីៗ ែូច្ជា   ហក្រ ៍នៃការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
 
១១. បញ្ច ុ េះបញ្ច លូឲ្យមាៃច្ាប់ ៃិងសោលៃសយបាយថមីៗតែលតផែក្សលើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ 
(រេួបញ្ច លូទងំច្ំណ្តត់ការច្ំស េះឯកា្ិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យផងតែរ) ៃិង 
 
១២. សបើក្ច្ំហ ស វ្ ើការស្បកួ្តស្បតជង ៃិងផតល់ជសស្េើ នានាច្ំស េះរច្នា េព ័ៃធបសច្ចក្សទ តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
(កូ្ែ វ ិ្ ីគ នាសៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ  ត ង់ោរនានា។ល។) តែលស្គប់ស្គងសលើការអភិវឌឍជាអៃតរជាតិកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង។ 
 
យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺចំបាច្់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃលក្ខ ៈរេួបញ្ច លូ។ 
 

២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 

• ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ច  
 

• ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យៃិងរោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលគឺជាទស្េង់នៃរោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យៃិង 
 

• សស្បើស្បា ់សោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពជាឧទហរ ៍េួយនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅ
ក្ស្េិត ក្លសលាក្។ 

 
២.១ អភិបាលក្ិច្ច  
 
អភិបាលក្ិច្ច គឺជារសបៀបតែល ងាេនានាសរៀបច្ំក្ំ ត់ ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
 
ៃិយេៃ័យសៃេះមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចរប ់ Peters ៃិង Pierre តែលជា “ៃិយេៃ័យ 
ៃិងការពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវផលស្បសយជៃ៍” ៃិងទ សៃៈរប ់ Prakash ៃិង Hart អំពីអភិបាលក្ិច្ច តែលជា 
“ការសរៀបច្ំ ក្េមភ្ជពរេួ”។61 
 
អភិបាលក្ិច្ច  គឺជា៖ “ែំស ើរការជាបៃតបនាទ ប់េួយ តែលតាេរយៈែំស ើរការសៃេះ ជសមាា េះផលស្បសយជៃ៍ 
ឬផលស្បសយជៃ៍ខុ ៗោន អាច្ស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួល សហើយច្ំណ្តត់ការនៃក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតត” 
ៃិងរេួបញ្ច លូ “ស្គថ ប័ៃ ៃិងរបបផល វូការនានាតែលស្តូវបាៃផតល់អំណ្តច្ជូៃសែើេបីបងាា ប់ឲ្យមាៃអៃុសលាេភ្ជព 
ស្ពេទងំការចត់តច្ងេិៃផល វូការនានាតែលស្បជាជៃ ៃិងស្គថ ប័ៃនានាបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  

                                                           
61 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 

ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
សខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទី៦ ៃិង Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម 
ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart, eds. (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ៃិងទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ Routledge ឆាន ំ១៩៩៩) ទំព័រទី២។ 



ច្សៅៗសហើយ”។ 56 
អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរ ុបទទួលស្គា ល់ថាការអភិវឌឍទងំសៃេះមាៃផលវបិាក្ែ៏ ំខ្ៃ់ច្ំស េះក្ិតត ិយ រ
ប ់េៃុ ស ស រភី្ជពបុគាល ៃិងការបំសពញេុខងាររប ់ ងាេ។57 
 
ការេិៃសរ ីសអើង   រ តេាទីបីនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ រេួបញ្ច លូអំណ្តច្សៅក្ន ុងការ មាា ល់ស ើញ 
ៃិងស្បកួ្តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ស្ពេទងំការរចួ្ផុតពីការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគតែលមាៃភ្ជពសរ ីសអើងផងតែរ។ 
ក្រ ីរប ់ជៃជាតិសែើេប៉ាូលីសៃ ុីនៃស្បសទ ៃូតវលស  ង់ជួយបញ្ជា ក្់អំពីច្ំ ុច្សៃេះ។ 
សវទិកាអនាគតនៃទិៃនៃ័យនៃស្បសទ ៃូតវលស  ង់បាៃរាយការ ៍ថា៖ 
 

ស្បជាជៃ Maori ជាសស្ច្ើៃនាក្់េិៃបាៃយល់ស ើញថាពួក្សគក្ំពុងតតទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីការស្បេូល 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ ពួក្សគយល់ស ើញថាមាៃហាៃិភ័យជាក់្ត តង 
ៃិងភ្ជា េៗនៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យ
កាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់បសងក ើតស្បវតត ិរបូរប ់ជាតិពៃធ ុសែើេបីភ្ជពអៃតរាយរប ់ពួក្សគ។ 
សទេះបីជាមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យយ៉ា ងទូលំទូលាយពីពួក្សគនាសពលអតីតកាលក្៏សោយ 
ទិៃនៃ័យទងំសនាេះហាក្់បីែូច្ជាក្ស្េស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងវ ិ្ ី តែលអាច្ផតល់អតថស្បសយជៃ៍ែល់ពួក្សគណ្ត ់... 
ការស្បេូល ការរក្ាទុក្ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតសក្ើតស ើងតាេវ ិ្ ី តែលេិៃសោរពស្បជាជៃ 
Maori tikanga សនាេះសទ។58 
 

  រ ត េាការេិៃសរ ីសអើងនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យបាៃបញ្ជា ក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពថា៖ 
 

សគស្តូវតតបសងក ើតវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលអាច្អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចែំស ើរការនានា 
ៃិងស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវធិាៃនៃការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ សៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងតែលទំៃួលខុ ស្តូវច្ំស េះការស្បកួ្តស្បតជងៃឹងការសរ ីសអើងសៅខ្ងបុគាលទងំឡាយ 
ៃឹងចំបាច្់ស្តូវតតអេេក្ជាេួយៃឹង េតថភ្ជពក្ន ុងការ មាា ល់ 
ៃិងបសងក ើតការោក្់ទ ឌ ក្េមសលើខល ៃួឯងសៅខ្ងរោឋ ភិបាល។59 
 

 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយតែល ក្់ព័ៃធៃឹងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផនក្រច្នា េព ័ៃធ។ វ ិ្ ីស្គន្រ ត សៃេះសផ្លត តសលើ៖ 
“ក្ស្េិតតែល ងាេមាៃ ៃិងោំស្ទច្ំស េះស្គថ ប័ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ ទំនាក្់ទំៃង 
ៃិងស្បព័ៃធច្ំស េះែឹងតែលចំបាច្់ច្ំស េះការទទួលស្គា ល់អំពីគុ តនេានានាតែលមាៃសៅក្ន ុងជីវតិែ៏លែ េួយ”។60 
 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផនក្រច្នា េព ័ៃធ ស្បតក្ក្ថា 
វាេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទសៅក្ន ុងការបសងក ើតច្ាប់ច្ំស េះការចូ្លសស្បើ-
ស្បា ់សោលៃសយបាយនៃទិៃនៃ័យសោយសបើក្ច្ំហសនាេះសទ។ ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ គឺសលើ ពីច្ាប់ ច្ំណ្តយតផនក្ 
ស ែឋក្ិច្ច  ឬរយៈច្មាា យតផនក្របូវៃត សទៀត។ សែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសនាេះ 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការស្តួតពិៃិតយអំពីរសបៀបតែលរច្នា េព ័ៃធ ងាេ (េុខតំត ងតាេរច្នា េព ័ៃធ  ្ៃធាៃ 
ការស្គប់ស្គងស្គថ ប័ៃ ៃិងការស្គប់ស្គងតផនក្ច្ំស េះែឹង) អៃុញ្ជា ត ឬរារាងំច្ំស េះការចូ្លសស្បើស្បា ់។ ឧទហរ ៍៖ 
ឌីជីថលរបូៃីយក្េមនៃស វាស្គធារ ៈសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ៃឹងផតល់អតថស្បសយជៃ៍ជាច្េបងែល់អនក្តែលអាច្សស្បើ
ស្បា ់អុីៃ្ឺ ិតបាៃ តែលភ្ជគសស្ច្ើៃទំៃងជាបុរ តែលរ ់សៅតាេទីស្បជុំជៃ។ 
 
ស ច្ក្ត ីស្បកា អំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ 
គឺជាជំហាៃែំបូងសគបងែ ់សៅក្ន ុងការសលើក្ក្េព ់យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងពិភពសលាក្នៃទិៃនៃ័យក្េម។ 
ស ច្ក្ត ីស្បកា សៃេះទេទរច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

១. ទេទរឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់សោយយុតត ិ្េ៌ ៃិងសោយស្ បច្ាប់ៃូវទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍ 
 
២. ទេទរការយល់ស្ពេពីស្បជាជៃតែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃយ៉ា ងពិតស្បាក្ែ ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ 
 
៣. ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់មា៉ា  ុីៃសេ (upstream) ៃិងការទញយក្ទិៃនៃ័យ 
(downstream) សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែលខវេះខ្ត េតថភ្ជពទងំសៃេះ សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ 

                                                           
56 Ibid ទំពរ័ទី៩។ 

57 Ibid។ 

58 Elizabeth Stuart, Emma Samman, William Avis ៃិង Tom Berliner “បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ ការត វងរក្េៃុ សរាប់លាៃនាក់្តែលបាៃបាត់ខល ៃួ” 
របាយការ ៍ស្ស្គវស្ជាវទី៣ រប ់វទិាស្គថ ៃអភិវឌឍសស្ៅស្បសទ  តខសេស្គ ឆាន ២ំ០១៥ ទំពរ័ទី៤៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9604.pdf។ 

59 Ibid ទំពរ័ទី៩។ 
60 Richard Heeks “គំរនូៃរច្នា េព័ៃធ  ៃិងស ច្ក្ត ីតថាងការ ៍ ស្មាប់យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបកីារអភិវឌឍជាអៃតរជាតិ” 

ស្ក្ោ កិ្ច្ចការតផនក្ព័ត៌មាៃវទិាស្គន្រ ត នៃការអភិវឌឍ សលខ ៦៩ ស្គក្លវទិាល័យ Manchester ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp69.pdf។ 

 
៤. សលើក្ក្េព ់ ិទធិក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ ភ្ជពជាក្េម ិទធិរប ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការបញ្ជា ក្់អេះអាងអំពីទិៃនៃ័យ 
 
៥. សលើក្ក្េព ់ធាតុសច្ញនៃស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យតែលសលើក្ស ើងអំពីសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនានានៃការអភិវឌឍជាអៃតរជាតិ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនៃក្េមវតថ ុរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ 
 
៦. ោំស្ទច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ “ទិៃនៃ័យតូច្” សោយបុគាល ៃិង ហគេៃ៍សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ 
 
៧. ផតល់ការត ៊េូ េតិអំពីការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 
៨. បសងក ើតច្លនា ងាេេួយ ស្មាប់ “ស្ក្េុតែលេិៃអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃ (data subaltern)” 
សៅភ្ជគខ្ងតបូ ងនៃ ក្លសលាក្ 
 
៩. ជំរុញឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីតថាងការ ៍ជំៃួ េួយសៅជុំ វញិការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
តែលចត់ទុក្បញ្ជហ យុតត ិ្េ៌ជាបញ្ជហ ច្េបង 
 
១០. បសងក ើតទស្េង់នៃការសរៀបច្ំថមីៗ ែូច្ជា   ហក្រ ៍នៃការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
 
១១. បញ្ច ុ េះបញ្ច លូឲ្យមាៃច្ាប់ ៃិងសោលៃសយបាយថមីៗតែលតផែក្សលើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ 
(រេួបញ្ច លូទងំច្ំណ្តត់ការច្ំស េះឯកា្ិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យផងតែរ) ៃិង 
 
១២. សបើក្ច្ំហ ស វ្ ើការស្បកួ្តស្បតជង ៃិងផតល់ជសស្េើ នានាច្ំស េះរច្នា េព ័ៃធបសច្ចក្សទ តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
(កូ្ែ វ ិ្ ីគ នាសៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ  ត ង់ោរនានា។ល។) តែលស្គប់ស្គងសលើការអភិវឌឍជាអៃតរជាតិកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង។ 
 
យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺចំបាច្់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃលក្ខ ៈរេួបញ្ច លូ។ 
 

២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 

• ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ច  
 

• ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យៃិងរោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលគឺជាទស្េង់នៃរោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យៃិង 
 

• សស្បើស្បា ់សោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពជាឧទហរ ៍េួយនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅ
ក្ស្េិត ក្លសលាក្។ 

 
២.១ អភិបាលក្ិច្ច  
 
អភិបាលក្ិច្ច គឺជារសបៀបតែល ងាេនានាសរៀបច្ំក្ំ ត់ ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
 
ៃិយេៃ័យសៃេះមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចរប ់ Peters ៃិង Pierre តែលជា “ៃិយេៃ័យ 
ៃិងការពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវផលស្បសយជៃ៍” ៃិងទ សៃៈរប ់ Prakash ៃិង Hart អំពីអភិបាលក្ិច្ច តែលជា 
“ការសរៀបច្ំ ក្េមភ្ជពរេួ”។61 
 
អភិបាលក្ិច្ច  គឺជា៖ “ែំស ើរការជាបៃតបនាទ ប់េួយ តែលតាេរយៈែំស ើរការសៃេះ ជសមាា េះផលស្បសយជៃ៍ 
ឬផលស្បសយជៃ៍ខុ ៗោន អាច្ស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួល សហើយច្ំណ្តត់ការនៃក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតត” 
ៃិងរេួបញ្ច លូ “ស្គថ ប័ៃ ៃិងរបបផល វូការនានាតែលស្តូវបាៃផតល់អំណ្តច្ជូៃសែើេបីបងាា ប់ឲ្យមាៃអៃុសលាេភ្ជព 
ស្ពេទងំការចត់តច្ងេិៃផល វូការនានាតែលស្បជាជៃ ៃិងស្គថ ប័ៃនានាបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  

                                                           
61 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 

ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
សខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទី៦ ៃិង Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម 
ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart, eds. (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ៃិងទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ Routledge ឆាន ំ១៩៩៩) ទំព័រទី២។ 



ឬស្តូវបាៃយល់ស ើញថាៃឹង ថ ិតសៅក្ន ុងផលស្បសយជៃ៍រប ់ពួក្សគ”។ 62  អភិបាលក្ិច្ច “េិៃសៅស ា ៀេសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃតវាតំណ្តងឲ្យរច្នាបថនៃការតក្ ស្េួលកាលាៃុវតតៃភ្ជព ៃិង 
កាលៈសទ ៈជាបៃតបនាទ ប់”។63 
 
អភិបាលក្ិច្ចរេួបញ្ច លូទងំតួអងាស្គធារ ៈ ៃិងតួអងាឯក្ជៃ។ “ស្ទឹ ត ីអភិបាលក្ិច្ចថមី” សយងតាេ John Ruggie 
“ ថ ិតសៅសលើការអេះអាងថារែឋតតមាន ក្់ឯងេិៃអាច្រា ប់រងបៃុ្ក្ ា្ៃ់ៗស្គប់តបបយ៉ា ងតែលស្តូវបាៃតស្េូវសែើេបីស្បឈេេុខៃឹង
បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុង ងាេតែលមាៃ មាព ្ខ្ា ំងបំផុតសនាេះសទ ៃិងថា 
ែូសច្នេះសហើយរែឋ ស្តូវការតួអងាសផសងសទៀតសែើេបីបសងក ើៃ េតថភ្ជពរប ់ខល ៃួ”។64 
 
បញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចអាច្ស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់សៅសស្កាេ “ៃសយបាយនៃតស្េូវការ” ៃិង “ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់”។65 
 
ៃសយបាយនៃតស្េូវការ គឺជាការ តេតងអំពីស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានាសៅក្ន ុង ងាេតែល តាេ្េមតា ស្តូវបាៃតស្េង់សៅកាៃ់        
រោឋ ភិបាល។ ៃសយបាយនៃតស្េូវរេួបញ្ច លូទងំការ តេតងអំពីតស្េូវការនៃច្ំណ្តត់ការជា េូហភ្ជពផងតែរ។ 
ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់ៃិយយអំពី “ េតថភ្ជពរប ់រោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានា 
(រប ់ស្បជាពលរែឋ) ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជហ  ងាេនានា”។66 ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់សផ្លត តសលើ េតថភ្ជពរប ់ ងាេ ីុវលិ 
(ឧ. វ ័ិយអាជីវក្េម  អងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាល ៃិងស្ក្េុសផសងសទៀត) សៅក្ន ុងការផតល់ែំសណ្តេះស្ស្គយ 
ៃិងការស្ពេសស្ពៀងនានាច្ំស េះបញ្ជហ រេួសៅក្ន ុង ងាេ។ 
 
អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន  – ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។67 
 
អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋ ៃ គឺសៅក្ស្េិត ហគេៃ៍ តែល ថ ិតសៅក្ន ុងតំបៃ់តូច្េួយ 
ឬសៅថាន ក្់ទបបំផុតនៃអៃុតផនក្ៃសយបាយរប ់ស្បសទ េួយ។ ច្ំស េះក្េម វ ិ្ ីអភិវឌឍៃ៍អងាការ ហស្បជាជាតិ (UNDP) 
អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋ ៃ “គឺជាបណ្តត ញតែលសៅតក្បរស្បជាពលរែឋខ្ា ំងជាងសគបំផុត  ស្មាប់ការទទួលបាៃស វាេូលោឋ ៃ 
 ស្មាប់ការចូ្លរេួសៅក្ន ុងស ច្ក្ត ី សស្េច្ជា 
ស្គធារ ៈតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះជីវតិរប ់ពួក្សគ ៃិង ស្មាប់ការអៃុវតត ិទធិ ៃិងកាតពវក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ”។68 
 
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិ សក្ើតស ើងសៅសលើនផទែីទងំេូលនៃរែឋនៃអ្ិបសតយយភ្ជពេួយ។ អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិរេួបញ្ច លូ 
“លក្ខ ៈនៃការសស្បើអំណ្តច្សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គង្ៃធាៃតផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេរប ់ស្បសទ េួយសែើេបីការអភិវឌឍ”។69 
 
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល គឺជា៖ “ វ ិ្ ី តែលតួអងាទងំឡាយ – បុគាល ស្គថ ប័ៃ (ជាថមីេតងសទៀត ទងំស្គធារ ៈ ៃិងឯក្ជៃ) 
មាៃបំ ងស វ្ ើការ ស្េប ស្េួលជសមាា េះផលស្បសយជៃ៍នានាតាេរយៈែំស ើរការនៃ 
ស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីច្ំណ្តត់ការជា េូហភ្ជពសៅក្ន ុងវ ័ិយជាសស្ច្ើៃតែលស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅខ្ងសស្ៅស្ពំតែៃរប ់រែឋ  
(នៃអ្ិបសតយយភ្ជព)”។ 70  វាក្៏ជា  
“ែំស ើរការជាអៃត រជាតិសៅក្ន ុងការបសងក ើតការស្ពេសស្ពៀងោន ជាឯក្ច្ឆៃទ  តែលបសងក ើតសោលការ ៍ត នាំ 
ៃិងក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងនានាផងតែរ”។71 
 
តារាងទី២ ខ្ងសស្កាេ ផតល់របូភ្ជពរហ័ េួយនៃបញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតខុ ៗោន  
 

                                                           
62 គ ៈក្េមការអភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអនក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួយ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

63 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
សខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទ១ី៦។ 

64 John Gerard Ruggie “អភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល ៃិង ‘ស្ទឹ ត ីអភិបាលកិ្ច្ចថមី’៖ សេសរៀៃពីអាជីវក្េម ៃិង ិទធ ិេៃុ ស” អភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល ច្ាប់ទី២០ (ឆាន ំ២០១៤) 
ទំព័រទី៨-៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2014-business-beyond-the-private-
sphere/Documents/Global%20Governance%20and%20%27New%20Governance%20Theory%27.pdf។ 

65 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
សខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទី៨។ 

66 Ibid។ 

67 John Pierre ៃិង B. Guy Peters អភិបាលកិ្ច្ច ៃសយបាយ ៃិងរែឋ (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ McMillan Press Ltd. ឆាន ំ២០០០) ទពំ័រទី ៧៥-៩៣។  

68 UNDP “អភិបាលកិ្ច្ចេូលោឋ ៃ ៃិងការអភិវឌឍសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governance-
and-peacebuilding/responsive-and-accountable-institutions/local-governance-and-local-development.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

69 ្នាោរពិភពសលាក្ អភិបាលកិ្ច្ច ៃិងការអភិវឌឍ (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ្នាោរពិភពសលាក្ ឆាន ១ំ៩៩២) ទំពរ័ទ១ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf។ 

70 Richard Higgott “ស្ទឹ ត ី ៃិងការអៃុវតតអភិបាលកិ្ច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងក្ស្េិតតំបៃ់៖ ការ ស្េប ស្េួលក្រ ីសលើក្តលងរប ់ស្បសទ អាសេរកិ្ ៃិងពហុៃិយេសៅអឺរ ុប” 
ស្ក្ោ កិ្ច្ចការនៃស្គក្លវទិាល័យ Warwick GARNET សលខ ០១/០៥ ទំពរ័ទ ី៤-៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/csgr/garnet/workingpapers/0105.pdf។ 

71 InternationalRelations.org “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលកិ្ច្ចក្ស្េិត ក្ល”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://internationalrelations.org/global-governance/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

តារាងទី២. បញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល 

 កប្ម្ិតមូ្លដ្ឋា ន កប្ម្ិតជាតិ កប្ម្ិតសកល 

ៃសយបាយនៃតស្េូវការ យុទធនាការស្បឆាំងអំសពើពុក្រលួយ 
ការសបាេះសឆាន ត ការបញ្ច ុ េះបញ្ច លូ 
ច្លនា ងាេ 

ទីស្ក្ងុ Seattle តវា ស្បឆាំងៃឹង 
អងាការ  ិជាក្េមពិភពសលាក្ 
 ការស្បឆាំងការជួញែូរក្ុមារ 

ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់ 
ស វា ងាេ ការស្គប់ស្គងទីធាា រេួ
 ស្មាប់ស្គធារ ជៃទូសៅ 

ច្ាប់ 
ៃិងបទបបញ្ាតត ិនានាសៅក្ស្េិតជាតិ 
ការការ រ ៃិង ៃត ិ ុខ  

សោលៃសយបាយអភិវឌឍ ហ វតសរ៍ 
សោលៃសយបាយអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព 

អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធជាេួយរោឋ ភិបាល ឬ “រច្នា េព ័ៃធផល វូការនៃវ ័ិយស្គធារ ៈ 
ៃិងតួអងាជាសស្ច្ើៃនាក់្តែលអៃុវតតអំណ្តច្រប ់រែឋ”។ 72  Oran Young បាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរោឋ ភិបាលថាជា 
“អងាភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្ន ុងការផតល់អភិបាលក្ិច្ច”។73 
 
សគក្៏បាៃទទួលស្គា ល់ផងតែរថា អភិបាលក្ិច្ច “េិៃស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតច្ំស េះតតរោឋ ភិបាលសនាេះសទ 
សោយស្គរតតស្គថ ប័ៃ ងាេសផសងសទៀតក្៏ស្បតហលជាអាច្ផតល់ស វានានានៃអភិបាលក្ិច្ចបាៃែូច្ោន តែរ”។74 
 
Oran Young ៃិយយអំពីស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោន ច្ំៃួៃស្បាំ៖ 

១. អភិបាលក្ិច្ចសោយរោឋ ភិបាល 
 
២. អភិបាលក្ិច្ចសោយក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងអៃតររោឋ ភិបាល 
 
៣. អភិបាលក្ិច្ចឯក្ជៃតាេរយៈការស វ្ ើៃិយ័តក្េមសោយខល ៃួឯង ៃិងស្ក្េស្បតិបតត ិសៅក្ន ុងវ ័ិយឧ ាហក្េម  
 
៤. អភិបាលក្ិច្ច ីុវលិ ឬអភិបាលក្ិច្ចសោយ ងាេ ីុវលិ ៃិង 
 
៥. យៃតការកូ្ៃកាត់ សៅក្តៃាងតែលស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោន ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន សែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ជាក្់លាក្់។ 
 

Lemos ៃិង Agrawal 
បាៃពៃយល់បតៃថេអំពីយៃតការកូ្ៃកាត់នៃអភិបាលក្ិច្ចតាេរយៈការច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីទស្េង់នៃអភិបាលក្ិច្ចច្ំៃួៃបួៃ៖ 
 

១. ការស្គប់ស្គងរេួោន  (រវាងទីភ្ជន ក្់ងាររែឋ ៃិង ហគេៃ៍នានា) 
 
២. ភ្ជពជានែគូស្គធារ ៈ-ឯក្ជៃ (រវាងទីភ្ជន ក្់ងាររែឋ ៃិងតួអងានានាសៅក្ន ុងទីផារ) 
 
៣. ភ្ជពជានែគូឯក្ជៃ- ងាេ (រវាងតួអងានានាសៅក្ន ុងទីផារ ៃិង ហគេៃ៍) ៃិង 
 
៤. អភិបាលក្ិច្ចសោយនែគូជាសស្ច្ើៃ (រេួបញ្ច លូស្បសភទខុ ៗោន នៃភ្ជន ក្់ងារទងំអ ់)។75 
 

សទេះបីជាមាៃវតតមាៃតួអងានៃវ ័ិយឯក្ជៃក្៏សោយ ក្៏រោឋ ភិបាលសៅតតជាតួអងានៃអភិបាលក្ិច្ចែ៏ ំខ្ៃ់េួយ។ 
ភ្ជពខុ ោន ជាច្េបងេួយរវាងរោឋ ភិបាល ៃិងតួអងានៃវ ័ិយឯក្ជៃ គឺថា រោឋ ភិបាល 
“គឺជាអាជាញ ្រតែលមាៃអំណ្តច្សៅក្ន ុងការបងាា ប់បញ្ជា  បងខ ិតបងខំ”។ 76 
រោឋ ភិបាលក៏្មាៃ ិទធិអំណ្តច្សៅក្ន ុងការស្បេូលពៃធផងតែរ។ 
ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយគ ៈក្េមការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល 
“ស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ណ្តេួយស្តូវតតមាៃ េតថភ្ជពសៅក្ន ុងស្គប់ស្គង 
ៃិងបសញ្ចញ្ៃធាៃនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់សៅក្ន ុងការទទួលស្គា ល់អំពីវតថ ុបំ ងច្េបងៗរប ់ខល ៃួ”។77 
 
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួយច្ំៃួៃតែលចត់ទុក្រោឋ ភិបាលស្ោៃ់តតជាតួអងាេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេតួអងាជាសស្ច្ើៃនៃ
អភិបាលក្ិច្ចសនាេះ ច្ំ ុច្សខាយរប ់ពួក្សគ គឺថា ពួក្សគ “បាៃសេើលងាយអំពីភ្ជពឋិតសថរ ៃិងសៅក្ន ុងក្រ ីេួយច្ំៃួៃ 

                                                           
72  B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 

ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទំពរ័ទី៥។  

73 Oran Young “អភិបាលកិ្ច្ចសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពសៅក្ន ុងពិភពសលាក្េួយតែលកំ្ពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូវការពឹងតផែក្ោន សៅវញិសៅេក្” 
សៅក្ន ុងអភិបាលកិ្ច្ចសែើេបីបរសិ្គថ ៃ Magali A. Delmas ៃិង Oran Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០០៩) ទំព័រទី២០។ 

74 Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey 
Hart, eds. (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ៃិងទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្ Routledge ឆាន ១ំ៩៩៩) ទពំ័រទី២។ 

75 Maria Camen Lemos ៃិង Arun Agrawal “អភិបាលកិ្ច្ចតផនក្បរសិ្គថ ៃ ៃិងវទិាស្គន្រ តៃសយបាយ” សៅក្ន ុងអភិបាលកិ្ច្ចសែើេបីបរសិ្គថ ៃ  Magali A. Delmas ៃិង Oran 
Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០០៩) ទពំ័រទី៧៩។ 

76 Ann Florini “អភិបាលកិ្ច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងសតើវាមាៃៃ័យយ៉ា ងែូច្សេតច្” Brookings នថាទ១ី៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០០៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.brookings.edu/on-the-record/global-governance-and-what-it-means/។ 

77 គ ៈក្េមការអភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអនក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួយ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



ឬស្តូវបាៃយល់ស ើញថាៃឹង ថ ិតសៅក្ន ុងផលស្បសយជៃ៍រប ់ពួក្សគ”។ 62  អភិបាលក្ិច្ច “េិៃសៅស ា ៀេសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃតវាតំណ្តងឲ្យរច្នាបថនៃការតក្ ស្េួលកាលាៃុវតតៃភ្ជព ៃិង 
កាលៈសទ ៈជាបៃតបនាទ ប់”។63 
 
អភិបាលក្ិច្ចរេួបញ្ច លូទងំតួអងាស្គធារ ៈ ៃិងតួអងាឯក្ជៃ។ “ស្ទឹ ត ីអភិបាលក្ិច្ចថមី” សយងតាេ John Ruggie 
“ ថ ិតសៅសលើការអេះអាងថារែឋតតមាន ក្់ឯងេិៃអាច្រា ប់រងបៃុ្ក្ ា្ៃ់ៗស្គប់តបបយ៉ា ងតែលស្តូវបាៃតស្េូវសែើេបីស្បឈេេុខៃឹង
បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុង ងាេតែលមាៃ មាព ្ខ្ា ំងបំផុតសនាេះសទ ៃិងថា 
ែូសច្នេះសហើយរែឋ ស្តូវការតួអងាសផសងសទៀតសែើេបីបសងក ើៃ េតថភ្ជពរប ់ខល ៃួ”។64 
 
បញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចអាច្ស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់សៅសស្កាេ “ៃសយបាយនៃតស្េូវការ” ៃិង “ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់”។65 
 
ៃសយបាយនៃតស្េូវការ គឺជាការ តេតងអំពីស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានាសៅក្ន ុង ងាេតែល តាេ្េមតា ស្តូវបាៃតស្េង់សៅកាៃ់        
រោឋ ភិបាល។ ៃសយបាយនៃតស្េូវរេួបញ្ច លូទងំការ តេតងអំពីតស្េូវការនៃច្ំណ្តត់ការជា េូហភ្ជពផងតែរ។ 
ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់ៃិយយអំពី “ េតថភ្ជពរប ់រោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានា 
(រប ់ស្បជាពលរែឋ) ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជហ  ងាេនានា”។66 ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់សផ្លត តសលើ េតថភ្ជពរប ់ ងាេ ីុវលិ 
(ឧ. វ ័ិយអាជីវក្េម  អងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាល ៃិងស្ក្េុសផសងសទៀត) សៅក្ន ុងការផតល់ែំសណ្តេះស្ស្គយ 
ៃិងការស្ពេសស្ពៀងនានាច្ំស េះបញ្ជហ រេួសៅក្ន ុង ងាេ។ 
 
អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន  – ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។67 
 
អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋ ៃ គឺសៅក្ស្េិត ហគេៃ៍ តែល ថ ិតសៅក្ន ុងតំបៃ់តូច្េួយ 
ឬសៅថាន ក្់ទបបំផុតនៃអៃុតផនក្ៃសយបាយរប ់ស្បសទ េួយ។ ច្ំស េះក្េម វ ិ្ ីអភិវឌឍៃ៍អងាការ ហស្បជាជាតិ (UNDP) 
អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋ ៃ “គឺជាបណ្តត ញតែលសៅតក្បរស្បជាពលរែឋខ្ា ំងជាងសគបំផុត  ស្មាប់ការទទួលបាៃស វាេូលោឋ ៃ 
 ស្មាប់ការចូ្លរេួសៅក្ន ុងស ច្ក្ត ី សស្េច្ជា 
ស្គធារ ៈតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះជីវតិរប ់ពួក្សគ ៃិង ស្មាប់ការអៃុវតត ិទធិ ៃិងកាតពវក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ”។68 
 
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិ សក្ើតស ើងសៅសលើនផទែីទងំេូលនៃរែឋនៃអ្ិបសតយយភ្ជពេួយ។ អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិរេួបញ្ច លូ 
“លក្ខ ៈនៃការសស្បើអំណ្តច្សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គង្ៃធាៃតផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេរប ់ស្បសទ េួយសែើេបីការអភិវឌឍ”។69 
 
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល គឺជា៖ “ វ ិ្ ី តែលតួអងាទងំឡាយ – បុគាល ស្គថ ប័ៃ (ជាថមីេតងសទៀត ទងំស្គធារ ៈ ៃិងឯក្ជៃ) 
មាៃបំ ងស វ្ ើការ ស្េប ស្េួលជសមាា េះផលស្បសយជៃ៍នានាតាេរយៈែំស ើរការនៃ 
ស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីច្ំណ្តត់ការជា េូហភ្ជពសៅក្ន ុងវ ័ិយជាសស្ច្ើៃតែលស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅខ្ងសស្ៅស្ពំតែៃរប ់រែឋ  
(នៃអ្ិបសតយយភ្ជព)”។ 70  វាក្៏ជា  
“ែំស ើរការជាអៃត រជាតិសៅក្ន ុងការបសងក ើតការស្ពេសស្ពៀងោន ជាឯក្ច្ឆៃទ  តែលបសងក ើតសោលការ ៍ត នាំ 
ៃិងក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងនានាផងតែរ”។71 
 
តារាងទី២ ខ្ងសស្កាេ ផតល់របូភ្ជពរហ័ េួយនៃបញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតខុ ៗោន  
 

                                                           
62 គ ៈក្េមការអភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអនក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួយ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

63 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
សខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទ១ី៦។ 

64 John Gerard Ruggie “អភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល ៃិង ‘ស្ទឹ ត ីអភិបាលកិ្ច្ចថមី’៖ សេសរៀៃពីអាជីវក្េម ៃិង ិទធ ិេៃុ ស” អភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល ច្ាប់ទី២០ (ឆាន ំ២០១៤) 
ទំព័រទី៨-៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2014-business-beyond-the-private-
sphere/Documents/Global%20Governance%20and%20%27New%20Governance%20Theory%27.pdf។ 

65 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
សខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទី៨។ 

66 Ibid។ 

67 John Pierre ៃិង B. Guy Peters អភិបាលកិ្ច្ច ៃសយបាយ ៃិងរែឋ (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ McMillan Press Ltd. ឆាន ំ២០០០) ទពំ័រទី ៧៥-៩៣។  

68 UNDP “អភិបាលកិ្ច្ចេូលោឋ ៃ ៃិងការអភិវឌឍសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governance-
and-peacebuilding/responsive-and-accountable-institutions/local-governance-and-local-development.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

69 ្នាោរពិភពសលាក្ អភិបាលកិ្ច្ច ៃិងការអភិវឌឍ (វា  ីុងសតាៃ ឌី ីុ ្នាោរពិភពសលាក្ ឆាន ១ំ៩៩២) ទំពរ័ទ១ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf។ 

70 Richard Higgott “ស្ទឹ ត ី ៃិងការអៃុវតតអភិបាលកិ្ច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងក្ស្េិតតំបៃ់៖ ការ ស្េប ស្េួលក្រ ីសលើក្តលងរប ់ស្បសទ អាសេរកិ្ ៃិងពហុៃិយេសៅអឺរ ុប” 
ស្ក្ោ កិ្ច្ចការនៃស្គក្លវទិាល័យ Warwick GARNET សលខ ០១/០៥ ទំពរ័ទ ី៤-៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/csgr/garnet/workingpapers/0105.pdf។ 

71 InternationalRelations.org “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលកិ្ច្ចក្ស្េិត ក្ល”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://internationalrelations.org/global-governance/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

តារាងទី២. បញ្ជហ អភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល 

 កប្ម្ិតមូ្លដ្ឋា ន កប្ម្ិតជាតិ កប្ម្ិតសកល 

ៃសយបាយនៃតស្េូវការ យុទធនាការស្បឆាំងអំសពើពុក្រលួយ 
ការសបាេះសឆាន ត ការបញ្ច ុ េះបញ្ច លូ 
ច្លនា ងាេ 

ទីស្ក្ងុ Seattle តវា ស្បឆាំងៃឹង 
អងាការ  ិជាក្េមពិភពសលាក្ 
 ការស្បឆាំងការជួញែូរក្ុមារ 

ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់ 
ស វា ងាេ ការស្គប់ស្គងទីធាា រេួ
 ស្មាប់ស្គធារ ជៃទូសៅ 

ច្ាប់ 
ៃិងបទបបញ្ាតត ិនានាសៅក្ស្េិតជាតិ 
ការការ រ ៃិង ៃត ិ ុខ  

សោលៃសយបាយអភិវឌឍ ហ វតសរ៍ 
សោលៃសយបាយអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព 

អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធជាេួយរោឋ ភិបាល ឬ “រច្នា េព ័ៃធផល វូការនៃវ ័ិយស្គធារ ៈ 
ៃិងតួអងាជាសស្ច្ើៃនាក់្តែលអៃុវតតអំណ្តច្រប ់រែឋ”។ 72  Oran Young បាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរោឋ ភិបាលថាជា 
“អងាភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្ន ុងការផតល់អភិបាលក្ិច្ច”។73 
 
សគក្៏បាៃទទួលស្គា ល់ផងតែរថា អភិបាលក្ិច្ច “េិៃស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតច្ំស េះតតរោឋ ភិបាលសនាេះសទ 
សោយស្គរតតស្គថ ប័ៃ ងាេសផសងសទៀតក្៏ស្បតហលជាអាច្ផតល់ស វានានានៃអភិបាលក្ិច្ចបាៃែូច្ោន តែរ”។74 
 
Oran Young ៃិយយអំពីស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោន ច្ំៃួៃស្បាំ៖ 

១. អភិបាលក្ិច្ចសោយរោឋ ភិបាល 
 
២. អភិបាលក្ិច្ចសោយក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងអៃតររោឋ ភិបាល 
 
៣. អភិបាលក្ិច្ចឯក្ជៃតាេរយៈការស វ្ ើៃិយ័តក្េមសោយខល ៃួឯង ៃិងស្ក្េស្បតិបតត ិសៅក្ន ុងវ ័ិយឧ ាហក្េម  
 
៤. អភិបាលក្ិច្ច ីុវលិ ឬអភិបាលក្ិច្ចសោយ ងាេ ីុវលិ ៃិង 
 
៥. យៃតការកូ្ៃកាត់ សៅក្តៃាងតែលស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោន ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន សែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ជាក្់លាក្់។ 
 

Lemos ៃិង Agrawal 
បាៃពៃយល់បតៃថេអំពីយៃតការកូ្ៃកាត់នៃអភិបាលក្ិច្ចតាេរយៈការច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីទស្េង់នៃអភិបាលក្ិច្ចច្ំៃួៃបួៃ៖ 
 

១. ការស្គប់ស្គងរេួោន  (រវាងទីភ្ជន ក្់ងាររែឋ ៃិង ហគេៃ៍នានា) 
 
២. ភ្ជពជានែគូស្គធារ ៈ-ឯក្ជៃ (រវាងទីភ្ជន ក្់ងាររែឋ ៃិងតួអងានានាសៅក្ន ុងទីផារ) 
 
៣. ភ្ជពជានែគូឯក្ជៃ- ងាេ (រវាងតួអងានានាសៅក្ន ុងទីផារ ៃិង ហគេៃ៍) ៃិង 
 
៤. អភិបាលក្ិច្ចសោយនែគូជាសស្ច្ើៃ (រេួបញ្ច លូស្បសភទខុ ៗោន នៃភ្ជន ក្់ងារទងំអ ់)។75 
 

សទេះបីជាមាៃវតតមាៃតួអងានៃវ ័ិយឯក្ជៃក្៏សោយ ក្៏រោឋ ភិបាលសៅតតជាតួអងានៃអភិបាលក្ិច្ចែ៏ ំខ្ៃ់េួយ។ 
ភ្ជពខុ ោន ជាច្េបងេួយរវាងរោឋ ភិបាល ៃិងតួអងានៃវ ័ិយឯក្ជៃ គឺថា រោឋ ភិបាល 
“គឺជាអាជាញ ្រតែលមាៃអំណ្តច្សៅក្ន ុងការបងាា ប់បញ្ជា  បងខ ិតបងខំ”។ 76 
រោឋ ភិបាលក៏្មាៃ ិទធិអំណ្តច្សៅក្ន ុងការស្បេូលពៃធផងតែរ។ 
ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយគ ៈក្េមការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល 
“ស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ណ្តេួយស្តូវតតមាៃ េតថភ្ជពសៅក្ន ុងស្គប់ស្គង 
ៃិងបសញ្ចញ្ៃធាៃនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់សៅក្ន ុងការទទួលស្គា ល់អំពីវតថ ុបំ ងច្េបងៗរប ់ខល ៃួ”។77 
 
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួយច្ំៃួៃតែលចត់ទុក្រោឋ ភិបាលស្ោៃ់តតជាតួអងាេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេតួអងាជាសស្ច្ើៃនៃ
អភិបាលក្ិច្ចសនាេះ ច្ំ ុច្សខាយរប ់ពួក្សគ គឺថា ពួក្សគ “បាៃសេើលងាយអំពីភ្ជពឋិតសថរ ៃិងសៅក្ន ុងក្រ ីេួយច្ំៃួៃ 

                                                           
72  B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 

ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០១៦) ទំពរ័ទី៥។  

73 Oran Young “អភិបាលកិ្ច្ចសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពសៅក្ន ុងពិភពសលាក្េួយតែលកំ្ពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូវការពឹងតផែក្ោន សៅវញិសៅេក្” 
សៅក្ន ុងអភិបាលកិ្ច្ចសែើេបីបរសិ្គថ ៃ Magali A. Delmas ៃិង Oran Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០០៩) ទំព័រទី២០។ 

74 Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម ៃិងអភិបាលកិ្ច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey 
Hart, eds. (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ៃិងទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្ Routledge ឆាន ១ំ៩៩៩) ទពំ័រទី២។ 

75 Maria Camen Lemos ៃិង Arun Agrawal “អភិបាលកិ្ច្ចតផនក្បរសិ្គថ ៃ ៃិងវទិាស្គន្រ តៃសយបាយ” សៅក្ន ុងអភិបាលកិ្ច្ចសែើេបីបរសិ្គថ ៃ  Magali A. Delmas ៃិង Oran 
Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ំ២០០៩) ទពំ័រទី៧៩។ 

76 Ann Florini “អភិបាលកិ្ច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងសតើវាមាៃៃ័យយ៉ា ងែូច្សេតច្” Brookings នថាទ១ី៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០០៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.brookings.edu/on-the-record/global-governance-and-what-it-means/។ 

77 គ ៈក្េមការអភិបាលកិ្ច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអនក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួយ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



ទំហំនៃទស្េង់នានានៃអំណ្តច្តផនក្ៃសយបាយតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ៃត ិ ុខ អ្ិបសតយយភ្ជព ៃិងការសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការគំរាេកំ្តហងអំពីការសស្បើស្បា ់ក្មាា ំងកាយ ៃិងអំសពើហិងា”។78 
 
ៃិយេៃ័យទីពីរនៃអភិបាលក្ិច្ច ក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងសេសរៀៃសៃេះផងតែរ៖ “អភិបាលក្ិច្ចគឺជាការកាច្់ច្ងក តូ 
ៃិងការ ស្េប ស្េួល”។ 79  ៃិយេៃ័យសៃេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងបរបិទនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – 
“ការស្បេូលផត ុំនៃទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងែំស ើរការនានាតែលជួយធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជាផល វូការសៅក្ន ុងអងាការណ្តេួយ”។80 
 
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
គំៃិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋ ភិបាល 
េិៃតេៃជាគំៃិតថមីេួយសនាេះសទ។ 
ស្បវតត ិស្គន្រ ត នៃ ថ ិតិនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធិជាេួយការសលច្ស ើងនៃការស វ្ ើទំសៃើបក្េមរែឋសៅក្ន ុង តវតសរ៍ទី១៩។
81  អវ ីតែលស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនាសពលបច្ច ុបបៃនភ្ជពមាៃខុ តបាក្ពីេុៃសនាេះ 
គឺថាបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យបាៃស វ្ ើឲ្យសយើងអាច្ សស្េច្ឧតតេគតិសនាេះបាៃសស្ច្ើៃជាងេុៃ។ 
 
បច្ច ុបបៃន  សយើងសស្បើស្បា ់ ក្យ “ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” សែើេបីព ៌នាអំពី ក្េមភ្ជពេួយតែលស្តូវបាៃ 
“បងាា ប់បញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ សស្ច្ើៃជាងអពាៃត រញ្ជា   ឬសោយបទពិសស្គ្ៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ”។ 82 
ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យក្៏មាៃៃ័យថា “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តផនក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែក្សលើការវភិ្ជគ 
ៃិងការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យ” ផងតែរ។83 
 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត 
ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងាេសែើេបីក្ំ ត់ ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃការស្ជួតស្ជាបទងំសៅក្ន ុងៃសយបាយ
នៃតស្េូវការ ៃិងៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់។ 
 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ គឺជា “អភិបាលក្ិច្ចតែល  ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទងំអ ់ 
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតតបាៃទងំអ  ់ អាច្ត វងរក្បាៃសៅសពល ៃិងសៅក្តៃាងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទងំសនាេះ”។ 84 
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ៖ 

• អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែជាងេុៃ 
 

• ការចប់បាៃ ការកាត់បៃថយ ៃិងការទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្ ៃិងក្ំហុ ឆ្ាងបាៃលែ ស្បស ើរស ើង 
 

• ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
សោយតផែក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួលបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផតល់ជូៃសនាេះ 
 

• ស្ប ិទធភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈបណ្តត ញនៃព័ត៌មាៃ មាា ត់ 
តែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ ៃិង 
 

• ការយល់ែឹងជាស្គធារ ៈរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។85 
 

ស្បអប់ទី៩. រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជា រោឋ ភិបាលតែលសផ្លត តសលើស្បជាពលរែឋជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ ីនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី 

រោឋ ភិបាលស្បេូលទិៃនៃ័យែ៏សស្ច្ើៃ សេបើេ តាេរយៈអៃតរក្េមរវាងពួក្សគជាេួយស្បជាពលរែឋ។ 
ទិៃនៃ័យអាច្អៃុញ្ជា តឲ្យរោឋ ភិបាលពស្ងឹងស វាស្គធារ ៈ ៃិងការសរៀបច្ំសោលៃសយបាយឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរស ើង 

                                                           
78 Mitchell Dean ការស វ្ ើអភិបាលកិ្ច្ច ងាេ៖ ទ សៃៈវ ័ិយតផនក្ៃសយបាយចំ្ស េះវធិាៃសៅក្ន ុងស្បសទ  ៃិងវធិាៃអៃតរជាតិ (Berkshire ៃិងទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្ 

ស្គរព័ត៌មាៃសបើក្ចំ្ហរប ់ស្គក្លវទិាល័យ ការអប់រំរប ់ McGraw Hill Education ឆាន ំ២០០៧) ទំព័រទី៥៨។ 

79 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល- វទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ២ំ០១៦) ទពំ័រទី៤។ 

80 Charles Roe “សតើអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?” នថាទ១ី៨ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/what-is-data-governance/។ 

81 Stuart Woolf “ ថ ិតិ ៃិងរែឋទំសៃើប” ការ ិក្ាអំពី ងាេ ៃិងស្បវតតិស្គន្រ តតាេតបបសស្បៀបស្ៀប ច្ាប់ទី៣១ សលខ ៣ (តខក្ក្កោ ឆាន ំ១៩៨៩) ទំពរ័ ៥៨៨-៦០៤។ អាច្
ត វងរក្បាៃសៅ https://www.jstor.org/stable/178772?read-
now=1&refreqid=excelsior%3Ae9117494e9c81b206098b366401bfc44&seq=1#page_scan_tab_contents។ 

82 Wikipedia “ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://en.wikipedia.org/wiki/Data-driven (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

83 AT Internet “ ទទ ៃុស្ក្េ៖ ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃ https://www.atinternet.com/en/glossary/data-driven/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

84 Terence Lutes “រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងផល វូេួយសឆាព េះសៅេុខ” ស្ក្ោ    នៃការវភិ្ជគរប ់ IBM ឆាន ំ២០១៥ ទំពរ័ទី៣។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។ 

85 Ibid។ 

នាំេក្ៃូវអតថស្បសយជៃ៍ ងាេសៅក្ន ុងស្ទង់ស្ទយ្ំែល់ស្បជាពលរែឋ 
ៃិងភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ន ុងរសបៀបតែលតផនក្នានានៃការស្គប់ស្គងតែលស្តូវបាៃស្បគល់ជូៃ។ 
 
ទិៃនៃ័យអាច្សបើក្សស្គវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលជួយែល់ស្បសទ អូន្រស្គត លីសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម 
ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេ្ំៗបំផុតេួយច្ំៃួៃតែលស្បសទ សៃេះក្ំពុងតតស្បឈេេុខសៅក្ន ុងវ ័ិយនានា 
ែូច្ជា   វ ័ិយ ុខ្ភិបាល  ៃត ិ ុខ ងាេ ៃិងក្ិច្ចការសៅក្ន ុងស្បសទ ។ 
 
បតៃថេពីសលើការជួយអភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពខ្ា ំងជាងេុៃសទៀតសនាេះ 
ទិៃនៃ័យអាច្សែើរតួជា ូច្នាក្រនៃការអៃុវតតែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ការវា ់តវងអំពីលទធផលរប ់សោលៃសយបាយ។ 
វាក្៏អាច្អៃុញ្ជា តឲ្យយុតាត ្ិការ 
ៃិងអងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាល សស្េច្បាៃៃូវ េិទធផលជាសស្ច្ើៃបតៃថេសទៀតសោយេិៃចំបាច្់បតៃថេហិរញ្ាបបទៃសនាេះ
សទ។ 
ស្បសទ អូន្រស្គត លីបាៃសេើលស ើញរចួ្េក្សហើយៃូវអតថស្បសយជៃ៍នានានៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរសៅក្ន ុង
ការផតល់ស វា។ ការត នាំអំពីបសច្ចក្វទិាជីវមាស្តសៅអាកា យៃោឋ ៃបាៃកាត់បៃថយការតស្េង់ជួរនៃការស វ្ ើអសនាត -
ស្បសវ ៃ៍ សហើយក្ំ ត់ស្តា ុខភ្ជពតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្គប់ស្គងផ្លទ ល់ខល ៃួបាៃជួយស វ្ ើឲ្យតផៃការស្គប់ស្គងជំងឺ

មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 
 រុបេក្ ទិៃនៃ័យអាច្ជួយែល់រោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អូន្រស្គត លីសៅក្ន ុងការ៖ 
 

• អភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពឆាា តនវជាងេុៃសោយតផែក្តាេភ័ ត ុតាង 
 

• ផតល់ជូៃៃូវស វាតែលសផ្លត តសលើស្បជាពលរែឋជា ំខ្ៃ់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈ ៃិងកាត់បៃថយច្ំណ្តយទូសៅ ៃិង 

• វាយតនេាអំពីក្េម វ ិ្ ី ៃិងអនក្ក្ំ ត់ច្ំ ុច្សោលតែលជាតតិយជៃ។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ រែឋ ហ្ៃអូន្រស្គត លី ស្ក្ ួងនាយក្រែឋេន្រៃត ី ៃិងខុទទកាល័យ 
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ” តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៥ ទំព័រទី១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/public_sector_data_mgt_project.pdf។ 
 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗអាច្ស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល 
មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ ទិៃនៃ័យអាច្ជួយក្ំ ត់សោលសៅនៃស វារប ់ស្បជាពលរែឋបាៃលែជាងេុៃ 
ៃិងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ ៃិងនាំឲ្យមាៃការតបងតច្ក្្ៃធាៃក្ស្េបាៃលែជាងេុៃ ៃិងការយល់ែឹងអំពីេូលសហតុ 
ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាច្ំស េះបញ្ជហ  ងាេតែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយស្បាក្់សស្ច្ើៃ។ 
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ជួយ ស្េួលែល់ការចូ្លរេួរប ់ស្បជាពលរែឋតែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចផងតែរ
។ 
 
ការ ទង់េតិរប ់រោឋ ភិបាលេូលោឋ ៃនៃស្បសទ អង់សគា សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ 
បាៃបងាហ ញអំពីក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ១១ ក្រ ីែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 
១. ស វ្ ើឲ្យការស្គប់ស្គងទីធាា  ៃិងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធមាៃភ្ជពលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
 
២. ស វ្ ើសត ត  “អវ ីតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” 
 
៣. ការស្គប់ស្គងក្រ ីស្បក្បសោយភ្ជពឆាា តនវ 
 
៤. ការស្គប់ស្គងការអៃុវតតសោយតផែក្សលើលទធផល 
 
៥. ការ មាា ល់ស ើញយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃូវស្ពឹតត ិការ ៍តែលេិៃអំសណ្តយផល ៃិង មាព ្នៃស វានាសពលអនាគត 
 
៦. ការត វងយល់ ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការរប ់ស្បជាពលរែឋ  
 
៧. ការជូៃែំ ឹងអំពីការផ្លា  ់បត រូនៃស វាស្គធារ ៈ 
 
៨. ស វ្ ើឲ្យែំស ើរការរប ់ស្ក្េុស្បឹក្ាស្បតិបតត ិការមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ 
 
៩. ការសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាល 
 
១០. ការោំស្ទែល់ស ែឋក្ិច្ច អាជីវក្េម ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ ៃិង 



ទំហំនៃទស្េង់នានានៃអំណ្តច្តផនក្ៃសយបាយតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ៃត ិ ុខ អ្ិបសតយយភ្ជព ៃិងការសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការគំរាេកំ្តហងអំពីការសស្បើស្បា ់ក្មាា ំងកាយ ៃិងអំសពើហិងា”។78 
 
ៃិយេៃ័យទីពីរនៃអភិបាលក្ិច្ច ក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងសេសរៀៃសៃេះផងតែរ៖ “អភិបាលក្ិច្ចគឺជាការកាច្់ច្ងក តូ 
ៃិងការ ស្េប ស្េួល”។ 79  ៃិយេៃ័យសៃេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងបរបិទនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – 
“ការស្បេូលផត ុំនៃទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងែំស ើរការនានាតែលជួយធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជាផល វូការសៅក្ន ុងអងាការណ្តេួយ”។80 
 
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
គំៃិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋ ភិបាល 
េិៃតេៃជាគំៃិតថមីេួយសនាេះសទ។ 
ស្បវតត ិស្គន្រ ត នៃ ថ ិតិនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធិជាេួយការសលច្ស ើងនៃការស វ្ ើទំសៃើបក្េមរែឋសៅក្ន ុង តវតសរ៍ទី១៩។
81  អវ ីតែលស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនាសពលបច្ច ុបបៃនភ្ជពមាៃខុ តបាក្ពីេុៃសនាេះ 
គឺថាបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យបាៃស វ្ ើឲ្យសយើងអាច្ សស្េច្ឧតតេគតិសនាេះបាៃសស្ច្ើៃជាងេុៃ។ 
 
បច្ច ុបបៃន  សយើងសស្បើស្បា ់ ក្យ “ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” សែើេបីព ៌នាអំពី ក្េមភ្ជពេួយតែលស្តូវបាៃ 
“បងាា ប់បញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ សស្ច្ើៃជាងអពាៃត រញ្ជា   ឬសោយបទពិសស្គ្ៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ”។ 82 
ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យក្៏មាៃៃ័យថា “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តផនក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែក្សលើការវភិ្ជគ 
ៃិងការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យ” ផងតែរ។83 
 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត 
ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងាេសែើេបីក្ំ ត់ ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃការស្ជួតស្ជាបទងំសៅក្ន ុងៃសយបាយ
នៃតស្េូវការ ៃិងៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់។ 
 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ គឺជា “អភិបាលក្ិច្ចតែល  ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទងំអ ់ 
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតតបាៃទងំអ  ់ អាច្ត វងរក្បាៃសៅសពល ៃិងសៅក្តៃាងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទងំសនាេះ”។ 84 
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ៖ 

• អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែជាងេុៃ 
 

• ការចប់បាៃ ការកាត់បៃថយ ៃិងការទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្ ៃិងក្ំហុ ឆ្ាងបាៃលែ ស្បស ើរស ើង 
 

• ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
សោយតផែក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួលបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផតល់ជូៃសនាេះ 
 

• ស្ប ិទធភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈបណ្តត ញនៃព័ត៌មាៃ មាា ត់ 
តែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ ៃិង 
 

• ការយល់ែឹងជាស្គធារ ៈរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។85 
 

ស្បអប់ទី៩. រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជា រោឋ ភិបាលតែលសផ្លត តសលើស្បជាពលរែឋជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ ីនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី 

រោឋ ភិបាលស្បេូលទិៃនៃ័យែ៏សស្ច្ើៃ សេបើេ តាេរយៈអៃតរក្េមរវាងពួក្សគជាេួយស្បជាពលរែឋ។ 
ទិៃនៃ័យអាច្អៃុញ្ជា តឲ្យរោឋ ភិបាលពស្ងឹងស វាស្គធារ ៈ ៃិងការសរៀបច្ំសោលៃសយបាយឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរស ើង 

                                                           
78 Mitchell Dean ការស វ្ ើអភិបាលកិ្ច្ច ងាេ៖ ទ សៃៈវ ័ិយតផនក្ៃសយបាយចំ្ស េះវធិាៃសៅក្ន ុងស្បសទ  ៃិងវធិាៃអៃតរជាតិ (Berkshire ៃិងទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្ 

ស្គរព័ត៌មាៃសបើក្ចំ្ហរប ់ស្គក្លវទិាល័យ ការអប់រំរប ់ McGraw Hill Education ឆាន ំ២០០៧) ទំព័រទី៥៨។ 

79 B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល- វទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ២ំ០១៦) ទពំ័រទី៤។ 

80 Charles Roe “សតើអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?” នថាទ១ី៨ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/what-is-data-governance/។ 

81 Stuart Woolf “ ថ ិតិ ៃិងរែឋទំសៃើប” ការ ិក្ាអំពី ងាេ ៃិងស្បវតតិស្គន្រ តតាេតបបសស្បៀបស្ៀប ច្ាប់ទី៣១ សលខ ៣ (តខក្ក្កោ ឆាន ំ១៩៨៩) ទំពរ័ ៥៨៨-៦០៤។ អាច្
ត វងរក្បាៃសៅ https://www.jstor.org/stable/178772?read-
now=1&refreqid=excelsior%3Ae9117494e9c81b206098b366401bfc44&seq=1#page_scan_tab_contents។ 

82 Wikipedia “ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://en.wikipedia.org/wiki/Data-driven (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

83 AT Internet “ ទទ ៃុស្ក្េ៖ ការបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃ https://www.atinternet.com/en/glossary/data-driven/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

84 Terence Lutes “រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងផល វូេួយសឆាព េះសៅេុខ” ស្ក្ោ    នៃការវភិ្ជគរប ់ IBM ឆាន ំ២០១៥ ទំពរ័ទី៣។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។ 

85 Ibid។ 

នាំេក្ៃូវអតថស្បសយជៃ៍ ងាេសៅក្ន ុងស្ទង់ស្ទយ្ំែល់ស្បជាពលរែឋ 
ៃិងភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ន ុងរសបៀបតែលតផនក្នានានៃការស្គប់ស្គងតែលស្តូវបាៃស្បគល់ជូៃ។ 
 
ទិៃនៃ័យអាច្សបើក្សស្គវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលជួយែល់ស្បសទ អូន្រស្គត លីសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម 
ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេ្ំៗបំផុតេួយច្ំៃួៃតែលស្បសទ សៃេះក្ំពុងតតស្បឈេេុខសៅក្ន ុងវ ័ិយនានា 
ែូច្ជា   វ ័ិយ ុខ្ភិបាល  ៃត ិ ុខ ងាេ ៃិងក្ិច្ចការសៅក្ន ុងស្បសទ ។ 
 
បតៃថេពីសលើការជួយអភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពខ្ា ំងជាងេុៃសទៀតសនាេះ 
ទិៃនៃ័យអាច្សែើរតួជា ូច្នាក្រនៃការអៃុវតតែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ការវា ់តវងអំពីលទធផលរប ់សោលៃសយបាយ។ 
វាក្៏អាច្អៃុញ្ជា តឲ្យយុតាត ្ិការ 
ៃិងអងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាល សស្េច្បាៃៃូវ េិទធផលជាសស្ច្ើៃបតៃថេសទៀតសោយេិៃចំបាច្់បតៃថេហិរញ្ាបបទៃសនាេះ
សទ។ 
ស្បសទ អូន្រស្គត លីបាៃសេើលស ើញរចួ្េក្សហើយៃូវអតថស្បសយជៃ៍នានានៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរសៅក្ន ុង
ការផតល់ស វា។ ការត នាំអំពីបសច្ចក្វទិាជីវមាស្តសៅអាកា យៃោឋ ៃបាៃកាត់បៃថយការតស្េង់ជួរនៃការស វ្ ើអសនាត -
ស្បសវ ៃ៍ សហើយក្ំ ត់ស្តា ុខភ្ជពតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្គប់ស្គងផ្លទ ល់ខល ៃួបាៃជួយស វ្ ើឲ្យតផៃការស្គប់ស្គងជំងឺ

មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 
 រុបេក្ ទិៃនៃ័យអាច្ជួយែល់រោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អូន្រស្គត លីសៅក្ន ុងការ៖ 
 

• អភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពឆាា តនវជាងេុៃសោយតផែក្តាេភ័ ត ុតាង 
 

• ផតល់ជូៃៃូវស វាតែលសផ្លត តសលើស្បជាពលរែឋជា ំខ្ៃ់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈ ៃិងកាត់បៃថយច្ំណ្តយទូសៅ ៃិង 

• វាយតនេាអំពីក្េម វ ិ្ ី ៃិងអនក្ក្ំ ត់ច្ំ ុច្សោលតែលជាតតិយជៃ។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ រែឋ ហ្ៃអូន្រស្គត លី ស្ក្ ួងនាយក្រែឋេន្រៃត ី ៃិងខុទទកាល័យ 
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ” តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៥ ទំព័រទី១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/public_sector_data_mgt_project.pdf។ 
 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗអាច្ស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល 
មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ ទិៃនៃ័យអាច្ជួយក្ំ ត់សោលសៅនៃស វារប ់ស្បជាពលរែឋបាៃលែជាងេុៃ 
ៃិងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ ៃិងនាំឲ្យមាៃការតបងតច្ក្្ៃធាៃក្ស្េបាៃលែជាងេុៃ ៃិងការយល់ែឹងអំពីេូលសហតុ 
ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាច្ំស េះបញ្ជហ  ងាេតែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយស្បាក្់សស្ច្ើៃ។ 
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ជួយ ស្េួលែល់ការចូ្លរេួរប ់ស្បជាពលរែឋតែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចផងតែរ
។ 
 
ការ ទង់េតិរប ់រោឋ ភិបាលេូលោឋ ៃនៃស្បសទ អង់សគា សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ 
បាៃបងាហ ញអំពីក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ១១ ក្រ ីែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 
១. ស វ្ ើឲ្យការស្គប់ស្គងទីធាា  ៃិងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធមាៃភ្ជពលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
 
២. ស វ្ ើសត ត  “អវ ីតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” 
 
៣. ការស្គប់ស្គងក្រ ីស្បក្បសោយភ្ជពឆាា តនវ 
 
៤. ការស្គប់ស្គងការអៃុវតតសោយតផែក្សលើលទធផល 
 
៥. ការ មាា ល់ស ើញយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃូវស្ពឹតត ិការ ៍តែលេិៃអំសណ្តយផល ៃិង មាព ្នៃស វានាសពលអនាគត 
 
៦. ការត វងយល់ ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការរប ់ស្បជាពលរែឋ  
 
៧. ការជូៃែំ ឹងអំពីការផ្លា  ់បត រូនៃស វាស្គធារ ៈ 
 
៨. ស វ្ ើឲ្យែំស ើរការរប ់ស្ក្េុស្បឹក្ាស្បតិបតត ិការមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ 
 
៩. ការសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាល 
 
១០. ការោំស្ទែល់ស ែឋក្ិច្ច អាជីវក្េម ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ ៃិង 



 
១១.ការ មាា ល់ស ើញការឆ្សបាក្ៃិងក្ំហុ ឆ្ាង។ 
 

សៅក្ន ុងវ ័ិយ ងាេ “ទិៃនៃ័យៃឹងស វ្ ើឲ្យការងាររប ់ភ្ជន ក្់ងារតក្តស្ប ងាេមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ 
សហើយៃឹងបសងក ើតក្រ ី ស្មាប់ការោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ ី ៃិង ហស្ោ តែលលែបំផុត”។ 86 
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរបាៃផងតែរ។ 
 
២.២.១ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ “រេួបញ្ច លូការស្បេូលទិៃនៃ័យ ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ 
ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទងំសនាេះ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទងំសនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃតែលជេះឥទធិពលែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។87 
 
សៅសពលតែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការស្បចំនថា ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យអាច្ផ្លា  ់បត រូ
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ៃិងក្ស្េិតជាតិ ពីការស្ោៃ់តតមាៃស្បតិក្េមសៅៃឹងតស្េូវការ 
ៃិងក្ងវល់នានារប ់ស្បជាពលរែឋ 
សៅជាការរំពឹងទុក្តែលស្បក្បសោយស្បតិ ក្េមច្ំស េះសរឿងរា វនានាតែលបងកបញ្ជហ ច្ំស េះស្បជាពលរែឋសស្ច្ើៃជាងសគបំផុត។ 
 
បនាទ ប់េក្ សតើរោឋ ភិបាលអាច្ស វ្ ើការផ្លា  ់បត រូសៅកាៃ់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យបាៃសោយរសបៀបណ្ត? 
 
ច្ំ ុច្ចប់សផតើេែ៏លែ េួយ គឺការ មាា ល់ស ើញអំពីក្ស្េិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អងាការ។ 
 
គំរសូពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យ (Data Maturity Model) តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ Nesta – អងាការ បបុ រ ្េ៌តផនក្
ៃវាៃុវតតៃ៍នៃស្បសទ អង់សគា  – ផតល់ជូៃៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ 
ៃិងមាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការថាឹងតថាងអំពីស្គថ ៃភ្ជពនៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុ
ងជួររោឋ ភិបាល។ 88  សៅក្ន ុងគំរសូៃេះ 
ភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់សោយ វសិ្គលភ្ជពនៃការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់ច្ំៃួៃស្បាំច្ំ ុច្ចប់ពីច្ំ ុច្ចប់
សផតើេរហូតែល់ក្ស្េិតស្គទ ត់ជំនាញតផនក្ទិៃនៃ័យ (datavore) ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ –  េបូ រទិៃនៃ័យ េិៃ ូវមាៃភ្ជពឆាា តនវ។ 
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផនក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស ើរការសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត  តាេ្េមតា តាេវ ិ្ ី តែលស្បញាប់-
ស្បញាលៃ់ិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ចួ្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង។ 
 

• ក្ស្េិតេ្យេ – តាេ្េមតា ស ន ើ ុំឲ្យមាៃការ វភិ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ប៉ាុតៃតអាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់ ពីសស្ េះការវភិ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។ 
 

• ក្ស្េិតខព ់ – ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទងំសៅក្ស្េិតែំបូង 
ៃិងសៅក្ស្េិតខព ់ ប៉ាុតៃតវាពុំមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជពទងំេូលសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតស្គទ ត់ជំនាញ –  េបូ រភ្ជពឆាា តនវ ៃិងការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យ។ 
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវភិ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស វ្ ើស ើង 
តែលមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជព។ ទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា 
សែើេបីោំស្ទែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។89 
 

ែំណ្តក្់កាលបនាទ ប់ គឺបសងក ើតតផៃការេួយតែលៃឹងផ្លា  ់បត រូអងាភ្ជពសនាេះសៅកាៃ់ក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះនៃភ្ជពសពញសលញ។ 
 

                                                           
86 Jim Fruchterman “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីអៃុវតតចំ្ណ្តត់ការ ៃិងសែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធិពល” ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ 

Stanford (រែូវសៅត  ឆាន ំ២០១៦)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/using_data_for_action_and_for_impact។ 

87 Joel Schwartz “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នំាក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បល ុក្រប ់ស្គក្លវទិាល័យ Northeastern នថាទី១៤ 
តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-making/។ 

88 Tom Symons “ស្ក្េុស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖ ការយល់ែឹងយ៉ា ងសស្ៅជេះពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ា ំងបំផុតនៃរោឋ ភិបាលក្ស្េិតេូលោឋ ៃតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” NESTA 
តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៦ ទំពរ័ទ១ី០៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise-council.pdf។  

89 Ibid។ 

ែំស ើរការទងំែប់ែំណ្តក្់កាលរប ់ Bernard Marr សៅក្ន ុងការពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
 ស្មាប់អាជីវក្េមអាច្ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយរោឋ ភិបាលក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ៃិងក្ស្េិតជាតិ។90 ែំណ្តក្់កាលនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ចប់សផតើេជាេួយយុទធស្គន្រ ត  – ជំៃួ ឲ្យការចប់សផតើេជាេួយ ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីតែលអនក្អាច្ 

ឬគួរតតចូ្លសស្បើស្បា ់សនាេះ ចូ្រចប់សផតើេត វ ងយល់អំពីអវ ីតែលអងាភ្ជពរប ់អនក្មាៃបំ ង សស្េច្បាៃ។ 
 
២. សផ្លត តសលើតផនក្នៃ “អាជីវក្េម” – សៅសពលសៃេះ 

អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការ មាា ល់ថាសតើតផនក្ណ្តខាេះតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
បំផុតសៅក្ន ុងការ សស្េច្យុទធស្គន្រ តទងំេូលរប ់អនក្។ ស្ប ិៃសបើអនក្អាច្ស វ្ ើការសែើេបីពស្ងឹងតតេួយតផនក្ 
ឬពីរតផនក្ សតើអនក្ៃឹងសស្ជើ សរ ីយក្តផនក្េួយណ្ត? 

 
៣.  មាា ល់ ំ ួរតែលេិៃទៃ់មាៃច្សេា ើយរប ់អនក្ – 

តាេរយៈការត វងយល់យ៉ា ងច្ា ់លា ់អំពីអវ ីតែលអនក្ចំបាច្់ស្តូវែឹង 
អនក្អាច្សផ្លត តសលើទិៃនៃ័យតែលអនក្ពិតជាស្តូវការ។ តស្េូវការ សស្គហ៊េុយ 
ៃិងក្ស្េិតនៃភ្ជពតាៃតឹងនៃទិៃនៃ័យរប ់អនក្ៃឹងស្តូវបាៃកាត់បៃថយយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅសពលតែលអនក្ផ្លា  ់បត រូពី 
“ការស្បេូលអវ ីៗស្គប់តបបយ៉ា ង ស្ប ិៃសបើជាការពិត” សៅជា “ការស្បេូល ៃិងវា ់តវងអំពី x ៃិង y 
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួរ z”។ 

 
៤. ត វងរក្ទិៃនៃ័យសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួររប ់អនក្ – វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការយល់ថា 

ពុំមាៃទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួយតែលលែជាង 
ឬមាៃតនេាជាងទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួយសផសងសទៀតសោយឯក្ឯងសនាេះសទ។ 
ចូ្រសផ្លត តសលើការ មាា ល់ទិៃនៃ័យតែលលែបំផុត ស្មាប់អងាភ្ជពរប ់អនក្ – 
ទិៃនៃ័យតែលអាច្ជួយែល់អនក្សៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួរតែលមាៃ មាព ្ខ្ា ំងជាងសគបំផុតរប ់អនក្ 
ៃិងបំសពញតាេវតថ ុបំ ងតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។ 

 
៥.  មាា ល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលអនក្មាៃរចួ្សហើយ – បសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទិៃនៃ័យតែលអងាភ្ជពរប ់អនក្មាៃ 

ឬអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ។ ស្ប ិៃសបើេិៃទៃ់មាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ 
ចូ្រត វងរក្វ ិ្ ីស្បេូលវាតាេរយៈការោក្់ឲ្យែំស ើរការៃូវស្បព័ៃធ ស្បេូលទិៃនៃ័យ ឬតាេរយៈការទិញ 
ឬការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យខ្ងសស្ៅ។ 

 
៦. ត វងយល់ថាសតើ សស្គហ៊េុយ ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងទងំសនាេះមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្ន ុងការច្ំណ្តយតែរឬសទ – 

សៅសពលតែលអនក្ែឹងអំពីសស្គហ៊េុយតែលអនក្ស្តូវច្ំណ្តយសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសហើយសនាេះ 
អនក្អាច្ត វងយល់ថាសតើអតថស្បសយជៃ៍អរបូិយមាៃតនេាខព ់ជាងសស្គហ៊េុយទងំសនាេះតែរឬសទ។ 
អនក្គួរតតចត់ទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះជាការវៃិិសយគែ៏ ំខ្ៃ់េួយសផសងសទៀត – 
អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើតក្រ ីច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវៃិិសយគសនាេះ 
តែលគូ បញ្ជា ក្់អំពីគុ តនេារយៈសពលតវងតែលទិៃនៃ័យសនាេះមាៃច្ំស េះយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។ 

 
៧. ស្បេូលទិៃនៃ័យ – ក្តាត ែ៏ ំខ្ៃ់នៃតផនក្សៃេះ គឺការក្ំ ត់ែំស ើរការ ៃិងអនក្តែលៃឹងស្បេូលផត ុ ំ

ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់អនក្។ 
អនក្ស្បតហលជាក្ំពុងទិញការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ប ត ុ ំនៃការវភិ្ជគេួយ 
តែលសៅក្ន ុងក្រ ីសនាេះ អនក្េិៃចំបាច្់ស្បេូលទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសនាេះសទ។ ប៉ាុតៃតជាក់្ត តង 
គសស្មាងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតស្េូវឲ្យមាៃការស្បេូលទិៃនៃ័យេួយច្ំៃួៃបតៃថេសទៀត។ 

 
៨.  វភិ្ជគទិៃនៃ័យ – 

អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីែក្ស្ ង់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េមតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ 
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។ 

 
៩. បងាហ ញ ៃិងតច្ក្រំតលក្ការយល់ែឹងសនាេះ – ស្ប ិៃសបើលទធផលស្តូវបាៃបងាហ ញសៅកាៃ់េៃុ សតែលស្តឹេស្តូវ 

សៅសពលតែលស្តឹេស្តូវ តាេវ ិ្ ីេួយតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ សនាេះទំហំនៃទិៃនៃ័យ 
ឬភ្ជពសជឿៃសលឿៃនៃការវភិ្ជគៃឹងេិៃតេៃជាបញ្ជហ ច្េបងសទៀតសនាេះសទ។ អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើឲ្យស្បាក្ែថា 
ការយល់ែឹងតែលអនក្ទទួលបាៃពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងជាច្ុងសស្កាយ ស វ្ ើឲ្យលទធផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 

 
១០. បញ្ច លូការ ិក្ាត វងយល់សនាេះសៅក្ន ុងអងាភ្ជព – ច្ុងបញ្ចប ់

អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់ការយល់ែឹងតែលអនក្ទទួលបាៃពីទិៃនៃ័យសនាេះសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹង
ផ្លា  ់បត រូអងាភ្ជពរប ់អនក្។ 

 

                                                           
90 Bernard Marr “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ ែំណ្តក់្កាលស្គេញ្ា ៗចំ្ៃួៃ ១០  ស្មាប់អាជីវក្េមណ្តេួយ” Forbes នថាទ១ី៤ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/14/data-driven-decision-making-10-simle-steps-for-any-business/។ 



 
១១.ការ មាា ល់ស ើញការឆ្សបាក្ៃិងក្ំហុ ឆ្ាង។ 
 

សៅក្ន ុងវ ័ិយ ងាេ “ទិៃនៃ័យៃឹងស វ្ ើឲ្យការងាររប ់ភ្ជន ក្់ងារតក្តស្ប ងាេមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ 
សហើយៃឹងបសងក ើតក្រ ី ស្មាប់ការោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ ី ៃិង ហស្ោ តែលលែបំផុត”។ 86 
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរបាៃផងតែរ។ 
 
២.២.១ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ “រេួបញ្ច លូការស្បេូលទិៃនៃ័យ ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ 
ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទងំសនាេះ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទងំសនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃតែលជេះឥទធិពលែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។87 
 
សៅសពលតែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការស្បចំនថា ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យអាច្ផ្លា  ់បត រូ
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ៃិងក្ស្េិតជាតិ ពីការស្ោៃ់តតមាៃស្បតិក្េមសៅៃឹងតស្េូវការ 
ៃិងក្ងវល់នានារប ់ស្បជាពលរែឋ 
សៅជាការរំពឹងទុក្តែលស្បក្បសោយស្បតិ ក្េមច្ំស េះសរឿងរា វនានាតែលបងកបញ្ជហ ច្ំស េះស្បជាពលរែឋសស្ច្ើៃជាងសគបំផុត។ 
 
បនាទ ប់េក្ សតើរោឋ ភិបាលអាច្ស វ្ ើការផ្លា  ់បត រូសៅកាៃ់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យបាៃសោយរសបៀបណ្ត? 
 
ច្ំ ុច្ចប់សផតើេែ៏លែ េួយ គឺការ មាា ល់ស ើញអំពីក្ស្េិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អងាការ។ 
 
គំរសូពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យ (Data Maturity Model) តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ Nesta – អងាការ បបុ រ ្េ៌តផនក្
ៃវាៃុវតតៃ៍នៃស្បសទ អង់សគា  – ផតល់ជូៃៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ 
ៃិងមាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការថាឹងតថាងអំពីស្គថ ៃភ្ជពនៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុ
ងជួររោឋ ភិបាល។ 88  សៅក្ន ុងគំរសូៃេះ 
ភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់សោយ វសិ្គលភ្ជពនៃការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់ច្ំៃួៃស្បាំច្ំ ុច្ចប់ពីច្ំ ុច្ចប់
សផតើេរហូតែល់ក្ស្េិតស្គទ ត់ជំនាញតផនក្ទិៃនៃ័យ (datavore) ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ –  េបូ រទិៃនៃ័យ េិៃ ូវមាៃភ្ជពឆាា តនវ។ 
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផនក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស ើរការសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត  តាេ្េមតា តាេវ ិ្ ី តែលស្បញាប់-
ស្បញាលៃ់ិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ចួ្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង។ 
 

• ក្ស្េិតេ្យេ – តាេ្េមតា ស ន ើ ុំឲ្យមាៃការ វភិ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ប៉ាុតៃតអាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់ ពីសស្ េះការវភិ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។ 
 

• ក្ស្េិតខព ់ – ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទងំសៅក្ស្េិតែំបូង 
ៃិងសៅក្ស្េិតខព ់ ប៉ាុតៃតវាពុំមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជពទងំេូលសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតស្គទ ត់ជំនាញ –  េបូ រភ្ជពឆាា តនវ ៃិងការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យ។ 
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវភិ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស វ្ ើស ើង 
តែលមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជព។ ទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា 
សែើេបីោំស្ទែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។89 
 

ែំណ្តក្់កាលបនាទ ប់ គឺបសងក ើតតផៃការេួយតែលៃឹងផ្លា  ់បត រូអងាភ្ជពសនាេះសៅកាៃ់ក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះនៃភ្ជពសពញសលញ។ 
 

                                                           
86 Jim Fruchterman “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីអៃុវតតចំ្ណ្តត់ការ ៃិងសែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធិពល” ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ 

Stanford (រែូវសៅត  ឆាន ំ២០១៦)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/using_data_for_action_and_for_impact។ 

87 Joel Schwartz “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នំាក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បល ុក្រប ់ស្គក្លវទិាល័យ Northeastern នថាទី១៤ 
តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-making/។ 

88 Tom Symons “ស្ក្េុស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖ ការយល់ែឹងយ៉ា ងសស្ៅជេះពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ា ំងបំផុតនៃរោឋ ភិបាលក្ស្េិតេូលោឋ ៃតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” NESTA 
តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៦ ទំពរ័ទ១ី០៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise-council.pdf។  

89 Ibid។ 

ែំស ើរការទងំែប់ែំណ្តក្់កាលរប ់ Bernard Marr សៅក្ន ុងការពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
 ស្មាប់អាជីវក្េមអាច្ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយរោឋ ភិបាលក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ៃិងក្ស្េិតជាតិ។90 ែំណ្តក្់កាលនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ចប់សផតើេជាេួយយុទធស្គន្រ ត  – ជំៃួ ឲ្យការចប់សផតើេជាេួយ ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីតែលអនក្អាច្ 

ឬគួរតតចូ្លសស្បើស្បា ់សនាេះ ចូ្រចប់សផតើេត វ ងយល់អំពីអវ ីតែលអងាភ្ជពរប ់អនក្មាៃបំ ង សស្េច្បាៃ។ 
 
២. សផ្លត តសលើតផនក្នៃ “អាជីវក្េម” – សៅសពលសៃេះ 

អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការ មាា ល់ថាសតើតផនក្ណ្តខាេះតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
បំផុតសៅក្ន ុងការ សស្េច្យុទធស្គន្រ តទងំេូលរប ់អនក្។ ស្ប ិៃសបើអនក្អាច្ស វ្ ើការសែើេបីពស្ងឹងតតេួយតផនក្ 
ឬពីរតផនក្ សតើអនក្ៃឹងសស្ជើ សរ ីយក្តផនក្េួយណ្ត? 

 
៣.  មាា ល់ ំ ួរតែលេិៃទៃ់មាៃច្សេា ើយរប ់អនក្ – 

តាេរយៈការត វងយល់យ៉ា ងច្ា ់លា ់អំពីអវ ីតែលអនក្ចំបាច្់ស្តូវែឹង 
អនក្អាច្សផ្លត តសលើទិៃនៃ័យតែលអនក្ពិតជាស្តូវការ។ តស្េូវការ សស្គហ៊េុយ 
ៃិងក្ស្េិតនៃភ្ជពតាៃតឹងនៃទិៃនៃ័យរប ់អនក្ៃឹងស្តូវបាៃកាត់បៃថយយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅសពលតែលអនក្ផ្លា  ់បត រូពី 
“ការស្បេូលអវ ីៗស្គប់តបបយ៉ា ង ស្ប ិៃសបើជាការពិត” សៅជា “ការស្បេូល ៃិងវា ់តវងអំពី x ៃិង y 
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួរ z”។ 

 
៤. ត វងរក្ទិៃនៃ័យសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួររប ់អនក្ – វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការយល់ថា 

ពុំមាៃទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួយតែលលែជាង 
ឬមាៃតនេាជាងទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួយសផសងសទៀតសោយឯក្ឯងសនាេះសទ។ 
ចូ្រសផ្លត តសលើការ មាា ល់ទិៃនៃ័យតែលលែបំផុត ស្មាប់អងាភ្ជពរប ់អនក្ – 
ទិៃនៃ័យតែលអាច្ជួយែល់អនក្សៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួរតែលមាៃ មាព ្ខ្ា ំងជាងសគបំផុតរប ់អនក្ 
ៃិងបំសពញតាេវតថ ុបំ ងតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។ 

 
៥.  មាា ល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលអនក្មាៃរចួ្សហើយ – បសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទិៃនៃ័យតែលអងាភ្ជពរប ់អនក្មាៃ 

ឬអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ។ ស្ប ិៃសបើេិៃទៃ់មាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ 
ចូ្រត វងរក្វ ិ្ ីស្បេូលវាតាេរយៈការោក្់ឲ្យែំស ើរការៃូវស្បព័ៃធ ស្បេូលទិៃនៃ័យ ឬតាេរយៈការទិញ 
ឬការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យខ្ងសស្ៅ។ 

 
៦. ត វងយល់ថាសតើ សស្គហ៊េុយ ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងទងំសនាេះមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្ន ុងការច្ំណ្តយតែរឬសទ – 

សៅសពលតែលអនក្ែឹងអំពីសស្គហ៊េុយតែលអនក្ស្តូវច្ំណ្តយសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសហើយសនាេះ 
អនក្អាច្ត វងយល់ថាសតើអតថស្បសយជៃ៍អរបូិយមាៃតនេាខព ់ជាងសស្គហ៊េុយទងំសនាេះតែរឬសទ។ 
អនក្គួរតតចត់ទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះជាការវៃិិសយគែ៏ ំខ្ៃ់េួយសផសងសទៀត – 
អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើតក្រ ីច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវៃិិសយគសនាេះ 
តែលគូ បញ្ជា ក្់អំពីគុ តនេារយៈសពលតវងតែលទិៃនៃ័យសនាេះមាៃច្ំស េះយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។ 

 
៧. ស្បេូលទិៃនៃ័យ – ក្តាត ែ៏ ំខ្ៃ់នៃតផនក្សៃេះ គឺការក្ំ ត់ែំស ើរការ ៃិងអនក្តែលៃឹងស្បេូលផត ុ ំ

ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់អនក្។ 
អនក្ស្បតហលជាក្ំពុងទិញការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ប ត ុ ំនៃការវភិ្ជគេួយ 
តែលសៅក្ន ុងក្រ ីសនាេះ អនក្េិៃចំបាច្់ស្បេូលទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសនាេះសទ។ ប៉ាុតៃតជាក់្ត តង 
គសស្មាងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតស្េូវឲ្យមាៃការស្បេូលទិៃនៃ័យេួយច្ំៃួៃបតៃថេសទៀត។ 

 
៨.  វភិ្ជគទិៃនៃ័យ – 

អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីែក្ស្ ង់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េមតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ 
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។ 

 
៩. បងាហ ញ ៃិងតច្ក្រំតលក្ការយល់ែឹងសនាេះ – ស្ប ិៃសបើលទធផលស្តូវបាៃបងាហ ញសៅកាៃ់េៃុ សតែលស្តឹេស្តូវ 

សៅសពលតែលស្តឹេស្តូវ តាេវ ិ្ ីេួយតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ សនាេះទំហំនៃទិៃនៃ័យ 
ឬភ្ជពសជឿៃសលឿៃនៃការវភិ្ជគៃឹងេិៃតេៃជាបញ្ជហ ច្េបងសទៀតសនាេះសទ។ អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើឲ្យស្បាក្ែថា 
ការយល់ែឹងតែលអនក្ទទួលបាៃពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងជាច្ុងសស្កាយ ស វ្ ើឲ្យលទធផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 

 
១០. បញ្ច លូការ ិក្ាត វងយល់សនាេះសៅក្ន ុងអងាភ្ជព – ច្ុងបញ្ចប ់

អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់ការយល់ែឹងតែលអនក្ទទួលបាៃពីទិៃនៃ័យសនាេះសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹង
ផ្លា  ់បត រូអងាភ្ជពរប ់អនក្។ 

 

                                                           
90 Bernard Marr “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ ែំណ្តក់្កាលស្គេញ្ា ៗចំ្ៃួៃ ១០  ស្មាប់អាជីវក្េមណ្តេួយ” Forbes នថាទ១ី៤ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/14/data-driven-decision-making-10-simle-steps-for-any-business/។ 



ច្ំ ុច្តែលលែបំផុតសនាេះគឺ រោឋ ភិបាលគួរតតតស្បជា “មាៃភ្ជពស្គទ ត់ជំនាញតផនក្ទិៃនៃ័យ”។ 
ការក្ំ ត់ ៃិងការវា ់តវងអំពីភ្ជពសជាគជ័យ 
ស្តូវបាៃសគ មាា ល់ស ើញថាជាឧប គាេួយច្ំស េះការចប់សផតើេអៃុវតតការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃ
សលឿៃជាងសៃេះសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល។91 ជាពិស  ៖ 

• ឧប គា ទី១ – វាមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការែឹងអំពីអវ ីតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់។ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តនានានៃភ្ជពសជាគជ័យអាច្មាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការក្ំ ត់។ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 
បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងការក្ំ ត់ភ្ជពសជាគជ័យ 
ៃិងការ មាា ល់ស ើញវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលរេួចំ្ត ក្ែល់ភ្ជពសជាគជ័យសនាេះ 
អាច្បងកការលំបាក្ែល់ការបសងក ើត ូច្នាក្រ 
 េិទធក្េមគៃា ឹេះ។ 
 

• ឧប គាទី២ – វតថ ុបំ ងនៃការអភិវឌឍអាច្េិៃស្ បោន ៃឹងសប ក្ក្េមរប ់រោឋ ភិបាលទងំេូល។ 
 

• ឧប គាទី៣ – ការវាយតនេាសោយខល ៃួឯងមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់ ៃិងអតតសនាេ័ត។ 
វាពុំមាៃសហតុផល េស្ បសនាេះសទសៅក្ន ុងការរំពឹងទុក្ថាេន្រៃត ីរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារទងំឡាយៃឹងផតល់ការវាយតនេាសោយ
ខល ៃួឯងតែលមាៃលក្ខ ៈ 
 តាៃុេ័តសលើលទធផលការងាររប ់ពួក្សគផ្លទ ល់សនាេះ 
សោយស្គរតតសោលបំ ងសៅក្ន ុងការគូ បញ្ជា ក្់អំពីភ្ជពសជាគជ័យ អាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់ 
ៃិងអតតសនាេ័តសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ។ 
 

• ឧប គាទី៤ – ទស្េង់នៃការរក្ាទុក្អាច្រារាងំែល់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បតិបតត ិការ។ 
ទិៃនៃ័យេួយច្ំៃួៃមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងខ្ា ំងសៅៃឹងការស វ្ ើឲ្យការតបងតច្ក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែបំផុត ែូច្ជា 
ព័ត៌មាៃលេែ ិត ំខ្ៃ់ៗ ត ីពីេូលសហតុតែល ក្េមភ្ជពនានារប ់ទីភ្ជន ក្់ងារទទួលបាៃសជាគជ័យ ឬបរាជ័យ ជាសែើេ 
ស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងទស្េង់តែលស វ្ ើឲ្យមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃទងំសនាេះ។ 
ឯក្ស្គរនានាអាច្ជា ំសៅច្េាងនៃក្ំ ត់ មាា ល់  រស រសោយនែតែលស្តូវបាៃត កៃ 
ឬការក្ត់ស្តាសោយស រសីៅក្ន ុងទស្េង់តែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធច្ា ់លា ់។92 

 
ឧប គាទងំសៃេះអាច្យក្ឈន េះបាៃតាេរយៈវ ិ្ ីនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី១ –  មាា ល់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ា ំងជាងសគបំផុត។ 
សពលសវលាតែលចំបាច្់ ស្មាប់ការ មាា ល់ថាសតើវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយណ្តតែលមាៃព័ត៌មាៃសស្ច្ើៃជាងសគ 
ៃិងមាៃទំនាក្់ទំៃងខ្ា ំងជាងសគបំផុតសៅៃឹងភ្ជពសជាគជ័យរប ់សប ក្ក្េមស្តូវបាៃច្ំណ្តយបាៃយ៉ា ងលែ ។ 
 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី២ – បសងក ើត “បណ្តត ញនៃការយល់ស ើញ” 
ពីៃិសយជិតស្គប់របូច្ំស េះសោលសៅរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារសៅក្ស្េិតខព ់យ៉ា ងតិច្េួយ។ 
វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ា ំងណ្ត ់ ស្មាប់ៃិសយជិតទងំឡាយសៅក្ន ុងការត វងយល់អំពីរសបៀបតែលការងាររប ់ពួក្
សគបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់សប ក្ក្េមរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារទងំេូល។ សែើេបីសលើក្ក្េព ់តំ ភ្ជា ប់សៃេះ 
ទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលអាច្ស វ្ ើការផសពវផាយព័ត៌មាៃអំពី “តខសបនាទ ត់នៃការយល់ស ើញ” 
សៃេះសោយស វ្ ើការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងតួនាទីរប ់ៃិសយជិតមាន ក្់ៗសៅៃឹងសោលសៅក្ស្េិតខព ់េួយឬសស្ច្ើៃ។   
 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី ៣ – ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ច ៃិងការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យអំពីលទធផលការងារ។ 
ទីភ្ជន ក្់ងារនានាអាច្មាៃបំ ងសផទរទំៃួលខុ ស្តូវសៅក្ន ុងការស្បេូល ៃិងរាយការ ៍អំពីទំហំនៃលទធផលការងារ 
សៅកាៃ់អងាភ្ជពឯក្រាជយេួយ តែលអងាភ្ជពអាច្ ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំរប ់នាយក្ស្បតិបតត ិតផនក្ទិៃនៃ័យ។ 
េ៉ាាងវញិសទៀត 
សគស្បតហលជាពិចរណ្តបសងក ើៃការវៃិិសយគសលើែំសណ្តេះស្ស្គយតផនក្បសច្ចក្វទិាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
អំពីលទធផលការងារ។ 
 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី ៤ – សស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យ (cognitive technologies) 
សែើេបីស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យអំពីលទធផលការងារមាៃទំហំកាៃ់តត្ំ ៃិងកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះ។ បសច្ចក្វទិាស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យ 
គឺជាបសច្ចក្សទ តែលែំស ើរការព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតតក្ិច្ចការជាក្់លាក្់នានា តែល រហូតែល់សពលថមីៗសៃេះ 
តស្េូវឲ្យមាៃពលក្េមរប ់េៃុ ស។ បសច្ចក្វទិាេួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេបសច្ចក្វទិាទងំសៃេះ ែូច្ជា 
ការែំស ើរការភ្ជស្គសែើេ (natural language processing), ការស្គា ល់ សេាង (speech recognition) 
ៃិង វទិាស្គន្រ ត  ិក្ាអំពីេៃុ សយៃត  (robotics) ក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថា 

                                                           
91 Mahesh Kelkar ៃិងអនក្ែនទសទៀត “ វ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីសប ក្ក្េម៖ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល” 

ការយល់ែងឹរប ់ Deloitte នថាទី២៦ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/data-driven-
decision-making-in-government.html។ 

92 Ibid។ 

មាៃការចប់សផតើេសស្បើស្បា ់យ៉ា ងទូលំទូលាយ ៃិងបសងក ើតវឌឍៃភ្ជពយ៉ា ងឆាប់ 
រហ័ ។93 

 
២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖ “ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ ៃិងព័ត៌មាៃ
 ត ីពីលទធផលនៃក្េម វ ិ្ ីលែបំផុតតែលអាច្ត វងរក្បាៃ 
សែើេបីផតល់ការត នាំែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់នៃការែំស ើរការសោលៃសយបាយ 
ៃិងសៅក្ន ុងតផនក្ៃីេួយៗនៃរោឋ ភិបាល”។94 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃបួៃសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង រេួមាៃ៖ 
 
១. បសងក ើត ៃិងច្ងស្ក្ងភ័ ត ុតាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាអំពីអវ ីតែលអាច្ែំស ើរការបាៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំសស្គហ៊េុយ 

ៃិងអតថស្បសយជៃ៍នានាផងតែរ 
 

២. ពិៃិតយតាេោៃការស្បគល់ក្េម វ ិ្ ី 
ៃិងការវាយតនេាអំពីការជេះឥទធិពលនៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់តវងអំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃក្េម វ ិ្ ី 

 
៣. សស្បើស្បា ភ់័ ត ុតាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាសែើេបីស វ្ ើឲ្យក្េម វ ិ្ ីនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ក្ំ ត់ទំហំនៃវសិ្គល-

ភ្ជពនៃការងារតែលអាច្ែំស ើរការបាៃ 
ៃិងក្ំ ត់ទិ សៅស្គរជាថមីតាេរយៈការែក្េូលៃិ្ិសច្ញពីក្េម វ ិ្ ី តែលោម ៃស្ប ិទធភ្ជពែូច្ៗោន  ៃិង 

 
៤. សលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស េះការស វ្ ើៃវាៃុវតតៃ៍ ៃិងស វ្ ើសត ត វ ិ្ ីស្គន្រ ត ថមីៗ។95 
 

ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការវាយតនេាក្េម វ ិ្ ី 
ការបសងក ើតក្ញ្ចប់ថវកិា ការសេើលការខុ ស្តូវការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃសលើលទធផល ៃិងការវាយតនេាតាេសោលសៅ។96 
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំស ើរការតែលស្តូវបាៃតក្នច្នសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង៖ 
 
១. ក្ ំត់អវ ីតែលបសងក ើតភ័ ត ុតាងពិតស្បាក្ែ។ 
 

ក្.  វ ិ្ ីស្គន្រ ត  – សតើការវភិ្ជគអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការពិចរណ្តយ៉ា ង េស្ បអំពីបញ្ជហ នានាតែរឬសទ? 
 
ខ.  េតថភ្ជព – សតើជំនាញក្ន ុងការស្ស្គវស្ជាវមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ស វ្ ើការវភិ្ជគតែរឬសទ? 
 

២.  មាា ល់សពលសវលាតែលភ័ ត ុតាងអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាបាៃយ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់។ 
 

ក្. សពលសវលា – សតើស្តូវស្បេូលទិៃនៃ័យ ស្បេូលផត ុំទិៃនៃ័យថមីៗ ៃិងស វ្ ើសត តការវភិ្ជគសៅសពលណ្ត? 
 
ខ. ទិៃនៃ័យលែ  – សតើេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ោំស្ទច្ំស េះការវភិ្ជគបាៃទៃ់សពលសវលាតែរឬសទ? 
 

៣. ពិចរណ្តអំពីវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការធានាច្ំស េះភ័ ត ុតាងតែលសជឿទុក្ច្ិតតបាៃ។ 
 

ក្. តមាា ភ្ជព – សតើមាៃការជតជក្តវក្តញក្ ៃិងក្ិច្ចពិភ្ជក្ាសោយសបើក្ច្ំហសែើេបីស វ្ ើសត ត  
ៃិងផតល់ការអប់រំែល់ស្គធារ ជៃតែរឬសទ? 
 

ខ. ឯក្រាជយភ្ជព – សតើមាៃវតថ ុសលើក្ទឹក្ច្ិតត ស្មាប់ការផតល់ែំបូនាម ៃតែលផតល់ផលស្បសយជៃ៍ជាស្គធារ ៈ 
(ៃិងេិៃតេៃជាផលស្បសយជៃ៍រប ់ស្គជីវក្េម/ផលស្បសយជៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ) តែរឬសទ? 

 
៤. បសងក ើតេជឈោឋ ៃនៃសោលៃសយបាយតែលទទួលយក្គំៃិតថមីៗ។ 
 

                                                           
93 Ibid។ 

94 The Pew Charitable Trust ៃិងេូលៃិ្ិ MacArthur “ការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង៖ ការត នំាអំពីរោឋ ភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា 
ឆាន ំ២០១៤ ទពំ័រទី២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf។ 

95 កិ្ច្ច ហការសៅក្ន ុងការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង “សោលការ ៍នានានៃការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.evidencecollaborative.org/principles-evidence-based-policymaking។ 

96 The Pew Charitable Trust ៃិងេូលៃិ្ិ MacArthur “ការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង៖ ការត នំាអំពីរោឋ ភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា 
ឆាន ំ២០១៤ ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf។ 



ច្ំ ុច្តែលលែបំផុតសនាេះគឺ រោឋ ភិបាលគួរតតតស្បជា “មាៃភ្ជពស្គទ ត់ជំនាញតផនក្ទិៃនៃ័យ”។ 
ការក្ំ ត់ ៃិងការវា ់តវងអំពីភ្ជពសជាគជ័យ 
ស្តូវបាៃសគ មាា ល់ស ើញថាជាឧប គាេួយច្ំស េះការចប់សផតើេអៃុវតតការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃ
សលឿៃជាងសៃេះសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល។91 ជាពិស  ៖ 

• ឧប គា ទី១ – វាមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការែឹងអំពីអវ ីតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់។ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តនានានៃភ្ជពសជាគជ័យអាច្មាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការក្ំ ត់។ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 
បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងការក្ំ ត់ភ្ជពសជាគជ័យ 
ៃិងការ មាា ល់ស ើញវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលរេួចំ្ត ក្ែល់ភ្ជពសជាគជ័យសនាេះ 
អាច្បងកការលំបាក្ែល់ការបសងក ើត ូច្នាក្រ 
 េិទធក្េមគៃា ឹេះ។ 
 

• ឧប គាទី២ – វតថ ុបំ ងនៃការអភិវឌឍអាច្េិៃស្ បោន ៃឹងសប ក្ក្េមរប ់រោឋ ភិបាលទងំេូល។ 
 

• ឧប គាទី៣ – ការវាយតនេាសោយខល ៃួឯងមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់ ៃិងអតតសនាេ័ត។ 
វាពុំមាៃសហតុផល េស្ បសនាេះសទសៅក្ន ុងការរំពឹងទុក្ថាេន្រៃត ីរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារទងំឡាយៃឹងផតល់ការវាយតនេាសោយ
ខល ៃួឯងតែលមាៃលក្ខ ៈ 
 តាៃុេ័តសលើលទធផលការងាររប ់ពួក្សគផ្លទ ល់សនាេះ 
សោយស្គរតតសោលបំ ងសៅក្ន ុងការគូ បញ្ជា ក្់អំពីភ្ជពសជាគជ័យ អាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់ 
ៃិងអតតសនាេ័តសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ។ 
 

• ឧប គាទី៤ – ទស្េង់នៃការរក្ាទុក្អាច្រារាងំែល់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បតិបតត ិការ។ 
ទិៃនៃ័យេួយច្ំៃួៃមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងខ្ា ំងសៅៃឹងការស វ្ ើឲ្យការតបងតច្ក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែបំផុត ែូច្ជា 
ព័ត៌មាៃលេែ ិត ំខ្ៃ់ៗ ត ីពីេូលសហតុតែល ក្េមភ្ជពនានារប ់ទីភ្ជន ក្់ងារទទួលបាៃសជាគជ័យ ឬបរាជ័យ ជាសែើេ 
ស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងទស្េង់តែលស វ្ ើឲ្យមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃទងំសនាេះ។ 
ឯក្ស្គរនានាអាច្ជា ំសៅច្េាងនៃក្ំ ត់ មាា ល់  រស រសោយនែតែលស្តូវបាៃត កៃ 
ឬការក្ត់ស្តាសោយស រសីៅក្ន ុងទស្េង់តែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធច្ា ់លា ់។92 

 
ឧប គាទងំសៃេះអាច្យក្ឈន េះបាៃតាេរយៈវ ិ្ ីនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី១ –  មាា ល់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ា ំងជាងសគបំផុត។ 
សពលសវលាតែលចំបាច្់ ស្មាប់ការ មាា ល់ថាសតើវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយណ្តតែលមាៃព័ត៌មាៃសស្ច្ើៃជាងសគ 
ៃិងមាៃទំនាក្់ទំៃងខ្ា ំងជាងសគបំផុតសៅៃឹងភ្ជពសជាគជ័យរប ់សប ក្ក្េមស្តូវបាៃច្ំណ្តយបាៃយ៉ា ងលែ ។ 
 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី២ – បសងក ើត “បណ្តត ញនៃការយល់ស ើញ” 
ពីៃិសយជិតស្គប់របូច្ំស េះសោលសៅរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារសៅក្ស្េិតខព ់យ៉ា ងតិច្េួយ។ 
វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ា ំងណ្ត ់ ស្មាប់ៃិសយជិតទងំឡាយសៅក្ន ុងការត វងយល់អំពីរសបៀបតែលការងាររប ់ពួក្
សគបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់សប ក្ក្េមរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារទងំេូល។ សែើេបីសលើក្ក្េព ់តំ ភ្ជា ប់សៃេះ 
ទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលអាច្ស វ្ ើការផសពវផាយព័ត៌មាៃអំពី “តខសបនាទ ត់នៃការយល់ស ើញ” 
សៃេះសោយស វ្ ើការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងតួនាទីរប ់ៃិសយជិតមាន ក្់ៗសៅៃឹងសោលសៅក្ស្េិតខព ់េួយឬសស្ច្ើៃ។   
 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី ៣ – ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ច ៃិងការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យអំពីលទធផលការងារ។ 
ទីភ្ជន ក្់ងារនានាអាច្មាៃបំ ងសផទរទំៃួលខុ ស្តូវសៅក្ន ុងការស្បេូល ៃិងរាយការ ៍អំពីទំហំនៃលទធផលការងារ 
សៅកាៃ់អងាភ្ជពឯក្រាជយេួយ តែលអងាភ្ជពអាច្ ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំរប ់នាយក្ស្បតិបតត ិតផនក្ទិៃនៃ័យ។ 
េ៉ាាងវញិសទៀត 
សគស្បតហលជាពិចរណ្តបសងក ើៃការវៃិិសយគសលើែំសណ្តេះស្ស្គយតផនក្បសច្ចក្វទិាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
អំពីលទធផលការងារ។ 
 

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី ៤ – សស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យ (cognitive technologies) 
សែើេបីស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យអំពីលទធផលការងារមាៃទំហំកាៃ់តត្ំ ៃិងកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះ។ បសច្ចក្វទិាស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យ 
គឺជាបសច្ចក្សទ តែលែំស ើរការព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតតក្ិច្ចការជាក្់លាក្់នានា តែល រហូតែល់សពលថមីៗសៃេះ 
តស្េូវឲ្យមាៃពលក្េមរប ់េៃុ ស។ បសច្ចក្វទិាេួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេបសច្ចក្វទិាទងំសៃេះ ែូច្ជា 
ការែំស ើរការភ្ជស្គសែើេ (natural language processing), ការស្គា ល់ សេាង (speech recognition) 
ៃិង វទិាស្គន្រ ត  ិក្ាអំពីេៃុ សយៃត  (robotics) ក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថា 

                                                           
91 Mahesh Kelkar ៃិងអនក្ែនទសទៀត “ វ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីសប ក្ក្េម៖ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល” 

ការយល់ែងឹរប ់ Deloitte នថាទី២៦ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/data-driven-
decision-making-in-government.html។ 

92 Ibid។ 

មាៃការចប់សផតើេសស្បើស្បា ់យ៉ា ងទូលំទូលាយ ៃិងបសងក ើតវឌឍៃភ្ជពយ៉ា ងឆាប់ 
រហ័ ។93 

 
២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖ “ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ ៃិងព័ត៌មាៃ
 ត ីពីលទធផលនៃក្េម វ ិ្ ីលែបំផុតតែលអាច្ត វងរក្បាៃ 
សែើេបីផតល់ការត នាំែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់នៃការែំស ើរការសោលៃសយបាយ 
ៃិងសៅក្ន ុងតផនក្ៃីេួយៗនៃរោឋ ភិបាល”។94 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃបួៃសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង រេួមាៃ៖ 
 
១. បសងក ើត ៃិងច្ងស្ក្ងភ័ ត ុតាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាអំពីអវ ីតែលអាច្ែំស ើរការបាៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំសស្គហ៊េុយ 

ៃិងអតថស្បសយជៃ៍នានាផងតែរ 
 

២. ពិៃិតយតាេោៃការស្បគល់ក្េម វ ិ្ ី 
ៃិងការវាយតនេាអំពីការជេះឥទធិពលនៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់តវងអំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃក្េម វ ិ្ ី 

 
៣. សស្បើស្បា ភ់័ ត ុតាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាសែើេបីស វ្ ើឲ្យក្េម វ ិ្ ីនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ក្ំ ត់ទំហំនៃវសិ្គល-

ភ្ជពនៃការងារតែលអាច្ែំស ើរការបាៃ 
ៃិងក្ំ ត់ទិ សៅស្គរជាថមីតាេរយៈការែក្េូលៃិ្ិសច្ញពីក្េម វ ិ្ ី តែលោម ៃស្ប ិទធភ្ជពែូច្ៗោន  ៃិង 

 
៤. សលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស េះការស វ្ ើៃវាៃុវតតៃ៍ ៃិងស វ្ ើសត ត វ ិ្ ីស្គន្រ ត ថមីៗ។95 
 

ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការវាយតនេាក្េម វ ិ្ ី 
ការបសងក ើតក្ញ្ចប់ថវកិា ការសេើលការខុ ស្តូវការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃសលើលទធផល ៃិងការវាយតនេាតាេសោលសៅ។96 
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំស ើរការតែលស្តូវបាៃតក្នច្នសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង៖ 
 
១. ក្ ំត់អវ ីតែលបសងក ើតភ័ ត ុតាងពិតស្បាក្ែ។ 
 

ក្.  វ ិ្ ីស្គន្រ ត  – សតើការវភិ្ជគអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការពិចរណ្តយ៉ា ង េស្ បអំពីបញ្ជហ នានាតែរឬសទ? 
 
ខ.  េតថភ្ជព – សតើជំនាញក្ន ុងការស្ស្គវស្ជាវមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ស វ្ ើការវភិ្ជគតែរឬសទ? 
 

២.  មាា ល់សពលសវលាតែលភ័ ត ុតាងអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាបាៃយ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់។ 
 

ក្. សពលសវលា – សតើស្តូវស្បេូលទិៃនៃ័យ ស្បេូលផត ុំទិៃនៃ័យថមីៗ ៃិងស វ្ ើសត តការវភិ្ជគសៅសពលណ្ត? 
 
ខ. ទិៃនៃ័យលែ  – សតើេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ោំស្ទច្ំស េះការវភិ្ជគបាៃទៃ់សពលសវលាតែរឬសទ? 
 

៣. ពិចរណ្តអំពីវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការធានាច្ំស េះភ័ ត ុតាងតែលសជឿទុក្ច្ិតតបាៃ។ 
 

ក្. តមាា ភ្ជព – សតើមាៃការជតជក្តវក្តញក្ ៃិងក្ិច្ចពិភ្ជក្ាសោយសបើក្ច្ំហសែើេបីស វ្ ើសត ត  
ៃិងផតល់ការអប់រំែល់ស្គធារ ជៃតែរឬសទ? 
 

ខ. ឯក្រាជយភ្ជព – សតើមាៃវតថ ុសលើក្ទឹក្ច្ិតត ស្មាប់ការផតល់ែំបូនាម ៃតែលផតល់ផលស្បសយជៃ៍ជាស្គធារ ៈ 
(ៃិងេិៃតេៃជាផលស្បសយជៃ៍រប ់ស្គជីវក្េម/ផលស្បសយជៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ) តែរឬសទ? 

 
៤. បសងក ើតេជឈោឋ ៃនៃសោលៃសយបាយតែលទទួលយក្គំៃិតថមីៗ។ 
 

                                                           
93 Ibid។ 

94 The Pew Charitable Trust ៃិងេូលៃិ្ិ MacArthur “ការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង៖ ការត នំាអំពីរោឋ ភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា 
ឆាន ំ២០១៤ ទពំ័រទី២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf។ 

95 កិ្ច្ច ហការសៅក្ន ុងការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង “សោលការ ៍នានានៃការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.evidencecollaborative.org/principles-evidence-based-policymaking។ 

96 The Pew Charitable Trust ៃិងេូលៃិ្ិ MacArthur “ការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង៖ ការត នំាអំពីរោឋ ភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា 
ឆាន ំ២០១៤ ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf។ 



ក្. សតើមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្ន ុងការស វ្ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយនានាតែរឬសទ ៃិងសតើមាៃរច្នា េព ័ៃធ  
ៃិង្ៃធាៃតែលអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីស វ្ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយទងំសនាេះតែរឬសទ?97 

 
 ស្មាប់អនក្ោំស្ទែល់ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
“ភ្ជពសស្គម េះស្តង់កាៃ់តតខ្ា ំងកាា ច្ំស េះទមាា ប់អៃុវតតលែតាេតបបវទិាស្គន្រ ត  ការថយច្ុេះនៃការសស្បើស្បា ់សោយនែ 
ឬការសស្បើស្បា ់ភ័ ត ុតាងេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ 
ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃការអៃុវតតតាេតបបវទិាស្គន្រ តៃឹងនាំឲ្យមាៃលទធផលនៃសោលៃសយបាយ ងាេតែលមាៃភ្ជពលែ ស្ប
ស ើរជាងេុៃ”។98 ពួក្សគក្៏មាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលពួក្សគច្ង់សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការក្ំ ត់ភ័ ត ុតាងតែលលែបំផុតផងតែរ។ 
 
ផ្ុយេក្វញិ អនក្រេិះគៃ់ស វ្ ើការជំទ ់ថា សោលៃសយបាលតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
“រារាងំែល់លក្ខ ៈៃសយបាយសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ សហើយតាេរយៈការស វ្ ើតបបសនាេះ ៃឹងមាៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
“តែលមាៃភ្ជពលសេែៀង” ច្ំស េះលទធផលជាក្់លាក្់ – 
អវ ីតែលអាច្ស្តូវបាៃព ៌នាថាជាការលុបបំបាត់លក្ខ ៈៃសយបាយនៃៃសយបាយ”។ 99 
អនក្រេិះគៃ់ច្ំស េះការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងសជឿជាក្់ថា ែំស ើរការនៃសោលៃសយបាយ 
ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញយ៉ា ងលែបំផុតថាជាសវទិកាេួយ ស្មាប់ការស្បកួ្តស្បតជងរវាងស្ក្េុនានាតែលស្បឆាំងោន  
ៃិង/ឬជសមាា េះផលស្បសយជៃ៍។ 
 
Justin Parkhurst តែលទទួលស្គា ល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃភ័ ត ុតាង 
ៃិងលក្ខ ៈៃសយបាយនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយបាៃបសងក ើតស្ក្បខ ឌ េួយ ស្មាប់អវ ីតែលោត់សៅថាជា 
“អភិបាលក្ិច្ចលែ នៃភ័ ត ុតាង”។ ធាតុនានានៃស្ក្បខ ឌ សៃេះរេួមាៃ៖ 

• ភ្ជព េស្ ប – ភ័ ត ុតាងគួរតតស្តូវបាៃសគសស្ជើ សរ ីយក្េក្សោេះស្ស្គយក្ងវល់តែល ក្់ព័ៃធ  (ជាសស្ច្ើៃ) 
សៅក្ន ុង ងាេ។ 
ភ័ ត ុតាងគួរតតស្តូវបាៃសគយក្េក្ពិចរណ្តថាសតើភ័ ត ុតាងទងំសនាេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ ី តែលមាៃស្គរៈស្ប
សយជៃ៍ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅនៃសោលៃសយបាយតែរឬសទ។ 
 

• គុ ភ្ជព – តផនក្នានានៃភ័ ត ុតាងតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
គួរតតស្តូវបាៃយក្េក្វៃិិច្ឆ ័យអំពីគុ ភ្ជពនៃភ័ ត ុតាងទងំសនាេះ 
ប៉ាុតៃតលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីភ័ ត ុតាងគួរតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីសោលការ ៍នៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទស្េង់នៃការស្ស្គវ
ស្ជាវតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ (ឧ. ការស វ្ ើបទ មាា  ៃ៍អំពីគុ ភ្ជព ទល់ៃឹង ែំស ើរការស្គក្លបងនៃការពាបាល) 
ៃិងលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងផងតែរ (ឧ. ស ច្ក្ត ីព ៌នា ទល់ៃឹង ការវា ់តវង 
ទល់ៃឹងការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃ)។ 
 

• ភ្ជពហមត់ច្ត់ – ភ័ ត ុតាងតែលស្តូវយក្សៅពិចរណ្ត ស្មាប់បសងក ើតសោលៃសយបាយគួរស្តូវបាៃស្បេូល 
ឬ ំសយគឲ្យបាៃហមត់ច្ត់(ស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ)សែើេបីសជៀ វាងការឆ្ក ឹេះយក្តតតផនក្ណ្តេួយេក្ពិចរណ្ត។ 
 

• ការកាៃ់កាប់ – ភ្ជន ក្់ងារតែលក្ំ ត់វធិាៃ 
ៃិងស្ទង់ស្ទង់រប ់ស្បព័ៃធផតល់ែំបូនាម ៃអំពីភ័ ត ុតាងជាផល វូការគួរតតមាៃអំណ្តច្ជាផល វូការេួយ។ 
 

• ការតំណាង – 
 ិទធិអំណ្តច្សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយ ស្មាប់សោលៃសយបាយនានាតែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃពីភ័ ត ុ
តាងសនាេះ គួរតត ថ ិតសៅសលើអនក្តំណ្តងតាេតបបស្បជា្ិបសតយយ ៃិងេន្រៃត ីតែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។ 
 

• តម្លា ភាព – គួរតតមាៃព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហ 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តច្ា ់លា ់ ស្មាប់ឲ្យស្គធារ ជៃសេើលស ើញអំពីរសបៀបតែលេូលោឋ ៃនៃភ័ ត ុតាងផតល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្
ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួយ តែលស្តូវបាៃ មាា ល់ស ើញ ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់។ 
 

• ការពិភាកាយ៉ា ងលអ ិតលអ ន់ – 
ស្គធារ ជៃគួរតតស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូតាេវ ិ្ ី តែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស្បកួ្តស្បតជងរវាងគុ តនេា 
ៃិងក្ងវល់ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវសលើក្យក្េក្ពិចរណ្តសៅក្ន ុងែំស ើរការរប ់សោលៃសយបាយ។ 
ការស វ្ ើតបបសៃេះ ក្់ព័ៃធៃឹងការយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំស េះទ សៃៈខុ ៗោន  
សទេះបីជាេិៃតេៃស្គប់ក្ងវល់ទងំអ ់ស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ីសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយនៃសោលៃសយបា
យក្៏សោយ។ 
 

                                                           
97 Gary Banks “បញ្ជហ ស្បឈេនៃការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង” គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.apsc.gov.au/challenges-evidence-based-policy-making (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ២ំ០១៩)។ 

98 Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុតាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងសៅកាៃ់អភិបាលកិ្ច្ចលែ នៃភ័ ត ុតាង (Oxford, Routledge ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទី២៧។ 

99 Ibid ទំពរ័ទ ី៤២-៤៣។ 

• ភាពអាចប្រកួតប្រផ្ជងបាន – ភ័ ត ុតាងតផនក្បសច្ចក្សទ  
ៃិងការស្ស្គវស្ជាវតផនក្វទិាស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីសោលៃសយបាយគួរតតស្តូវបាៃ
សបើក្ច្ំហច្ំស េះការ ួរ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ៃិងការជំទ ់។ 
ការស វ្ ើតបបសៃេះេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បកួ្តស្បតជងជាេួយលទធផលវទិាស្គន្រ តជាក្់លាក្់នានាសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស្បកួ្តស្បតជងច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីថាសតើភ័ ត ុតាងណ្តេួយៃឹងស្តូវបាៃយក្េក្
សស្បើស្បា ់ផងតែរ (ឧ. សែើេបីស្គក្ ួរអំពីភ្ជព េស្ បនៃភ័ ត ុតាងសនាេះច្ំស េះក្រ ីពិស  ណ្តេួយ)។100 

សតើការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងអាច្ជួយសោេះស្ស្គយ “បញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំង” ែូច្ជា 
ការតស្បស្បួលអាកា ធាតុ ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ក្ងវេះអាហារបូតថេា អៃក្ខ រក្េម ឬភ្ជពោម ៃផទេះ តេបងបាៃតែរឬសទ? 
 
សយងតាេគ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី បញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងមាៃលក្ខ ៈែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ពិបាក្ក្ន ុងការក្ំ ត់ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់ 
 

• មាៃការពឹងតផែក្សៅវញិសៅេក្ជាសស្ច្ើៃៃិងជាញឹក្ញាប់មាៃសែើេសហតុជាសស្ច្ើៃ 
 

• ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ពិបាក្ៗ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតនាំឲ្យមាៃផលវបិាក្តែលេិៃអាច្ទ សៃ៍ទយជាេុៃបាៃ 
 

• ជាញឹក្ញាប់តតងតតោម ៃលំៃឹង(សោលសៅមាៃការតស្បស្បួល) 
 

• តាេ្េមតាពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយជាក្់លាក្់សនាេះសទ 
 

• មាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញតផនក្ ងាេ(េិៃស្តឹេតតមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញតផនក្បសច្ចក្សទ តតប៉ាុសណ្តណ េះសនាេះសទ) 
 

• ពិបាក្ក្ន ុងការ ថ ិតសៅសស្កាេទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងាការណ្តេួយខ្ា ំងណ្ត ់ 
 

•  ក្់ព័ៃធៃឹងឥរយិបថតែលមាៃការតស្បស្បួលៃិង 
 

• បញ្ជហ េួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយភ្ជពបរាជ័យនៃសោលៃសយបាយរុានំរ ។101 
 

េៃុ សជាសស្ច្ើៃសជឿជាក្់ថា 
រោឋ ភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ៃសយបាយតែលភ្ជគសស្ច្ើៃជាស្បសភទបញ្ជហ ស្បឈេតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំង
។ 
 
Joshua Newman ៃិង Brian Head ស្បតក្ក្ថា “ការសផ្លត តសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
ៃិងការបក្តស្បច្ំស េះែឹងតតមាន ក្់ឯងេិៃអាច្ជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះ
ស្ស្គយខ្ា ំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃសនាេះសទ” 
ពីសស្ េះបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងមាៃទងំលក្ខ ៈពិស  តផនក្បសច្ចក្សទ  ៃិងតផនក្ ងាេ។ 102  ទិៃនៃ័យ 
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួយសោេះស្ស្គយលក្ខ ៈពិស  តផនក្បសច្ចក្សទ បាៃ ប៉ាុតៃតេិៃអាច្ជួយសោេះស្ស្គយ 
លក្ខ ៈពិស  តផនក្ ងាេនៃបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងបាៃសនាេះសទ។ 
ការស វ្ ើឲ្យបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃ សយងតាេ Brian Head 
េិៃស្តឹេតតតស្េូវឲ្យមាៃច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតក្៏តស្េូវឲ្យមាៃការស្បឹក្ាសយបល់កាៃ់តតសស្ច្ើៃ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់នែគូតែលជាតតិយជៃឲ្យបាៃលែជាងេុៃផងតែរ។103 
គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លីបាៃគូ បញ្ជា ក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការពស្ងឹងជំនាញ ៃិង េតថភ្ជពជា-
សស្ច្ើៃនៃការយិ្ិបសតយយសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំង។ 
ជំនាញទងំសៃេះរេួបញ្ច លូការស វ្ ើការសៅក្ន ុងស្ពំតែៃនៃអងាភ្ជពជាសស្ច្ើៃ ការចូ្លរេួរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ  
ៃិងការជេះឥទធិពលែល់ឥរយិបថរប ់ស្បជាពលរែឋ បតៃថេពីសលើជំនាញក្ន ុងការវភិ្ជគ ជំនាញក្ន ុងការគិត 
ៃិងជំនាញក្ន ុងការស្គប់ស្គងគសស្មាងផងតែរ។104 

                                                           
100 Ibid ទំពរ័ទ ី១៦១-១៦៣។ 

101 គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ័ិយអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

102 Joshua Newman ៃិង Brian W. Head “ៃិនាន ការតែលពិបាក្ខ្ា ំងសៅក្ន ុងបញ្ជហ នៃសោលៃសយបាយ៖ ការពិចរណ្តស ើងវញិអំពីភ្ជពខុ ោន រវាងបញ្ជហ  ងាេ 
ៃិងបញ្ជហ បសច្ចក្សទ ” សោលៃសយបាយ ៃិង ងាេ ច្ាប់ទ៣ី៦ សលខ ៣ (ឆាន ំ២០១៧) ទពំ័រទ ី៤១៤-៤២៩។ 

103 Brian W. Head “បញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងសៅក្ន ុងសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ” សោលៃសយបាយស្គធារ ៈ ច្ាប់ទី៣ សលខ ២ (ឆាន ំ២០០៨) ទពំ័រទ ី១១៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.researchgate.net/publication/43502862_Wicked_Problems_in_Public_Policy។ 

104 គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ័ិយអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



ក្. សតើមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្ន ុងការស វ្ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយនានាតែរឬសទ ៃិងសតើមាៃរច្នា េព ័ៃធ  
ៃិង្ៃធាៃតែលអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីស វ្ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយទងំសនាេះតែរឬសទ?97 

 
 ស្មាប់អនក្ោំស្ទែល់ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
“ភ្ជពសស្គម េះស្តង់កាៃ់តតខ្ា ំងកាា ច្ំស េះទមាា ប់អៃុវតតលែតាេតបបវទិាស្គន្រ ត  ការថយច្ុេះនៃការសស្បើស្បា ់សោយនែ 
ឬការសស្បើស្បា ់ភ័ ត ុតាងេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ 
ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃការអៃុវតតតាេតបបវទិាស្គន្រ តៃឹងនាំឲ្យមាៃលទធផលនៃសោលៃសយបាយ ងាេតែលមាៃភ្ជពលែ ស្ប
ស ើរជាងេុៃ”។98 ពួក្សគក្៏មាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលពួក្សគច្ង់សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការក្ំ ត់ភ័ ត ុតាងតែលលែបំផុតផងតែរ។ 
 
ផ្ុយេក្វញិ អនក្រេិះគៃ់ស វ្ ើការជំទ ់ថា សោលៃសយបាលតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
“រារាងំែល់លក្ខ ៈៃសយបាយសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ សហើយតាេរយៈការស វ្ ើតបបសនាេះ ៃឹងមាៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
“តែលមាៃភ្ជពលសេែៀង” ច្ំស េះលទធផលជាក្់លាក្់ – 
អវ ីតែលអាច្ស្តូវបាៃព ៌នាថាជាការលុបបំបាត់លក្ខ ៈៃសយបាយនៃៃសយបាយ”។ 99 
អនក្រេិះគៃ់ច្ំស េះការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងសជឿជាក្់ថា ែំស ើរការនៃសោលៃសយបាយ 
ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញយ៉ា ងលែបំផុតថាជាសវទិកាេួយ ស្មាប់ការស្បកួ្តស្បតជងរវាងស្ក្េុនានាតែលស្បឆាំងោន  
ៃិង/ឬជសមាា េះផលស្បសយជៃ៍។ 
 
Justin Parkhurst តែលទទួលស្គា ល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃភ័ ត ុតាង 
ៃិងលក្ខ ៈៃសយបាយនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយបាៃបសងក ើតស្ក្បខ ឌ េួយ ស្មាប់អវ ីតែលោត់សៅថាជា 
“អភិបាលក្ិច្ចលែ នៃភ័ ត ុតាង”។ ធាតុនានានៃស្ក្បខ ឌ សៃេះរេួមាៃ៖ 

• ភ្ជព េស្ ប – ភ័ ត ុតាងគួរតតស្តូវបាៃសគសស្ជើ សរ ីយក្េក្សោេះស្ស្គយក្ងវល់តែល ក្់ព័ៃធ  (ជាសស្ច្ើៃ) 
សៅក្ន ុង ងាេ។ 
ភ័ ត ុតាងគួរតតស្តូវបាៃសគយក្េក្ពិចរណ្តថាសតើភ័ ត ុតាងទងំសនាេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ ី តែលមាៃស្គរៈស្ប
សយជៃ៍ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅនៃសោលៃសយបាយតែរឬសទ។ 
 

• គុ ភ្ជព – តផនក្នានានៃភ័ ត ុតាងតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
គួរតតស្តូវបាៃយក្េក្វៃិិច្ឆ ័យអំពីគុ ភ្ជពនៃភ័ ត ុតាងទងំសនាេះ 
ប៉ាុតៃតលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីភ័ ត ុតាងគួរតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីសោលការ ៍នៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទស្េង់នៃការស្ស្គវ
ស្ជាវតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ (ឧ. ការស វ្ ើបទ មាា  ៃ៍អំពីគុ ភ្ជព ទល់ៃឹង ែំស ើរការស្គក្លបងនៃការពាបាល) 
ៃិងលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងផងតែរ (ឧ. ស ច្ក្ត ីព ៌នា ទល់ៃឹង ការវា ់តវង 
ទល់ៃឹងការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃ)។ 
 

• ភ្ជពហមត់ច្ត់ – ភ័ ត ុតាងតែលស្តូវយក្សៅពិចរណ្ត ស្មាប់បសងក ើតសោលៃសយបាយគួរស្តូវបាៃស្បេូល 
ឬ ំសយគឲ្យបាៃហមត់ច្ត់(ស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ)សែើេបីសជៀ វាងការឆ្ក ឹេះយក្តតតផនក្ណ្តេួយេក្ពិចរណ្ត។ 
 

• ការកាៃ់កាប់ – ភ្ជន ក្់ងារតែលក្ំ ត់វធិាៃ 
ៃិងស្ទង់ស្ទង់រប ់ស្បព័ៃធផតល់ែំបូនាម ៃអំពីភ័ ត ុតាងជាផល វូការគួរតតមាៃអំណ្តច្ជាផល វូការេួយ។ 
 

• ការតំណាង – 
 ិទធិអំណ្តច្សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយ ស្មាប់សោលៃសយបាយនានាតែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃពីភ័ ត ុ
តាងសនាេះ គួរតត ថ ិតសៅសលើអនក្តំណ្តងតាេតបបស្បជា្ិបសតយយ ៃិងេន្រៃត ីតែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។ 
 

• តម្លា ភាព – គួរតតមាៃព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហ 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តច្ា ់លា ់ ស្មាប់ឲ្យស្គធារ ជៃសេើលស ើញអំពីរសបៀបតែលេូលោឋ ៃនៃភ័ ត ុតាងផតល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្
ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួយ តែលស្តូវបាៃ មាា ល់ស ើញ ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់។ 
 

• ការពិភាកាយ៉ា ងលអ ិតលអ ន់ – 
ស្គធារ ជៃគួរតតស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូតាេវ ិ្ ី តែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស្បកួ្តស្បតជងរវាងគុ តនេា 
ៃិងក្ងវល់ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវសលើក្យក្េក្ពិចរណ្តសៅក្ន ុងែំស ើរការរប ់សោលៃសយបាយ។ 
ការស វ្ ើតបបសៃេះ ក្់ព័ៃធៃឹងការយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំស េះទ សៃៈខុ ៗោន  
សទេះបីជាេិៃតេៃស្គប់ក្ងវល់ទងំអ ់ស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ីសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយនៃសោលៃសយបា
យក្៏សោយ។ 
 

                                                           
97 Gary Banks “បញ្ជហ ស្បឈេនៃការបសងកើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង” គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.apsc.gov.au/challenges-evidence-based-policy-making (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ២ំ០១៩)។ 

98 Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុតាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងសៅកាៃ់អភិបាលកិ្ច្ចលែ នៃភ័ ត ុតាង (Oxford, Routledge ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទី២៧។ 

99 Ibid ទំពរ័ទ ី៤២-៤៣។ 

• ភាពអាចប្រកួតប្រផ្ជងបាន – ភ័ ត ុតាងតផនក្បសច្ចក្សទ  
ៃិងការស្ស្គវស្ជាវតផនក្វទិាស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីសោលៃសយបាយគួរតតស្តូវបាៃ
សបើក្ច្ំហច្ំស េះការ ួរ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ៃិងការជំទ ់។ 
ការស វ្ ើតបបសៃេះេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បកួ្តស្បតជងជាេួយលទធផលវទិាស្គន្រ តជាក្់លាក្់នានាសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស្បកួ្តស្បតជងច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីថាសតើភ័ ត ុតាងណ្តេួយៃឹងស្តូវបាៃយក្េក្
សស្បើស្បា ់ផងតែរ (ឧ. សែើេបីស្គក្ ួរអំពីភ្ជព េស្ បនៃភ័ ត ុតាងសនាេះច្ំស េះក្រ ីពិស  ណ្តេួយ)។100 

សតើការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងអាច្ជួយសោេះស្ស្គយ “បញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំង” ែូច្ជា 
ការតស្បស្បួលអាកា ធាតុ ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ក្ងវេះអាហារបូតថេា អៃក្ខ រក្េម ឬភ្ជពោម ៃផទេះ តេបងបាៃតែរឬសទ? 
 
សយងតាេគ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី បញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងមាៃលក្ខ ៈែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ពិបាក្ក្ន ុងការក្ំ ត់ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់ 
 

• មាៃការពឹងតផែក្សៅវញិសៅេក្ជាសស្ច្ើៃៃិងជាញឹក្ញាប់មាៃសែើេសហតុជាសស្ច្ើៃ 
 

• ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ពិបាក្ៗ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតនាំឲ្យមាៃផលវបិាក្តែលេិៃអាច្ទ សៃ៍ទយជាេុៃបាៃ 
 

• ជាញឹក្ញាប់តតងតតោម ៃលំៃឹង(សោលសៅមាៃការតស្បស្បួល) 
 

• តាេ្េមតាពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយជាក្់លាក្់សនាេះសទ 
 

• មាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញតផនក្ ងាេ(េិៃស្តឹេតតមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញតផនក្បសច្ចក្សទ តតប៉ាុសណ្តណ េះសនាេះសទ) 
 

• ពិបាក្ក្ន ុងការ ថ ិតសៅសស្កាេទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងាការណ្តេួយខ្ា ំងណ្ត ់ 
 

•  ក្់ព័ៃធៃឹងឥរយិបថតែលមាៃការតស្បស្បួលៃិង 
 

• បញ្ជហ េួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយភ្ជពបរាជ័យនៃសោលៃសយបាយរុានំរ ។101 
 

េៃុ សជាសស្ច្ើៃសជឿជាក្់ថា 
រោឋ ភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ៃសយបាយតែលភ្ជគសស្ច្ើៃជាស្បសភទបញ្ជហ ស្បឈេតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំង
។ 
 
Joshua Newman ៃិង Brian Head ស្បតក្ក្ថា “ការសផ្លត តសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
ៃិងការបក្តស្បច្ំស េះែឹងតតមាន ក្់ឯងេិៃអាច្ជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះ
ស្ស្គយខ្ា ំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃសនាេះសទ” 
ពីសស្ េះបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងមាៃទងំលក្ខ ៈពិស  តផនក្បសច្ចក្សទ  ៃិងតផនក្ ងាេ។ 102  ទិៃនៃ័យ 
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួយសោេះស្ស្គយលក្ខ ៈពិស  តផនក្បសច្ចក្សទ បាៃ ប៉ាុតៃតេិៃអាច្ជួយសោេះស្ស្គយ 
លក្ខ ៈពិស  តផនក្ ងាេនៃបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងបាៃសនាេះសទ។ 
ការស វ្ ើឲ្យបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃ សយងតាេ Brian Head 
េិៃស្តឹេតតតស្េូវឲ្យមាៃច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតក្៏តស្េូវឲ្យមាៃការស្បឹក្ាសយបល់កាៃ់តតសស្ច្ើៃ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់នែគូតែលជាតតិយជៃឲ្យបាៃលែជាងេុៃផងតែរ។103 
គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លីបាៃគូ បញ្ជា ក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការពស្ងឹងជំនាញ ៃិង េតថភ្ជពជា-
សស្ច្ើៃនៃការយិ្ិបសតយយសៅក្ន ុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំង។ 
ជំនាញទងំសៃេះរេួបញ្ច លូការស វ្ ើការសៅក្ន ុងស្ពំតែៃនៃអងាភ្ជពជាសស្ច្ើៃ ការចូ្លរេួរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ  
ៃិងការជេះឥទធិពលែល់ឥរយិបថរប ់ស្បជាពលរែឋ បតៃថេពីសលើជំនាញក្ន ុងការវភិ្ជគ ជំនាញក្ន ុងការគិត 
ៃិងជំនាញក្ន ុងការស្គប់ស្គងគសស្មាងផងតែរ។104 

                                                           
100 Ibid ទំពរ័ទ ី១៦១-១៦៣។ 

101 គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ័ិយអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

102 Joshua Newman ៃិង Brian W. Head “ៃិនាន ការតែលពិបាក្ខ្ា ំងសៅក្ន ុងបញ្ជហ នៃសោលៃសយបាយ៖ ការពិចរណ្តស ើងវញិអំពីភ្ជពខុ ោន រវាងបញ្ជហ  ងាេ 
ៃិងបញ្ជហ បសច្ចក្សទ ” សោលៃសយបាយ ៃិង ងាេ ច្ាប់ទ៣ី៦ សលខ ៣ (ឆាន ំ២០១៧) ទពំ័រទ ី៤១៤-៤២៩។ 

103 Brian W. Head “បញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ា ំងសៅក្ន ុងសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ” សោលៃសយបាយស្គធារ ៈ ច្ាប់ទី៣ សលខ ២ (ឆាន ំ២០០៨) ទពំ័រទ ី១១៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.researchgate.net/publication/43502862_Wicked_Problems_in_Public_Policy។ 

104 គ ៈក្េមការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូន្រស្គត លី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ័ិយអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



 
២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល 
 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលគឺជាវ ិ្ ីេួយសផសងសទៀតតែលទិៃនៃ័យអាច្ស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតជាតិមាៃភ្ជពលែ
ស្បស ើរជាងេុៃ។ 
 
ស្ក្េុអភិវឌឍអងាការ ហស្បជាជាតិ (UNDG) ក្ ំត់ៃិយេៃ័យការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលថាជា៖ 
“យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួអងាស្គប់របូស វ្ ើការរេួចំ្ត ក្សោយផ្លទ ល់ 
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលជាសស្ច្ើៃ តែលធានាថាែំស ើរការ ផលិតផល 
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរេួចំ្ត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូវលទធផលតែលច្ង់បាៃ (ធាតុសច្ញ លទធផល ៃិងសោលសៅ 
ឬការជេះឥទធិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)”។ 105  សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល តួអងាទងំឡាយ 
“សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ ៃិងភ័ ត ុតាងអំពីលទធផលជាក់្ត តងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីការសរៀបច្ំ 
ការសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ ៃិងការស្បគល់ជូៃៃូវក្េម វ ិ្ ី ៃិង ក្េមភ្ជពនានា ស្ពេទងំសែើេបីគ សៃយយភ្ជព 
ៃិងការរាយការ ៍ផងតែរ”។106 
ច្ំស េះអងាការ ិក្ាវទិាស្គន្រ ត អប់រំ ៃិងវបប្េ៌នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ (UNESCO) 
សោលសៅច្េបងនៃវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល គឺ៖ “បសងក ើត 
ៃិងសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារ ស្មាប់ស វ្ ើការរាយការ ៍តែលស្បក្ប
សោយគ សៃយយភ្ជពសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ សៅខ្ងសស្ៅ ៃិង ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។ 107  សលើ ពីសៃេះសទៀត 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលអៃុញ្ជា តឲ្យអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងអនក្អៃុវតត 
“ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ អាច្ ិក្ាត វងយល់ពីភ្ជពសជាគជ័យ ៃិងភ្ជពបរាជ័យរប ់ពួក្សគ 
ៃិងតច្ក្រំតលក្បទពិសស្គ្ៃ៍សៃេះជាេួយេិតតរេួការងាររប ់ពួក្សគ ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតទងំអ ់”។108 
 
សទេះបីជាមាៃការសផ្លត តសលើច្ំ ុច្ខុ ៗោន ក្៏សោយ ក្៏ UNDG ៃិង UNESCO 
(ស្ពេទងំទីភ្ជន ក្់ងារអងាការ ហស្បជាជាតិសផសងសទៀត) សេើលស ើញការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលថា 
“មាៃេូលោឋ ៃស្គឹេះសៅក្ន ុងព័ត៌មាៃតែលមាៃលក្ខ ៈ 
 តាៃុេ័ត សហតុែូច្សៃេះសហើយ វា ងកត់ ា្ៃ់សលើការ ួរ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេា ៃិងការស វ្ ើ 
ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង”។109 
 
ែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលរេួមាៃ៖ 

•  មាា ល់ស ើញវតថ ុបំ ង (លទធផល) តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ ៃិងអាច្វា ់តវងបាៃ សោយទទួលបាៃជំៃួយពី 
ស្ក្បខ ឌ តែល េសហតុផល 
 

• សស្ជើ សរ ី ូច្នាក្រតែលៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជពសឆាព េះសៅកាៃ់វតថ ុបំ ងៃីេួយៗ 
 

• ក្ំ ត់សោលសៅច្ា ់លា ់ ស្មាប់ ូច្នាក្រៃីេួយៗ តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីវៃិិច្ឆ ័យអំពីលទធផលការងារ 
 

• បសងក ើតស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធផលការងារសែើេបីស្បេូលទិៃនៃ័យនៃលទធផលជាក់្ត តងជាសទៀងទត់ 
 

• ស្តួតពិៃិតយស ើងវញិ វភិ្ជគ ៃិងរាយការ ៍អំពីលទធផលជាក់្ត តងសោយស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបជាេួយសោលសៅនានា 
 

• រេួបញ្ច លូការវាយតនេាសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារតែលបំសពញឲ្យោន សៅវញិសៅេក្ 
តែលេិៃអាច្ត វងរក្បាៃពីស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធផលការងារសនាេះសទ 
 

                                                           
105 UNDG “ស ៀវសៅត នំាអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល៖ ការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េមនៃទ សនាទៃ RBM 

ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានា ស្មាប់លទធផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆាន ំ២០១១ ទពំ័រទី២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។ 

106 Ibid។ 
107 UNESCO “ វ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការបសងកើតក្េម វ ិ្ ី ការស្គប់ស្គង ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការរាយការ ៍តែលតផែក្សលើលទធផល (RBM) ែូច្តែលបាៃអៃុវតតសៅ UNESCO ៖ 

សោលការ ៍ត នំា” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៥ ទំពរ័ទី៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://unescoc.unesco.org/images/0017/001775/177568E.pdf។ 

108 Ibid។ 

109 អងាភ្ជពស វ្ ើអ្ិការកិ្ច្ចរេួនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងស្បព័ៃធអងាការ ហស្បជាជាតិ៖ 
គំរតូែលជេះឥទធិពលខ្ា ំង ស្មាប់ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើ 
លទធផល ស្ក្បខ ឌ នៃការកំ្ ត់ចំ្ ុច្សោល ែំណ្តក់្កាលនៃការអភិវឌឍ ៃិងលទធផល (ទីស្ក្ងុហសឺត វ អងាការ ហស្បជាជាតិ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_note_2017_1_english_0.pdf។ 

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារ ស្មាប់គ សៃយយភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងនផទក្ន ុង ែំស ើរការនៃការ ិក្ាត វ ងយល់ 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង ស្មាប់ស វ្ ើការរាយការ ៍អំពីលទធផលការងារខ្ងសស្ៅសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ  
ៃិងនែគូទងំឡាយ។110 

សៅក្ន ុងបរបិទនៃក្ិច្ចពិភ្ជក្ាសៃេះ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការច្ងចំថា 
លក្ខ ៈពិស  េួយនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល គឺការវា ់តវងអំពីលទធផលការងារ – 
ែំស ើរការនៃការវា ់តវងសោយ តាៃុេ័ត ថាសតើទីភ្ជន ក្់ងារេួយក្ំពុងតតបំសពញតាេសោលសៅ 
ឬវតថ ុបំ ងតែលបាៃក្ំ ត់រប ់ខល ៃួបាៃលែប៉ាុណ្តណ ។ 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល គឺជាសោលការ ៍េួយក្ន ុងច្ំសណ្តេសោលការ ៍ទងំស្បាំនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី 
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុងនាេជា “ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ ៃិងការនាំផល វូ ស្មាប់ការវភិ្ជគ 
ៃិង ស្មាប់ស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់នៃស្ក្បខ ឌ ផតល់ជំៃួយសលើការអភិវឌឍរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ”។ 111 
វាក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាលក្ខ ៈនផទក្ន ុងសោយទីភ្ជន ក្់ងារអងាការ ហស្បជាជាតិទងំអ ់ 
សែើេបីពស្ងឹងលទធផលការងាររប ់ពួក្សគសរៀងៗខល ៃួផងតែរ។ ទីភ្ជន ក្់ងារមាច  ់ជំៃួយនានា ែូច្ជា USAID ( ហរែឋអាសេរកិ្) 
DFID (ច្ស្ក្ភពអង់សគា ) AustralianAID (ស្បសទ អូន្រស្គត លី) CIDA (ស្បសទ កាណ្តោ) Danida (ស្បសទ ោ ឺមា៉ា ក្) SIDA 
(ស្បសទ  ៊េុយតអត) ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ ជាសែើេ  ុទធតតសលើក្ក្េព ់ការសស្បើស្បា ់ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល។112 
្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ុីក្ំពុងតតផតល់ការោំស្ទែល់ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងការយិ
្ិបសតយយនៃស្បសទ ហវ ីលីពីៃទងំេូល។113 
 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធសៅៃឹងការពិៃិតយតាេោៃលទធផលនៃការអភិវឌឍ (MfDR) 
– 
យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងេួយតែលសផ្លត តសលើការសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារសែើេបីស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជព
លែ ស្បស ើរស ើង”។ 114  MfDR 
ផ្លា  ់បត រូពីការស្គប់ស្គងតែលសផ្លត តសលើ ក្េមភ្ជពេក្ជាការស្គប់ស្គងតែលសផ្លត តសលើលទធផលតែលអាច្វា ់តវងបាៃវញិ ែូច្ជា 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល ជាសែើេ។ 
 
សោលការ ៍ MfDR រេួមាៃ៖ 
 

• សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់ – ចប់ពីការស វ្ ើតផៃការតាេតបបយុទធស្គន្រ ត រហូតែល់ការអៃុវតត 
រហូតែល់ការបញ្ចប់រចួ្រាល់ ៃិងែំណ្តក្់សស្កាយៗសទៀត សផ្លត តការ ៃទនាសលើលទធផល ស្មាប់ស្បសទ តែលជានែគូ 
ទីភ្ជន ក្់ងារនៃការអភិវឌឍ ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀត 
 

•  ស្េប ក្េមភ្ជពនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី ការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិងការវាយតនេាជាក់្ត តងឲ្យស្ បសៅៃឹងលទធផលតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ៃិងបាៃរំពឹងទុក្ 
 

• ស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធរាយការ ៍អំពីលទធផលមាៃភ្ជពស្គេញ្ា  មាៃស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយ 
ៃិងមាៃលក្ខ ៈអំសណ្តយផលច្ំស េះអនក្សស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃខ្ា ំងបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
 

• ស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលេិៃតេៃសោយលទធផលសនាេះសទតាេរយៈការចត់តច្ង្ៃធាៃសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផល 
ៃិង 
 

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការ ិក្ាត វងយល់ ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ស្ពេទងំសែើេបីការរាយការ ៍ ៃិងគ សៃយយភ្ជពផងតែរ។115 
 

វែតរប ់ MfDR មាៃែំណ្តក្់កាល ន លូច្ំៃួៃស្បាំ៖ 
១. ការក្ំ ត់សោលសៅ ៃិងការស្ពេសស្ពៀងសលើទិ សៅ ៃិងយុទធស្គន្រ ត  

                                                           
110 OECD “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក់្ងារកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍ (ស ច្ក្ត ី សងខប)” តខកុ្េាៈ 

ឆាន ំ២០០០ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។ 

111 UNDG “កំ្ ត់ មាា ល់អំពកីារត នំា៖ ការអៃុវតតសោលការ ៍នៃការបសងកើតក្េម វ ិ្ ីចំ្ស េះ UNDAF” តខេក្រា ឆាន ំ២០១០ ទំព័រទី១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/Five-Programming-Principles.pdf។ 

112 Annette Binnendijk “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក់្ងារកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍ 
(ស ច្ក្ត ី សងខប)” ភ្ជគីស វ្ ើការងារសលើការវាយតនេាអំពីជំៃួយនៃគ ៈក្មាម ្ិការផតល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០០០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។ 

113 ្នាោរអភិវឌឍអា ីុ ស្ក្បខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងស្បសទ ហវ ីលីពីៃ៖ ស ៀវសៅត នំា (ទីស្ក្ងុ Mandaluyong ឆាន ំ២០១៣) 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/publications/results-based-management-framework-philippines-guidebook។ 

114  ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/1about.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

115  OECD ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ “តផនក្ទី១. ទ សនាទៃ វ ិ្ សី្គន្រ ត  ៃិងសោលការ ៍រប ់ MfDR” សៅក្ន ុង 
ការសលច្ស ើងៃូវទមាា ប់អៃុវតតលែ សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ៖ Sourcebook ការតក្ ស្េួលសលើក្ទេួីយ (ឆាន ំ២០០៦) ទពំ័រទី ១០-១៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ www.mfdr.org/Sourcebook/1stEdition/4-MfDRPrinciples.pdf។ 



 
២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល 
 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលគឺជាវ ិ្ ីេួយសផសងសទៀតតែលទិៃនៃ័យអាច្ស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតជាតិមាៃភ្ជពលែ
ស្បស ើរជាងេុៃ។ 
 
ស្ក្េុអភិវឌឍអងាការ ហស្បជាជាតិ (UNDG) ក្ ំត់ៃិយេៃ័យការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលថាជា៖ 
“យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួអងាស្គប់របូស វ្ ើការរេួចំ្ត ក្សោយផ្លទ ល់ 
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលជាសស្ច្ើៃ តែលធានាថាែំស ើរការ ផលិតផល 
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរេួចំ្ត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូវលទធផលតែលច្ង់បាៃ (ធាតុសច្ញ លទធផល ៃិងសោលសៅ 
ឬការជេះឥទធិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)”។ 105  សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល តួអងាទងំឡាយ 
“សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ ៃិងភ័ ត ុតាងអំពីលទធផលជាក់្ត តងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីការសរៀបច្ំ 
ការសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ ៃិងការស្បគល់ជូៃៃូវក្េម វ ិ្ ី ៃិង ក្េមភ្ជពនានា ស្ពេទងំសែើេបីគ សៃយយភ្ជព 
ៃិងការរាយការ ៍ផងតែរ”។106 
ច្ំស េះអងាការ ិក្ាវទិាស្គន្រ ត អប់រំ ៃិងវបប្េ៌នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ (UNESCO) 
សោលសៅច្េបងនៃវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល គឺ៖ “បសងក ើត 
ៃិងសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារ ស្មាប់ស វ្ ើការរាយការ ៍តែលស្បក្ប
សោយគ សៃយយភ្ជពសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ សៅខ្ងសស្ៅ ៃិង ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។ 107  សលើ ពីសៃេះសទៀត 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលអៃុញ្ជា តឲ្យអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងអនក្អៃុវតត 
“ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ អាច្ ិក្ាត វងយល់ពីភ្ជពសជាគជ័យ ៃិងភ្ជពបរាជ័យរប ់ពួក្សគ 
ៃិងតច្ក្រំតលក្បទពិសស្គ្ៃ៍សៃេះជាេួយេិតតរេួការងាររប ់ពួក្សគ ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតទងំអ ់”។108 
 
សទេះបីជាមាៃការសផ្លត តសលើច្ំ ុច្ខុ ៗោន ក្៏សោយ ក្៏ UNDG ៃិង UNESCO 
(ស្ពេទងំទីភ្ជន ក្់ងារអងាការ ហស្បជាជាតិសផសងសទៀត) សេើលស ើញការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលថា 
“មាៃេូលោឋ ៃស្គឹេះសៅក្ន ុងព័ត៌មាៃតែលមាៃលក្ខ ៈ 
 តាៃុេ័ត សហតុែូច្សៃេះសហើយ វា ងកត់ ា្ៃ់សលើការ ួរ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេា ៃិងការស វ្ ើ 
ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង”។109 
 
ែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលរេួមាៃ៖ 

•  មាា ល់ស ើញវតថ ុបំ ង (លទធផល) តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ ៃិងអាច្វា ់តវងបាៃ សោយទទួលបាៃជំៃួយពី 
ស្ក្បខ ឌ តែល េសហតុផល 
 

• សស្ជើ សរ ី ូច្នាក្រតែលៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជពសឆាព េះសៅកាៃ់វតថ ុបំ ងៃីេួយៗ 
 

• ក្ំ ត់សោលសៅច្ា ់លា ់ ស្មាប់ ូច្នាក្រៃីេួយៗ តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីវៃិិច្ឆ ័យអំពីលទធផលការងារ 
 

• បសងក ើតស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធផលការងារសែើេបីស្បេូលទិៃនៃ័យនៃលទធផលជាក់្ត តងជាសទៀងទត់ 
 

• ស្តួតពិៃិតយស ើងវញិ វភិ្ជគ ៃិងរាយការ ៍អំពីលទធផលជាក់្ត តងសោយស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបជាេួយសោលសៅនានា 
 

• រេួបញ្ច លូការវាយតនេាសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារតែលបំសពញឲ្យោន សៅវញិសៅេក្ 
តែលេិៃអាច្ត វងរក្បាៃពីស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធផលការងារសនាេះសទ 
 

                                                           
105 UNDG “ស ៀវសៅត នំាអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល៖ ការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េមនៃទ សនាទៃ RBM 

ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានា ស្មាប់លទធផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆាន ំ២០១១ ទពំ័រទី២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។ 

106 Ibid។ 
107 UNESCO “ វ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការបសងកើតក្េម វ ិ្ ី ការស្គប់ស្គង ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការរាយការ ៍តែលតផែក្សលើលទធផល (RBM) ែូច្តែលបាៃអៃុវតតសៅ UNESCO ៖ 

សោលការ ៍ត នំា” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៥ ទំពរ័ទី៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://unescoc.unesco.org/images/0017/001775/177568E.pdf។ 

108 Ibid។ 

109 អងាភ្ជពស វ្ ើអ្ិការកិ្ច្ចរេួនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងស្បព័ៃធអងាការ ហស្បជាជាតិ៖ 
គំរតូែលជេះឥទធិពលខ្ា ំង ស្មាប់ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើ 
លទធផល ស្ក្បខ ឌ នៃការកំ្ ត់ចំ្ ុច្សោល ែំណ្តក់្កាលនៃការអភិវឌឍ ៃិងលទធផល (ទីស្ក្ងុហសឺត វ អងាការ ហស្បជាជាតិ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_note_2017_1_english_0.pdf។ 

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារ ស្មាប់គ សៃយយភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងនផទក្ន ុង ែំស ើរការនៃការ ិក្ាត វ ងយល់ 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង ស្មាប់ស វ្ ើការរាយការ ៍អំពីលទធផលការងារខ្ងសស្ៅសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ  
ៃិងនែគូទងំឡាយ។110 

សៅក្ន ុងបរបិទនៃក្ិច្ចពិភ្ជក្ាសៃេះ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការច្ងចំថា 
លក្ខ ៈពិស  េួយនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល គឺការវា ់តវងអំពីលទធផលការងារ – 
ែំស ើរការនៃការវា ់តវងសោយ តាៃុេ័ត ថាសតើទីភ្ជន ក្់ងារេួយក្ំពុងតតបំសពញតាេសោលសៅ 
ឬវតថ ុបំ ងតែលបាៃក្ំ ត់រប ់ខល ៃួបាៃលែប៉ាុណ្តណ ។ 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល គឺជាសោលការ ៍េួយក្ន ុងច្ំសណ្តេសោលការ ៍ទងំស្បាំនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី 
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុងនាេជា “ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ ៃិងការនាំផល វូ ស្មាប់ការវភិ្ជគ 
ៃិង ស្មាប់ស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់នៃស្ក្បខ ឌ ផតល់ជំៃួយសលើការអភិវឌឍរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ”។ 111 
វាក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាលក្ខ ៈនផទក្ន ុងសោយទីភ្ជន ក្់ងារអងាការ ហស្បជាជាតិទងំអ ់ 
សែើេបីពស្ងឹងលទធផលការងាររប ់ពួក្សគសរៀងៗខល ៃួផងតែរ។ ទីភ្ជន ក្់ងារមាច  ់ជំៃួយនានា ែូច្ជា USAID ( ហរែឋអាសេរកិ្) 
DFID (ច្ស្ក្ភពអង់សគា ) AustralianAID (ស្បសទ អូន្រស្គត លី) CIDA (ស្បសទ កាណ្តោ) Danida (ស្បសទ ោ ឺមា៉ា ក្) SIDA 
(ស្បសទ  ៊េុយតអត) ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ ជាសែើេ  ុទធតតសលើក្ក្េព ់ការសស្បើស្បា ់ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល។112 
្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ុីក្ំពុងតតផតល់ការោំស្ទែល់ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងការយិ
្ិបសតយយនៃស្បសទ ហវ ីលីពីៃទងំេូល។113 
 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធសៅៃឹងការពិៃិតយតាេោៃលទធផលនៃការអភិវឌឍ (MfDR) 
– 
យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងេួយតែលសផ្លត តសលើការសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលការងារសែើេបីស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជព
លែ ស្បស ើរស ើង”។ 114  MfDR 
ផ្លា  ់បត រូពីការស្គប់ស្គងតែលសផ្លត តសលើ ក្េមភ្ជពេក្ជាការស្គប់ស្គងតែលសផ្លត តសលើលទធផលតែលអាច្វា ់តវងបាៃវញិ ែូច្ជា 
ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល ជាសែើេ។ 
 
សោលការ ៍ MfDR រេួមាៃ៖ 
 

• សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់ – ចប់ពីការស វ្ ើតផៃការតាេតបបយុទធស្គន្រ ត រហូតែល់ការអៃុវតត 
រហូតែល់ការបញ្ចប់រចួ្រាល់ ៃិងែំណ្តក្់សស្កាយៗសទៀត សផ្លត តការ ៃទនាសលើលទធផល ស្មាប់ស្បសទ តែលជានែគូ 
ទីភ្ជន ក្់ងារនៃការអភិវឌឍ ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀត 
 

•  ស្េប ក្េមភ្ជពនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី ការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិងការវាយតនេាជាក់្ត តងឲ្យស្ បសៅៃឹងលទធផលតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ៃិងបាៃរំពឹងទុក្ 
 

• ស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធរាយការ ៍អំពីលទធផលមាៃភ្ជពស្គេញ្ា  មាៃស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយ 
ៃិងមាៃលក្ខ ៈអំសណ្តយផលច្ំស េះអនក្សស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃខ្ា ំងបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
 

• ស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលេិៃតេៃសោយលទធផលសនាេះសទតាេរយៈការចត់តច្ង្ៃធាៃសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផល 
ៃិង 
 

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធផលសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការ ិក្ាត វងយល់ ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ស្ពេទងំសែើេបីការរាយការ ៍ ៃិងគ សៃយយភ្ជពផងតែរ។115 
 

វែតរប ់ MfDR មាៃែំណ្តក្់កាល ន លូច្ំៃួៃស្បាំ៖ 
១. ការក្ំ ត់សោលសៅ ៃិងការស្ពេសស្ពៀងសលើទិ សៅ ៃិងយុទធស្គន្រ ត  

                                                           
110 OECD “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក់្ងារកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍ (ស ច្ក្ត ី សងខប)” តខកុ្េាៈ 

ឆាន ំ២០០០ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។ 

111 UNDG “កំ្ ត់ មាា ល់អំពកីារត នំា៖ ការអៃុវតតសោលការ ៍នៃការបសងកើតក្េម វ ិ្ ីចំ្ស េះ UNDAF” តខេក្រា ឆាន ំ២០១០ ទំព័រទី១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/Five-Programming-Principles.pdf។ 

112 Annette Binnendijk “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក់្ងារកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍ 
(ស ច្ក្ត ី សងខប)” ភ្ជគីស វ្ ើការងារសលើការវាយតនេាអំពីជំៃួយនៃគ ៈក្មាម ្ិការផតល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០០០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។ 

113 ្នាោរអភិវឌឍអា ីុ ស្ក្បខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលសៅក្ន ុងស្បសទ ហវ ីលីពីៃ៖ ស ៀវសៅត នំា (ទីស្ក្ងុ Mandaluyong ឆាន ំ២០១៣) 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/publications/results-based-management-framework-philippines-guidebook។ 

114  ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/1about.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

115  OECD ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ “តផនក្ទី១. ទ សនាទៃ វ ិ្ សី្គន្រ ត  ៃិងសោលការ ៍រប ់ MfDR” សៅក្ន ុង 
ការសលច្ស ើងៃូវទមាា ប់អៃុវតតលែ សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ៖ Sourcebook ការតក្ ស្េួលសលើក្ទេួីយ (ឆាន ំ២០០៦) ទពំ័រទី ១០-១៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ www.mfdr.org/Sourcebook/1stEdition/4-MfDRPrinciples.pdf។ 



 
២.

 ការនលលក្្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនានាតែលៃឹងរេួចំ្ត ក្ែល់ការ សស្េច្
បាៃៃូវលទធផលតែលច្ង់បាៃ 

 
៣.  ពិៃិតយតាេោៃ 

ៃិងវាយតនេាថាសតើ្ៃធាៃតែលស្តូវបាៃនលលក្ទុក្ក្ំពុងតតស វ្ ើឲ្យតស្បស្បួលតែលមាៃបំ ងទទួលបាៃតែរឬសទ 
 
៤. រាយការ ៍អំពីលទធផលការងារសៅកាៃ់ស្គធារ ជៃ ៃិង 
 
៥. ផតល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់ចូ្លសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។116 
 

សតើ MfDR មាៃលក្ខ ៈស្បហាក្់ស្បតហលោន សៅៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលយ៉ា ងែូច្សេតច្ខាេះ? 
 
សយងតាេ UNDP, MfDR អៃុវតតទ សនាទៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃែូច្ោន ៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល– 
“ការស វ្ ើតផៃការ ការពិៃិតយតាេោៃ ការវាយតនេា ការ ិក្ាត វងយល់ 
ៃិងការផតល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់សៅកាៃ់ការស វ្ ើតផៃការវញិបាៃយ៉ា ងលែ – 
ប៉ាុតៃតពាយេបៃតការសផ្លត តសលើការផតល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍតែលបងាហ ញអំពីលទធផលពិតស្បាក្ែ 
ៃិងលទធផលតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ”។ ែូសច្នេះ “MfDR 
គឺជាការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលតែលក្ំពុងតតស វ្ ើ ក្េមភ្ជព ប៉ាុតៃតវាតស្េង់ទិ សឆាព េះសៅកាៃ់េជឈោឋ ៃខ្ងសស្ៅ 
ៃិងលទធផលតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បសទ តែលបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី 
សស្ច្ើៃជាងការតស្េង់ទិ សឆាព េះសៅកាៃ់លទធផលការងារនផទក្ន ុងរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារ”។117 
សៅខ ៈសពលតែលការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិសនាេះ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តទងំសៃេះមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ស ម ើៗោន ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។ 
 
២.៣. បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ 

ក្រ ីនៃសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ 
 
រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ តែលរេួបញ្ច លូទងំសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
(SDGs) ផងតែរសនាេះ 
គឺជាក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចជា ក្លនាសពលថមីៗបំផុតតែលគូ បញ្ជា ក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
សោយស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្ន ុងតខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៥ ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងសៃេះមាៃបំ ងបញ្ចប់ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ការ រភពតផៃែី 
ៃិងធានាឲ្យបាៃៃូវភ្ជពច្សស្េើៃរុងសរឿង។ 118  រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 
មាៃសោលសៅច្ំៃួៃ ១៧ ទិ សៅច្ំៃួៃ ១៦៩ ៃិង ូច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ តែលៃឹងស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃស្តឹេឆាន ំ២០៣០។ 
សោលសៅទងំសនាេះរេួមាៃ៖ 

• សោលសៅទី១.ោម ៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្ 
 

• សោលសៅទី២. ោម ៃភ្ជពអត់ឃ្ា ៃ 
 

• សោលសៅទី៣. ុខភ្ជពៃិង ុខមាលភ្ជពលែ  
 

• សោលសៅទី៤.ការអប់រំតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
 

• សោលសៅទី៥. េភ្ជពសយៃឌ័រ 
 

• សោលសៅទី៦.ទឹក្ស្គែ តៃិងអនាេ័យលែ  
 

• សោលសៅទី៧.ថាេពលតែលមាៃតនេា េស្ បៃិងស្គែ ត 
 

                                                           
116 OECD “ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ៖ ស្គលាក្បស្តព័ត៌មាៃ” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០០៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/About/Final-MfDR-

information-sheet.pdf។ 

117 UNDP ស ៀវសៅត នំាអំពីការស វ្ ើតផៃការ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេាសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១៩) ទំពរ័ទី៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf។ 

118  UNDP “ថាន ក់្ែឺក្នំាសៅសលើពិភពសលាក្បាៃអៃុេ័តសលើសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” នថាទី២៥ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-
world-leaders.htm.។ 

• សោលសៅទី៨.ក្ំស ើៃការងារៃិងក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ចសៅក្ន ុងក្ស្េិត េរេយ 
 

• សោលសៅទី៩.ឧ ាហក្េមៃវាៃុវតតៃ៍ៃិងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ  
 

• សោលសៅទី១០.ការថយច្ុេះនៃវ ិេភ្ជព 
 

• សោលសៅទី១១.ទីស្ក្ងុៃិង ហគេៃ៍តែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព 
 

• សោលសៅទី១២.ការសស្បើស្បា ់ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ 
 

• សោលសៅទី១៣.ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួលអាកា ធាតុ 
 

• សោលសៅទី១៤.ជីវតិសៅសស្កាេទឹក្ 
 

• សោលសៅទី១៥.ជីវតិសៅសលើែី 
 

• សោលសៅទី១៦. ៃត ិភ្ជពយុតត ិ្េ៌ៃិងស្គថ ប័ៃរងឹមាំ 
 

• សោលសៅទី១៧. ភ្ជពជានែគូ ស្មាប់សោលសៅនានា។119 
 

វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការក្ត់ មាា ល់ថា SDGs 
 ងកត់ ា្ៃ់សលើស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការពិៃិតយតាេោៃសលើលទធផលនៃការអភិវឌឍ ៃិងស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ 
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 120  ជាពិស   ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៨ មាៃបំ ង 
“បសងក ើៃជាច្េបងៃូវលទធភ្ជពក្ន ុងការត វងរក្ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ បាៃទៃ់សពលសវលា ៃិងអាច្ពឹងតផែក្បាៃ 
តែលស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូល សយៃឌ័រ អាយុ ពូជស្គ ៃ៍ ជាតិពៃធ ុ ស្គថ ៃភ្ជព     អសនាត ស្បសវ ៃ៍ ពិការភ្ជព 
ទីតាំងភូេិស្គន្រ ត  ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ  សៅក្ន ុងបរបិទជាតិ”។ ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៩ 
ទេទរឲ្យមាៃរងាវ  ់ថមីៗ ស្មាប់វឌឍៃភ្ជពនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព សស្ៅពីផលិតផលក្ន ុងស្ កុ្ រុប។ 
 
ស្បសទ នានាតែលជា មាជិក្រប ់អងាការ ហស្បជាជាតិបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ស វ្ ើការតាេោៃ 
ៃិងស្តួតពិៃិតយស ើងវញិសលើយៃតការនានា ស្មាប់ការអៃុវតត SDG។ ពួក្សគបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ថាៃឹង “មាៃភ្ជពហមត់ច្ត់ 
តផែក្សលើភ័ ត ុតាង ទទួលបាៃព័ត៌មាៃពីទិៃនៃ័យតែលស្គប់ស្គងសោយស្បសទ  តែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ទៃ់សពលសវលា អាច្ពឹងតផែក្បាៃ ៃិងស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូល សភទ អាយុ ពូជស្គ ៃ៍ 
ជាតិពៃធ ុ ស្គថ ៃភ្ជពអសនាត ស្បសវ ៃ៍ ពិការភ្ជព ៃិងទីតាំងភូេិស្គន្រ ត  ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ  
សៅក្ន ុងបរបិទជាតិ”។121  
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតតស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅតខក្ក្កោ 
ឆាន ំ២០១៧ បាៃអៃុេ័ត ូច្នាក្រ SDG – “ស្ក្បខ ឌ ែ៏រងឹមាំេួយនៃ ូច្នាក្រ 
ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព ផតល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ 
ៃិងធានាបាៃៃូវគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ស្គប់របូ”។ SDGs មាៃ ូច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ 
សែើេបីស វ្ ើការវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។ 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ ការស្បេូលទិៃនៃ័យ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ូច្នាក្រ SDG 
គឺជាបញ្ជហ ស្បឈេ ំខ្ៃ់ៗ។ 
 
 ូច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់ជាស្បព័ៃធេួយតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងទិៃនៃ័យ៖ 
 

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
 

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វងរក្បាៃសនាេះសទ 
ៃិង 
 

                                                           
119 UNDP “សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf។ 

120 UNDG “កំ្ ត់ មាា ល់អំពកីារត នំា៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០” តខក្ញ្ជា  
ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-for-
implementation-and-monitoring-of-the-203.html។ 

121 Ibid ទំពរ័ទី៦។ 



 
២.

 ការនលលក្្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនានាតែលៃឹងរេួចំ្ត ក្ែល់ការ សស្េច្
បាៃៃូវលទធផលតែលច្ង់បាៃ 

 
៣.  ពិៃិតយតាេោៃ 

ៃិងវាយតនេាថាសតើ្ៃធាៃតែលស្តូវបាៃនលលក្ទុក្ក្ំពុងតតស វ្ ើឲ្យតស្បស្បួលតែលមាៃបំ ងទទួលបាៃតែរឬសទ 
 
៤. រាយការ ៍អំពីលទធផលការងារសៅកាៃ់ស្គធារ ជៃ ៃិង 
 
៥. ផតល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់ចូ្លសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។116 
 

សតើ MfDR មាៃលក្ខ ៈស្បហាក្់ស្បតហលោន សៅៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលយ៉ា ងែូច្សេតច្ខាេះ? 
 
សយងតាេ UNDP, MfDR អៃុវតតទ សនាទៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃែូច្ោន ៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល– 
“ការស វ្ ើតផៃការ ការពិៃិតយតាេោៃ ការវាយតនេា ការ ិក្ាត វងយល់ 
ៃិងការផតល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់សៅកាៃ់ការស វ្ ើតផៃការវញិបាៃយ៉ា ងលែ – 
ប៉ាុតៃតពាយេបៃតការសផ្លត តសលើការផតល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍតែលបងាហ ញអំពីលទធផលពិតស្បាក្ែ 
ៃិងលទធផលតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ”។ ែូសច្នេះ “MfDR 
គឺជាការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលតែលក្ំពុងតតស វ្ ើ ក្េមភ្ជព ប៉ាុតៃតវាតស្េង់ទិ សឆាព េះសៅកាៃ់េជឈោឋ ៃខ្ងសស្ៅ 
ៃិងលទធផលតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បសទ តែលបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី 
សស្ច្ើៃជាងការតស្េង់ទិ សឆាព េះសៅកាៃ់លទធផលការងារនផទក្ន ុងរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារ”។117 
សៅខ ៈសពលតែលការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផលបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិសនាេះ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តទងំសៃេះមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ស ម ើៗោន ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។ 
 
២.៣. បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ 

ក្រ ីនៃសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ 
 
រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ តែលរេួបញ្ច លូទងំសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
(SDGs) ផងតែរសនាេះ 
គឺជាក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចជា ក្លនាសពលថមីៗបំផុតតែលគូ បញ្ជា ក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
សោយស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្ន ុងតខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៥ ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងសៃេះមាៃបំ ងបញ្ចប់ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ការ រភពតផៃែី 
ៃិងធានាឲ្យបាៃៃូវភ្ជពច្សស្េើៃរុងសរឿង។ 118  រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 
មាៃសោលសៅច្ំៃួៃ ១៧ ទិ សៅច្ំៃួៃ ១៦៩ ៃិង ូច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ តែលៃឹងស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃស្តឹេឆាន ំ២០៣០។ 
សោលសៅទងំសនាេះរេួមាៃ៖ 

• សោលសៅទី១.ោម ៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្ 
 

• សោលសៅទី២. ោម ៃភ្ជពអត់ឃ្ា ៃ 
 

• សោលសៅទី៣. ុខភ្ជពៃិង ុខមាលភ្ជពលែ  
 

• សោលសៅទី៤.ការអប់រំតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
 

• សោលសៅទី៥. េភ្ជពសយៃឌ័រ 
 

• សោលសៅទី៦.ទឹក្ស្គែ តៃិងអនាេ័យលែ  
 

• សោលសៅទី៧.ថាេពលតែលមាៃតនេា េស្ បៃិងស្គែ ត 
 

                                                           
116 OECD “ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ៖ ស្គលាក្បស្តព័ត៌មាៃ” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០០៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/About/Final-MfDR-

information-sheet.pdf។ 

117 UNDP ស ៀវសៅត នំាអំពីការស វ្ ើតផៃការ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេាសែើេបីលទធផលនៃការអភិវឌឍ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១៩) ទំពរ័ទី៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf។ 

118  UNDP “ថាន ក់្ែឺក្នំាសៅសលើពិភពសលាក្បាៃអៃុេ័តសលើសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” នថាទី២៥ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-
world-leaders.htm.។ 

• សោលសៅទី៨.ក្ំស ើៃការងារៃិងក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ចសៅក្ន ុងក្ស្េិត េរេយ 
 

• សោលសៅទី៩.ឧ ាហក្េមៃវាៃុវតតៃ៍ៃិងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ  
 

• សោលសៅទី១០.ការថយច្ុេះនៃវ ិេភ្ជព 
 

• សោលសៅទី១១.ទីស្ក្ងុៃិង ហគេៃ៍តែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព 
 

• សោលសៅទី១២.ការសស្បើស្បា ់ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ 
 

• សោលសៅទី១៣.ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួលអាកា ធាតុ 
 

• សោលសៅទី១៤.ជីវតិសៅសស្កាេទឹក្ 
 

• សោលសៅទី១៥.ជីវតិសៅសលើែី 
 

• សោលសៅទី១៦. ៃត ិភ្ជពយុតត ិ្េ៌ៃិងស្គថ ប័ៃរងឹមាំ 
 

• សោលសៅទី១៧. ភ្ជពជានែគូ ស្មាប់សោលសៅនានា។119 
 

វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការក្ត់ មាា ល់ថា SDGs 
 ងកត់ ា្ៃ់សលើស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការពិៃិតយតាេោៃសលើលទធផលនៃការអភិវឌឍ ៃិងស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ 
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 120  ជាពិស   ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៨ មាៃបំ ង 
“បសងក ើៃជាច្េបងៃូវលទធភ្ជពក្ន ុងការត វងរក្ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ បាៃទៃ់សពលសវលា ៃិងអាច្ពឹងតផែក្បាៃ 
តែលស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូល សយៃឌ័រ អាយុ ពូជស្គ ៃ៍ ជាតិពៃធ ុ ស្គថ ៃភ្ជព     អសនាត ស្បសវ ៃ៍ ពិការភ្ជព 
ទីតាំងភូេិស្គន្រ ត  ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ  សៅក្ន ុងបរបិទជាតិ”។ ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៩ 
ទេទរឲ្យមាៃរងាវ  ់ថមីៗ ស្មាប់វឌឍៃភ្ជពនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព សស្ៅពីផលិតផលក្ន ុងស្ កុ្ រុប។ 
 
ស្បសទ នានាតែលជា មាជិក្រប ់អងាការ ហស្បជាជាតិបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ស វ្ ើការតាេោៃ 
ៃិងស្តួតពិៃិតយស ើងវញិសលើយៃតការនានា ស្មាប់ការអៃុវតត SDG។ ពួក្សគបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ថាៃឹង “មាៃភ្ជពហមត់ច្ត់ 
តផែក្សលើភ័ ត ុតាង ទទួលបាៃព័ត៌មាៃពីទិៃនៃ័យតែលស្គប់ស្គងសោយស្បសទ  តែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ទៃ់សពលសវលា អាច្ពឹងតផែក្បាៃ ៃិងស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូល សភទ អាយុ ពូជស្គ ៃ៍ 
ជាតិពៃធ ុ ស្គថ ៃភ្ជពអសនាត ស្បសវ ៃ៍ ពិការភ្ជព ៃិងទីតាំងភូេិស្គន្រ ត  ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ  
សៅក្ន ុងបរបិទជាតិ”។121  
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតតស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅតខក្ក្កោ 
ឆាន ំ២០១៧ បាៃអៃុេ័ត ូច្នាក្រ SDG – “ស្ក្បខ ឌ ែ៏រងឹមាំេួយនៃ ូច្នាក្រ 
ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព ផតល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ 
ៃិងធានាបាៃៃូវគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ស្គប់របូ”។ SDGs មាៃ ូច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ 
សែើេបីស វ្ ើការវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។ 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ ការស្បេូលទិៃនៃ័យ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ូច្នាក្រ SDG 
គឺជាបញ្ជហ ស្បឈេ ំខ្ៃ់ៗ។ 
 
 ូច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់ជាស្បព័ៃធេួយតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងទិៃនៃ័យ៖ 
 

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
 

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វងរក្បាៃសនាេះសទ 
ៃិង 
 

                                                           
119 UNDP “សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf។ 

120 UNDG “កំ្ ត់ មាា ល់អំពកីារត នំា៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០” តខក្ញ្ជា  
ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-for-
implementation-and-monitoring-of-the-203.html។ 

121 Ibid ទំពរ័ទី៦។ 



• ជាៃ់ទី៣ –  វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ជាអៃតរជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ។122 

គិតស្តឹេឆាន ំ២០១៧ មាៃ ូច្នាក្រតតេួយភ្ជគបីប៉ាុសណ្តណ េះតែលមាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃ 
ៃិងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ SDGs ជិតេួយភ្ជគបួៃមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ប៉ាុតៃតពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ ៃិង ៣៨ ភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។123 
 
ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ UNDP ៖ “សោយមាៃ ូច្នាក្រយ៉ា ងតិច្ ២៣២ ៃិងអាច្មាៃបតៃថេសទៀត 
ស្ក្បខ ឌ តែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូ ៃិងេិៃអាច្តបងតច្ក្បាៃ ៃិងសោលការ ៍ស្គឹេះេួយនៃ “ការេិៃទុក្អនក្ណ្តមាន ក្់សចល” 
រសបៀបវារៈឆាន ំ២០៣០ បសងក ើៃតាេលំោប់លំសោយនៃអាៃុភ្ជពនៃវសិ្គលភ្ជព ៃិងទំហំរប ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសែើេបីអៃុវតត 
ៃិងពិៃិតយតាេោៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
ស្បកួ្តស្បតជងសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បសទ ែូច្ៗោន តែលមាៃ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិលែជាងសគបំផុត”។124 

ែំ ឹងលែ  គឺថា ស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ “បាៃពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យទងំសនាេះ”។ 125  តផែក្តាេ ូច្នាក្រ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិរប ់្នាោរពិភពសលាក្ 
ស្បសទ តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូលទប ៃិងេ្យេបាៃពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគ ពីតនេាជាេ្យេច្ំៃួៃ ៦៥,៣ 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៤ សៅ ៦៨,៨ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៥។126 
 

សៅអា ុី បញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋ ភិបាលនានា រេួមាៃ៖ 

• តស្េូវការសៅក្ន ុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី SDGs 
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្ន ុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា  
 

• តស្េូវការរប ់ស្បសទ នានាសៅក្ន ុងការសផ្លត តសលើ ូច្នាក្រតែលមាៃអតថៃ័យខ្ា ំងបំផុត ស្មាប់អាទិភ្ជពនៃ 
ការអៃុវតតរប ់ពួក្សគ ( ូច្នាក្រទងំ ២៣២ េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធ សៅស្គប់ក្រ ីទងំអ ់សនាេះសទ)ៃិង 
 

• យក្ឈនេះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជា សោយលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការត វងរក្ទិៃនៃ័យ 
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធ រប ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។127 

ទិៃនៃ័យអាច្ជួយែល់រោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងការអៃុវតត SDG។ សោយមាៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ 
“ការបសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្
តក្លេែឱយបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ច្រៃតជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ 
ទទួលបាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃបំត ក្តូច្ៗជាសស្ច្ើៃ”។128 
 
វាក្៏អាច្ជាក្រ ីផងតែរ តែល៖ 
 

ទិៃនៃ័យ ៃិងជាញឹក្ញាប់ ទិៃនៃ័យលែ  អាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍភ្ជគសស្ច្ើៃ 
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសៅតតចំបាច្់ស្តូវស វ្ ើការតក្លេែសៅក្ន ុងវ ិ្ ីជាសស្ច្ើៃ។ ភ្ជពចំបាច្់សនាេះគ ឺ
ការធានាថាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ  ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
ស្តូវបាៃស្បេូលយក្បាៃទៃ់សពលសវលា។129 
 

សទេះបីជាមាៃការជំរុញឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចក្៏សោយ 
ក្៏ការ ទ ង់េតិរប ់េន្រៃត ីស្គធារ ៈ ៃិងអនក្អៃុវតតការអភិវឌឍសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ តែលេក្ពីស្បសទ តែលមាៃច្ំ ូលទប 
ៃិងេ្យេច្ំៃួៃ ១២៦ ស្បសទ  បាៃបងាហ ញថា “ថាន ក្់ែឹក្នាំសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 

                                                           
122 Ibid ទំពរ័ទី៩។ 

123 OECD របាយការ ៍ ត ីពីកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការសៅក្ន ុងការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៧៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ទសី្ក្ងុបា៉ា រ ី ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី២៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en#page25។ 

124 UNDP “កំ្ ត់ មាា ល់អំពីការត នំា៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០” តខក្ញ្ជា  
ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-for-
implementation-and-monitoring-of-the-203.html។ 

125 Neil Webster ៃិង Helle Munk Ravnborg “ការពិៃិតយតាេោៃការអៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព – តួនាទីរប ់បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ” 
ស្បធាៃ ភ្ជអឺុរ ុប ស្មាប់សោលៃសយបាយខ្ងសស្ៅ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.europart.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578020/EXPO_STU(2006)578020_EN.pdf។ 

126 Ibid ទំពរ័ទ១ី១។ 

127 ្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ីុ “ពីសោលសៅសៅកាៃ់ ក្េមភ្ជព៖ អៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព – កំ្ ត់ មាា ល់អំពីស្គវតារនៃ ិកាខ ស្គលា” ឆាន ំ២០១៧ 
ទំព័រទី៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/301696/goals-action-sdgs.pdf។ 

128 OECD របាយការ ៍ ត ីពីកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការសៅក្ន ុងការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៧៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ទសី្ក្ងុបា៉ា រ ី ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី២៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en#page27។ 

129 Neil Webster ៃិង Helle Munk Ravnborg “ការពិៃិតយតាេោៃការអៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព – តួនាទីរប ់បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ” 
ស្បធាៃ ភ្ជអឺុរ ុប ស្មាប់សោលៃសយបាយខ្ងសស្ៅ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦ ទពំ័រទី៣៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.europart.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578020/EXPO_STU(2006)578020_EN.pdf។ 

ឬការវភិ្ជគសស្ច្ើៃសទៀតសែើេបីស វ្ ើការវាយតនេាលទធផលការងារកាលពីអតីតកាល
សស្ច្ើៃជាងការផតល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីនាសពលអនាគត”។130 
 
ការអៃុេ័តែ៏យឺតយ៉ា វនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យអាច្បណ្តត លេក្ពីេូលសហតុបសច្ចក្សទ  ៃិងៃសយបាយ។ 
បញ្ជហ បសច្ចក្សទ រេួមាៃ៖ ក្ងវេះ តង់ោរនៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  
អវតតមាៃនៃស្ក្បខ ឌ  េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ (interoperability framework) 
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ ។131 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ “ៃសយបាយការយិ្ិបសតយយ” 
 ថ ិតសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេឧប គា្ំជាងសគបំផុតច្ំស េះការអៃុេ័តសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
ៃិងយ៉ា ងឆាប់រហ័ ។ សៅក្ន ុងពិភពសលាក្េួយតែលព័ត៌មាៃ គឺជាថាេពលសនាេះ 
សៅតតមាៃេន្រៃត ីតែលពុំមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្ន ុងការស វ្ ើទំសៃើបក្េមការស្បេូលយក្ ៃិងការបសងក ើតទិៃនៃ័យសនាេះសទ 
ៃិង/ឬពួក្សគមាៃភ្ជពភ័យខ្ា ច្សៅក្ន ុងការតច្ក្រំតលក្/បសញ្ចញទិៃនៃ័យសោយស្គរតតខ្ា ច្បាត់បង់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 
ជា ំណ្តងលែ  ស្ោប់ពូជែ៏រងឹមាំ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃោរំចួ្រាល់សហើយ។ 
េន្រៃត ីតែលមាៃការយល់ែឹង តស្េូវការយ៉ា ងខ្ា ំងកាា ពីស្ក្េុ ងាេ ីុវលិ 
ៃិង មាព ្ពីទីភ្ជន ក្់ងារអៃត រជាតិក្ំពុងតតជំរុញឲ្យមាៃការស្បេូលទិៃនៃ័យ ការែំស ើរការ ៃិងការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។132 
 
៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 

• ក្ំ ត់ ថ ិតិផល វូការ1 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីទិៃនៃ័យ្ំ 
 

• ពៃយល់អំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ង 
 

• ចប់សផតើេអៃុវតតទិៃនៃ័យតូច្ ៃិង 
 

• ពៃយល់អំពីទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 

សទេះបីជាទិៃនៃ័យបងាហ ញថា ពិភពសលាក្ក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទទួលយក្បទពិសស្គ្ៃ៍ក្៏សោយ 
ក្៏ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅតតជាបញ្ជហ ស្បឈេេួយសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំ
ពុងអភិវឌឍ។ សយងតាេ ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ (A World that Counts) ៖ 
“ស្បសទ ជាសស្ច្ើៃខ្ា ំងណ្ត ់សៅតតមាៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  ទិៃនៃ័យេក្ែល់យឺតសពក្ 
ៃិងមាៃបញ្ជហ សស្ច្ើៃខ្ា ំងណ្ត ់តែលសៅតតស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់តិច្តួច្ខ្ា ំងណ្ត ់។133 
 
សៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ សយើងៃឹងៃិយយអំពីស្បភពទិៃនៃ័យខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
៣.១  ថ ិតិផល វូការ 
 
សៅខ ៈសពលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូវទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ ស្បសភទទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា  ែូច្ជា 
 ថ ិតិផល វូការជាសែើេសនាេះសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ែតែល។ 
 
 ថ ិតិផល វូការ គឺជា 
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួសលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលផល វូការ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្រែឋបាលជាច្

                                                           
130 Takaaki Masaki ៃិងអនក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខកូ្ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖ សតើថាន ក់្ែឹក្នំាត វងរក្ទិៃនៃ័យ 

ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសែើេបីបសងកើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខប” AidData n.d. ទពំ័រទី១ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។ 

131 Kathleen Hickey “សតើអវ ីគឺជាតស្េូវការយ៉ា ងពិតស្បាក្ែ ស្មាប់រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” GCN នថាទី២២ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://gcn.com/articles/2016/12/22/data-governance-challenges-solutions.aspx។ 

132 Ben Rossi “រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ េិៃពិត ឬជាការពិត?” យុគព័ត៌មាៃ នថាទ១ី៤ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.information-
age.com/data-driven-government-oxymoron-or-reality-123460782/។ 

133 ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ពិភពសលាក្េួយតែលមាៃការរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៤ ទំពរ័ទ១ី១។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 



• ជាៃ់ទី៣ –  វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ជាអៃតរជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ។122 

គិតស្តឹេឆាន ំ២០១៧ មាៃ ូច្នាក្រតតេួយភ្ជគបីប៉ាុសណ្តណ េះតែលមាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃ 
ៃិងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ SDGs ជិតេួយភ្ជគបួៃមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ប៉ាុតៃតពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ ៃិង ៣៨ ភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។123 
 
ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ UNDP ៖ “សោយមាៃ ូច្នាក្រយ៉ា ងតិច្ ២៣២ ៃិងអាច្មាៃបតៃថេសទៀត 
ស្ក្បខ ឌ តែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូ ៃិងេិៃអាច្តបងតច្ក្បាៃ ៃិងសោលការ ៍ស្គឹេះេួយនៃ “ការេិៃទុក្អនក្ណ្តមាន ក្់សចល” 
រសបៀបវារៈឆាន ំ២០៣០ បសងក ើៃតាេលំោប់លំសោយនៃអាៃុភ្ជពនៃវសិ្គលភ្ជព ៃិងទំហំរប ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសែើេបីអៃុវតត 
ៃិងពិៃិតយតាេោៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
ស្បកួ្តស្បតជងសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បសទ ែូច្ៗោន តែលមាៃ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិលែជាងសគបំផុត”។124 

ែំ ឹងលែ  គឺថា ស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ “បាៃពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យទងំសនាេះ”។ 125  តផែក្តាេ ូច្នាក្រ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិរប ់្នាោរពិភពសលាក្ 
ស្បសទ តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូលទប ៃិងេ្យេបាៃពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគ ពីតនេាជាេ្យេច្ំៃួៃ ៦៥,៣ 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៤ សៅ ៦៨,៨ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៥។126 
 

សៅអា ុី បញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋ ភិបាលនានា រេួមាៃ៖ 

• តស្េូវការសៅក្ន ុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី SDGs 
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្ន ុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា  
 

• តស្េូវការរប ់ស្បសទ នានាសៅក្ន ុងការសផ្លត តសលើ ូច្នាក្រតែលមាៃអតថៃ័យខ្ា ំងបំផុត ស្មាប់អាទិភ្ជពនៃ 
ការអៃុវតតរប ់ពួក្សគ ( ូច្នាក្រទងំ ២៣២ េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធ សៅស្គប់ក្រ ីទងំអ ់សនាេះសទ)ៃិង 
 

• យក្ឈនេះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជា សោយលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការត វងរក្ទិៃនៃ័យ 
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធ រប ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។127 

ទិៃនៃ័យអាច្ជួយែល់រោឋ ភិបាលសៅក្ន ុងការអៃុវតត SDG។ សោយមាៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ 
“ការបសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្
តក្លេែឱយបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ច្រៃតជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ 
ទទួលបាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃបំត ក្តូច្ៗជាសស្ច្ើៃ”។128 
 
វាក្៏អាច្ជាក្រ ីផងតែរ តែល៖ 
 

ទិៃនៃ័យ ៃិងជាញឹក្ញាប់ ទិៃនៃ័យលែ  អាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍភ្ជគសស្ច្ើៃ 
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសៅតតចំបាច្់ស្តូវស វ្ ើការតក្លេែសៅក្ន ុងវ ិ្ ីជាសស្ច្ើៃ។ ភ្ជពចំបាច្់សនាេះគ ឺ
ការធានាថាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ  ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
ស្តូវបាៃស្បេូលយក្បាៃទៃ់សពលសវលា។129 
 

សទេះបីជាមាៃការជំរុញឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចក្៏សោយ 
ក្៏ការ ទ ង់េតិរប ់េន្រៃត ីស្គធារ ៈ ៃិងអនក្អៃុវតតការអភិវឌឍសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ តែលេក្ពីស្បសទ តែលមាៃច្ំ ូលទប 
ៃិងេ្យេច្ំៃួៃ ១២៦ ស្បសទ  បាៃបងាហ ញថា “ថាន ក្់ែឹក្នាំសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 

                                                           
122 Ibid ទំពរ័ទី៩។ 

123 OECD របាយការ ៍ ត ីពីកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការសៅក្ន ុងការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៧៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ទសី្ក្ងុបា៉ា រ ី ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី២៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en#page25។ 

124 UNDP “កំ្ ត់ មាា ល់អំពីការត នំា៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០” តខក្ញ្ជា  
ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-for-
implementation-and-monitoring-of-the-203.html។ 

125 Neil Webster ៃិង Helle Munk Ravnborg “ការពិៃិតយតាេោៃការអៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព – តួនាទីរប ់បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ” 
ស្បធាៃ ភ្ជអឺុរ ុប ស្មាប់សោលៃសយបាយខ្ងសស្ៅ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.europart.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578020/EXPO_STU(2006)578020_EN.pdf។ 

126 Ibid ទំពរ័ទ១ី១។ 

127 ្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ីុ “ពីសោលសៅសៅកាៃ់ ក្េមភ្ជព៖ អៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព – កំ្ ត់ មាា ល់អំពីស្គវតារនៃ ិកាខ ស្គលា” ឆាន ំ២០១៧ 
ទំព័រទី៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/301696/goals-action-sdgs.pdf។ 

128 OECD របាយការ ៍ ត ីពីកិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការសៅក្ន ុងការអភិវឌឍ ឆាន ំ២០១៧៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ទសី្ក្ងុបា៉ា រ ី ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី២៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en#page27។ 

129 Neil Webster ៃិង Helle Munk Ravnborg “ការពិៃិតយតាេោៃការអៃុវតតសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព – តួនាទីរប ់បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ” 
ស្បធាៃ ភ្ជអឺុរ ុប ស្មាប់សោលៃសយបាយខ្ងសស្ៅ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦ ទពំ័រទី៣៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.europart.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578020/EXPO_STU(2006)578020_EN.pdf។ 

ឬការវភិ្ជគសស្ច្ើៃសទៀតសែើេបីស វ្ ើការវាយតនេាលទធផលការងារកាលពីអតីតកាល
សស្ច្ើៃជាងការផតល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីនាសពលអនាគត”។130 
 
ការអៃុេ័តែ៏យឺតយ៉ា វនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យអាច្បណ្តត លេក្ពីេូលសហតុបសច្ចក្សទ  ៃិងៃសយបាយ។ 
បញ្ជហ បសច្ចក្សទ រេួមាៃ៖ ក្ងវេះ តង់ោរនៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  
អវតតមាៃនៃស្ក្បខ ឌ  េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ (interoperability framework) 
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ ។131 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ “ៃសយបាយការយិ្ិបសតយយ” 
 ថ ិតសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេឧប គា្ំជាងសគបំផុតច្ំស េះការអៃុេ័តសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
ៃិងយ៉ា ងឆាប់រហ័ ។ សៅក្ន ុងពិភពសលាក្េួយតែលព័ត៌មាៃ គឺជាថាេពលសនាេះ 
សៅតតមាៃេន្រៃត ីតែលពុំមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្ន ុងការស វ្ ើទំសៃើបក្េមការស្បេូលយក្ ៃិងការបសងក ើតទិៃនៃ័យសនាេះសទ 
ៃិង/ឬពួក្សគមាៃភ្ជពភ័យខ្ា ច្សៅក្ន ុងការតច្ក្រំតលក្/បសញ្ចញទិៃនៃ័យសោយស្គរតតខ្ា ច្បាត់បង់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 
ជា ំណ្តងលែ  ស្ោប់ពូជែ៏រងឹមាំ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃោរំចួ្រាល់សហើយ។ 
េន្រៃត ីតែលមាៃការយល់ែឹង តស្េូវការយ៉ា ងខ្ា ំងកាា ពីស្ក្េុ ងាេ ីុវលិ 
ៃិង មាព ្ពីទីភ្ជន ក្់ងារអៃត រជាតិក្ំពុងតតជំរុញឲ្យមាៃការស្បេូលទិៃនៃ័យ ការែំស ើរការ ៃិងការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។132 
 
៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 

• ក្ំ ត់ ថ ិតិផល វូការ1 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីទិៃនៃ័យ្ំ 
 

• ពៃយល់អំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ង 
 

• ចប់សផតើេអៃុវតតទិៃនៃ័យតូច្ ៃិង 
 

• ពៃយល់អំពីទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 

សទេះបីជាទិៃនៃ័យបងាហ ញថា ពិភពសលាក្ក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទទួលយក្បទពិសស្គ្ៃ៍ក្៏សោយ 
ក្៏ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅតតជាបញ្ជហ ស្បឈេេួយសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំ
ពុងអភិវឌឍ។ សយងតាេ ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ (A World that Counts) ៖ 
“ស្បសទ ជាសស្ច្ើៃខ្ា ំងណ្ត ់សៅតតមាៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  ទិៃនៃ័យេក្ែល់យឺតសពក្ 
ៃិងមាៃបញ្ជហ សស្ច្ើៃខ្ា ំងណ្ត ់តែលសៅតតស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់តិច្តួច្ខ្ា ំងណ្ត ់។133 
 
សៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ សយើងៃឹងៃិយយអំពីស្បភពទិៃនៃ័យខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
៣.១  ថ ិតិផល វូការ 
 
សៅខ ៈសពលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូវទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ ស្បសភទទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា  ែូច្ជា 
 ថ ិតិផល វូការជាសែើេសនាេះសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ែតែល។ 
 
 ថ ិតិផល វូការ គឺជា 
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួសលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលផល វូការ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្រែឋបាលជាច្

                                                           
130 Takaaki Masaki ៃិងអនក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខកូ្ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖ សតើថាន ក់្ែឹក្នំាត វងរក្ទិៃនៃ័យ 

ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសែើេបីបសងកើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខប” AidData n.d. ទពំ័រទី១ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។ 

131 Kathleen Hickey “សតើអវ ីគឺជាតស្េូវការយ៉ា ងពិតស្បាក្ែ ស្មាប់រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” GCN នថាទី២២ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://gcn.com/articles/2016/12/22/data-governance-challenges-solutions.aspx។ 

132 Ben Rossi “រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ េិៃពិត ឬជាការពិត?” យុគព័ត៌មាៃ នថាទ១ី៤ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.information-
age.com/data-driven-government-oxymoron-or-reality-123460782/។ 

133 ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ពិភពសលាក្េួយតែលមាៃការរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៤ ទំពរ័ទ១ី១។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 



េបង”។ 134  វាគឺជា “ស្បសភទតូច្េួយនៃ ‘ទិៃនៃ័យវទិាស្គន្រ ត ’ តែលជួយែល់ការត វងយល់អំពីរសបៀបបំសពញេុខងារ 
ៃិងស វ្ ើការវវិតតៃ៍ខល ៃួរប ់ ងាេឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់តថេសទៀត”។135 
 
សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូការ សយងតាេគ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើត 
ៃិងផសពវផាយអំពីលទធផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសែើេបីស វ្ ើការឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គម ញ ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផនក្ស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេសៅក្ន ុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង”។136 
 
រោឋ ភិបាលសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងការពិៃិតយតាេោៃ 
ឬការវាយតនេាសលើសោលៃសយបាយនានា។ 137 
 វ ័ិយឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការសែើេបីោំស្ទែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តផនក្អាជីវក្េម។ 
ស្បជាពលរែឋសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការសែើេបីស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យអំពីលទធផលការងាររប ់រោឋ ភិបាល 
ៃិងស វ្ ើឲ្យរោឋ ភិបាលមាៃគ សៃយយភ្ជព។ 
 
សោយេិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយឯក្ជៃសនាេះសទ របាយការ ៍រប ់រោឋ ភិបាលមាៃលក្ខ ៈ៖ 
 

• មាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ – 
ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិមាៃបំ ងស្គបែ ត ប់សលើស្បជាជៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
 

• មាៃ ងាតិភ្ជព – ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិមាៃការសផ្លត តសលើ ថ ិតិសៅក្ន ុងរយៈសពលតវង 
ៃិងផតល់ៃិយេៃ័យតែលមាៃ ងាតិភ្ជពនៃរងាវ  ់ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់តាេសពលសវលា 
តែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់ការបក្ស្ស្គយអំពីការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃនាសពលថមីៗបំផុតៃិង 
 

• អាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ – 
ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិស្តូវតតបំសពញតាេលក្ខខ ឌ តស្េូវតផនក្តមាា ភ្ជពតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សោយច្ាប់ 
ៃិងអងាភ្ជពអៃតរជាតិ។138 
 

ច្ំ ុច្ច្ុងសស្កាយចំបាច្់ស្តូវបាៃ ងកត់ ា្ៃ់។  ថ ិតិផល វូការតផែក្សលើសោលការ ៍  តង់ោរ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិារេួតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវជិាា ជីវៈ។139 
 
ស្បអប់ទី១០. សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូការ 

សោលការ ៍ទងំែប់ខ្ងសស្កាេសៃេះស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្េុស្បឹក្ាស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេនៃអងាការ ហស្បជាជាតិសៅក្ន ុងក្ិច្ចស្បជុំសពញអងាសលើក្ទី៤៦ រប ់ខល ៃួ សៅនថាទី២៤ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៣៖ 
 

១.  ថ ិតិផល វូការផតល់ធាតុតែលេិៃអាច្ខវេះសៅក្ន ុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសៅក្ន ុង ងាេស្បជា្ិបសតយយ តែលផតល់ជូៃរោឋ ភិបាល 
ស ែឋក្ិច្ច ៃិងស្គធារ ជៃៃូវទិៃនៃ័យអំពីស្គថ ៃភ្ជពស ែឋក្ិច្ច ស្បជាស្គន្រ ត   ងាេ ៃិងបរសិ្គថ ៃ។ សែើេបីបំសពញតាេ
បំ ងសៃេះ  ថ ិតិផល វូការតែលបំសពញតាេការស វ្ ើសត តអំពីការសស្បើស្បា ់ជាក់្ត ត ង ៃឹងស្តូវបាៃច្ងស្ក្ង 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិផល វូការនានាសោយេិៃលសេែៀង 
សែើេបីសោរពតាេ ិទធិរប ់ស្បជាពលរែឋសៅក្ន ុងការទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គធារ ៈ។ 

 
២. សែើេបីបៃតការសជឿទុក្ច្ិតតសលើ ថ ិតិផល វូការ ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 

ស្ បតាេការពិចរណ្តតែលស្បក្បសោយវជិាា ជីវៈយ៉ា ងតឹងរឹុង តែលរេួបញ្ច លូទងំសោលការ ៍តផនក្វទិាស្គន្រ ត  
ៃិង ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយ វជិាា ជីវៈ ច្ំស េះវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងៃីតិវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការស្បេូលយក្ ការែំស ើរការ ការរក្ាទុក្ 
ៃិងការស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីទិៃនៃ័យ ថ ិតិផងតែរ។ 

                                                           
134  វ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្ស្គវស្ជាវតែលស្បក្បសោយគតិប ឌ ិត “ ថ ិតិផល វូការ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-social-

research/n34.xml (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

135 Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ២ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

136 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “សតើស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូការទំសៃើបសៅក្ស្េិតជាតិគួរតតមាៃរបូរាងែូច្សេតច្? តខេក្រា ឆាន ំ២០០៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/applyprinciples.e.pdf។ 

137  ថ ិតិនៃអាន្រហវ ិក្ខ្ងតបូ ង “សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូការ ៃិងសោលការ ៍នៃ ថ ិតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.statssa.gov.za/?page_id=750 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

138 Nicholas Eberstadt ៃិងអនក្ែនទសទៀត “’សែើេបីឲ្យពួក្គសគអាច្ស វ្ើការស្បតក្ក្ោន សោយតផែក្សលើការពិត’៖ តួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូលយក្រប ់ 
រោឋ ភិបាល” គសស្មាង Hamilton ៃិងវទិាស្គថ ៃ ហស្ោ អាសេរកិ្ តខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2017/02/thp_20170227_govt_collected_data_report.pdf។ 

139 Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ២ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

 
៣. សែើេបីជួយ ស្េួលែល់ការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសនាេះ 

ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិៃឹងស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីព័ត៌មាៃស្ បតាេ តង់ោរតផនក្វទិាស្គន្រ តច្ំស េះស្បភព វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានារប ់ ថ ិតិ។ 

 
៤. ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិមាៃ ិទធិផតល់េតិសយបល់ែល់ការបក្ស្ស្គយ ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ។ 
 
៥. ទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្ ថ ិតិអាច្ស្តូវបាៃទញសច្ញពីស្បភពស្គប់ស្បសភទទងំអ ់ 

អាច្ជាការ ទង់េតិសោយសស្បើ ថ ិតិ ឬក្ំ ត់ស្តារែឋបាល។ 
ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិៃឹងសស្ជើ សរ ីស្បភពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងគុ ភ្ជព ភ្ជពទៃ់សពលសវលា សស្គហ៊េុយ 
ៃិងបៃុ្ក្សលើអនក្សឆ្ា ើយតប។ 

 
៦. ទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្ពីោន ស្តូវបាៃស្បេូលសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិសែើេបីស វ្ ើការច្ងស្ក្ង ថ ិតិ 

សទេះបីជាទិៃនៃ័យទងំសនាេះ ំសៅសលើរបូវៃតបុគាល ឬៃីតិបុគាលក្៏សោយ ៃឹងមាៃភ្ជព មាា ត់បំផុត 
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផ្លត ច្់េុខ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្ ថ ិតិ។ 

 
៧. ច្ាប់ បទបបញ្ាតត ិ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានា តែលស្បព័ៃធ ថ ិតិស វ្ ើស្បតិបតត ិការស្ បតាេច្ាប់ បទបបញ្ាតត ិ 

ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តទងំសនាេះៃឹងស្តូវបាៃបងាហ ញជាស្គធារ ៈ។ 
 
៨. ការ ស្េប ស្េួលសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិនានាសៅក្ន ុងស្បសទ  

មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូវ ងាតិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ថ ិតិ។ 
៩. ការសស្បើស្បា ់ទ សនាទៃអៃតរជាតិ ការចត់ថាន ក្់ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិសៅក្ន ុងស្បសទ ៃីេួយៗ 

សលើក្ក្េព ់ ងាតិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពរប ់ស្បព័ៃធ ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតផល វូការទងំអ ់។ 
 
១០. ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការសទវភ្ជគី ៃិងពហុភ្ជគីច្ំស េះតផនក្ ថ ិតិ 

រេួចំ្ត ក្ែល់ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូការសៅស្គប់ស្បសទ ទងំអ ់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្េុស្បឹក្ាស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ 
សៅនថាទី២៤ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៣ (E/RES/២០១៣/២១)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-E.pdf។ 
កាលពីបុរា   ថ ិតិផល វូការរេួមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋបាល។ 
 
ជំសរឿៃ គឺជា៖ “ការរាប់ ស្មាប់សោលបំ ងផល វូការ ជាពិស   គឺសែើេបីរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃតែលរ ់សៅក្ន ុងស្បសទ  
ៃិងទទួលបាៃព័ត៌មាៃនានា ែូច្ជា អាយុ សភទ ពូជស្គ ៃ៍។ល។” 140  ជំសរឿៃស្បជាជៃ គឺជា៖ 
“ស្បតិបតត ិការនៃការរាប់ជាផល វូការតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងជាសទៀងទត់ (ឬច្ំ ុច្សោល ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀប) 
នៃច្ំៃួៃស្បជាជៃសៅក្ន ុងតែៃែីនៃស្បសទ េួយ ៃិងសៅក្ន ុងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត ែ៏តូច្បំផុតសៅក្ន ុងតែៃែីសនាេះ 
រេួជាេួយព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ៈស្បជាស្គន្រ ត  ៃិង ងាេេួយច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី ស្មាប់ស្បជាជៃ រុប”។141 
 
លក្ខ ៈពិស   ំខ្ៃ់ៗតែលស វ្ ើឲ្យជំសរឿៃមាៃភ្ជពពិស   រេួមាៃ៖ 

• ការសរៀបរាប់ោច្់សោយត ក្ពីោន  – ទទួលបាៃព័ត៌មាៃអំពីេៃុ សមាន ក្់ៗតែលបាៃចូ្លរេួ 
ែូសច្នេះបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ពួក្សគៃឹងស្តូវបាៃក្ត់ស្តាោច្់សោយត ក្ពីោន  
 

• ការសក្ើតស ើងសៅក្ន ុងសពលតតេួយ – 
ព័ត៌មាៃតែលទទួលបាៃគួរតតសយងែល់រយៈសពលសយងតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់យ៉ា ងច្ា ់លា ់ៃិងមាៃលក្ខ ៈពិស 
 (ឬសពលសវលាជាក្់លាក្់) 
 

•  ក្លភ្ជព – ការរាប់ (ឬការក្ំ ត់ច្ំៃួៃសោល) ស្បជាជៃគួរតតរេួបញ្ច លូេៃុ សស្គប់របូតែលក្ំពុងតតស្គន ក្់សៅ 
ៃិង/ឬមាៃវតតមាៃសៅក្ន ុងតែៃែីតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់នៃស្បសទ ណ្តេួយសៅសពលសវលាតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់តតេួយ 

 

• ទិៃនៃ័យតំបៃ់តូច្ – ជំសរឿៃគួរតតបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីច្ំៃួៃ 
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ស្បជាជៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត តូច្បំផុតនៃស្បសទ សនាេះ 
ៃិងស្ក្េុស្បជាជៃតូច្ៗ តែលមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយលក្ខខ ឌ តស្េូវតែល ំខ្ៃ់

                                                           
140 វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ជំសរឿៃ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/census (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា 

ឆាន ំ២០១៩)។ 

141  គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ  ៃន ិ ិទធ ត ីពីការត នំាអនក្ ថ ិតិនៃអឺរ ុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆាន ំ២០២០ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ 
ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១៥) ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។ 

http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-social-research/n34.xml
http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-social-research/n34.xml


េបង”។ 134  វាគឺជា “ស្បសភទតូច្េួយនៃ ‘ទិៃនៃ័យវទិាស្គន្រ ត ’ តែលជួយែល់ការត វងយល់អំពីរសបៀបបំសពញេុខងារ 
ៃិងស វ្ ើការវវិតតៃ៍ខល ៃួរប ់ ងាេឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់តថេសទៀត”។135 
 
សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូការ សយងតាេគ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើត 
ៃិងផសពវផាយអំពីលទធផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសែើេបីស វ្ ើការឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គម ញ ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផនក្ស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេសៅក្ន ុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង”។136 
 
រោឋ ភិបាលសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការ ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងការពិៃិតយតាេោៃ 
ឬការវាយតនេាសលើសោលៃសយបាយនានា។ 137 
 វ ័ិយឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការសែើេបីោំស្ទែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តផនក្អាជីវក្េម។ 
ស្បជាពលរែឋសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការសែើេបីស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យអំពីលទធផលការងាររប ់រោឋ ភិបាល 
ៃិងស វ្ ើឲ្យរោឋ ភិបាលមាៃគ សៃយយភ្ជព។ 
 
សោយេិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយឯក្ជៃសនាេះសទ របាយការ ៍រប ់រោឋ ភិបាលមាៃលក្ខ ៈ៖ 
 

• មាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ – 
ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិមាៃបំ ងស្គបែ ត ប់សលើស្បជាជៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
 

• មាៃ ងាតិភ្ជព – ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិមាៃការសផ្លត តសលើ ថ ិតិសៅក្ន ុងរយៈសពលតវង 
ៃិងផតល់ៃិយេៃ័យតែលមាៃ ងាតិភ្ជពនៃរងាវ  ់ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់តាេសពលសវលា 
តែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់ការបក្ស្ស្គយអំពីការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃនាសពលថមីៗបំផុតៃិង 
 

• អាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ – 
ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិស្តូវតតបំសពញតាេលក្ខខ ឌ តស្េូវតផនក្តមាា ភ្ជពតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សោយច្ាប់ 
ៃិងអងាភ្ជពអៃតរជាតិ។138 
 

ច្ំ ុច្ច្ុងសស្កាយចំបាច្់ស្តូវបាៃ ងកត់ ា្ៃ់។  ថ ិតិផល វូការតផែក្សលើសោលការ ៍  តង់ោរ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិារេួតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវជិាា ជីវៈ។139 
 
ស្បអប់ទី១០. សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូការ 

សោលការ ៍ទងំែប់ខ្ងសស្កាេសៃេះស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្េុស្បឹក្ាស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេនៃអងាការ ហស្បជាជាតិសៅក្ន ុងក្ិច្ចស្បជុំសពញអងាសលើក្ទី៤៦ រប ់ខល ៃួ សៅនថាទី២៤ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៣៖ 
 

១.  ថ ិតិផល វូការផតល់ធាតុតែលេិៃអាច្ខវេះសៅក្ន ុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសៅក្ន ុង ងាេស្បជា្ិបសតយយ តែលផតល់ជូៃរោឋ ភិបាល 
ស ែឋក្ិច្ច ៃិងស្គធារ ជៃៃូវទិៃនៃ័យអំពីស្គថ ៃភ្ជពស ែឋក្ិច្ច ស្បជាស្គន្រ ត   ងាេ ៃិងបរសិ្គថ ៃ។ សែើេបីបំសពញតាេ
បំ ងសៃេះ  ថ ិតិផល វូការតែលបំសពញតាេការស វ្ ើសត តអំពីការសស្បើស្បា ់ជាក់្ត ត ង ៃឹងស្តូវបាៃច្ងស្ក្ង 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិផល វូការនានាសោយេិៃលសេែៀង 
សែើេបីសោរពតាេ ិទធិរប ់ស្បជាពលរែឋសៅក្ន ុងការទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គធារ ៈ។ 

 
២. សែើេបីបៃតការសជឿទុក្ច្ិតតសលើ ថ ិតិផល វូការ ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 

ស្ បតាេការពិចរណ្តតែលស្បក្បសោយវជិាា ជីវៈយ៉ា ងតឹងរឹុង តែលរេួបញ្ច លូទងំសោលការ ៍តផនក្វទិាស្គន្រ ត  
ៃិង ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយ វជិាា ជីវៈ ច្ំស េះវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងៃីតិវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការស្បេូលយក្ ការែំស ើរការ ការរក្ាទុក្ 
ៃិងការស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីទិៃនៃ័យ ថ ិតិផងតែរ។ 

                                                           
134  វ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្ស្គវស្ជាវតែលស្បក្បសោយគតិប ឌ ិត “ ថ ិតិផល វូការ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-social-

research/n34.xml (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

135 Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ២ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

136 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “សតើស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូការទំសៃើបសៅក្ស្េិតជាតិគួរតតមាៃរបូរាងែូច្សេតច្? តខេក្រា ឆាន ំ២០០៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/applyprinciples.e.pdf។ 

137  ថ ិតិនៃអាន្រហវ ិក្ខ្ងតបូ ង “សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូការ ៃិងសោលការ ៍នៃ ថ ិតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.statssa.gov.za/?page_id=750 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

138 Nicholas Eberstadt ៃិងអនក្ែនទសទៀត “’សែើេបីឲ្យពួក្គសគអាច្ស វ្ើការស្បតក្ក្ោន សោយតផែក្សលើការពិត’៖ តួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូលយក្រប ់ 
រោឋ ភិបាល” គសស្មាង Hamilton ៃិងវទិាស្គថ ៃ ហស្ោ អាសេរកិ្ តខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2017/02/thp_20170227_govt_collected_data_report.pdf។ 

139 Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ២ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

 
៣. សែើេបីជួយ ស្េួលែល់ការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសនាេះ 

ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិៃឹងស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីព័ត៌មាៃស្ បតាេ តង់ោរតផនក្វទិាស្គន្រ តច្ំស េះស្បភព វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានារប ់ ថ ិតិ។ 

 
៤. ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិមាៃ ិទធិផតល់េតិសយបល់ែល់ការបក្ស្ស្គយ ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ។ 
 
៥. ទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្ ថ ិតិអាច្ស្តូវបាៃទញសច្ញពីស្បភពស្គប់ស្បសភទទងំអ ់ 

អាច្ជាការ ទង់េតិសោយសស្បើ ថ ិតិ ឬក្ំ ត់ស្តារែឋបាល។ 
ទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិៃឹងសស្ជើ សរ ីស្បភពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងគុ ភ្ជព ភ្ជពទៃ់សពលសវលា សស្គហ៊េុយ 
ៃិងបៃុ្ក្សលើអនក្សឆ្ា ើយតប។ 

 
៦. ទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្ពីោន ស្តូវបាៃស្បេូលសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិសែើេបីស វ្ ើការច្ងស្ក្ង ថ ិតិ 

សទេះបីជាទិៃនៃ័យទងំសនាេះ ំសៅសលើរបូវៃតបុគាល ឬៃីតិបុគាលក្៏សោយ ៃឹងមាៃភ្ជព មាា ត់បំផុត 
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផ្លត ច្់េុខ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្ ថ ិតិ។ 

 
៧. ច្ាប់ បទបបញ្ាតត ិ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានា តែលស្បព័ៃធ ថ ិតិស វ្ ើស្បតិបតត ិការស្ បតាេច្ាប់ បទបបញ្ាតត ិ 

ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តទងំសនាេះៃឹងស្តូវបាៃបងាហ ញជាស្គធារ ៈ។ 
 
៨. ការ ស្េប ស្េួលសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិនានាសៅក្ន ុងស្បសទ  

មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូវ ងាតិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ថ ិតិ។ 
៩. ការសស្បើស្បា ់ទ សនាទៃអៃតរជាតិ ការចត់ថាន ក្់ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ថ ិតិសៅក្ន ុងស្បសទ ៃីេួយៗ 

សលើក្ក្េព ់ ងាតិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពរប ់ស្បព័ៃធ ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតផល វូការទងំអ ់។ 
 
១០. ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការសទវភ្ជគី ៃិងពហុភ្ជគីច្ំស េះតផនក្ ថ ិតិ 

រេួចំ្ត ក្ែល់ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូការសៅស្គប់ស្បសទ ទងំអ ់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្េុស្បឹក្ាស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ 
សៅនថាទី២៤ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៣ (E/RES/២០១៣/២១)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-E.pdf។ 
កាលពីបុរា   ថ ិតិផល វូការរេួមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋបាល។ 
 
ជំសរឿៃ គឺជា៖ “ការរាប់ ស្មាប់សោលបំ ងផល វូការ ជាពិស   គឺសែើេបីរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃតែលរ ់សៅក្ន ុងស្បសទ  
ៃិងទទួលបាៃព័ត៌មាៃនានា ែូច្ជា អាយុ សភទ ពូជស្គ ៃ៍។ល។” 140  ជំសរឿៃស្បជាជៃ គឺជា៖ 
“ស្បតិបតត ិការនៃការរាប់ជាផល វូការតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងជាសទៀងទត់ (ឬច្ំ ុច្សោល ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀប) 
នៃច្ំៃួៃស្បជាជៃសៅក្ន ុងតែៃែីនៃស្បសទ េួយ ៃិងសៅក្ន ុងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត ែ៏តូច្បំផុតសៅក្ន ុងតែៃែីសនាេះ 
រេួជាេួយព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ៈស្បជាស្គន្រ ត  ៃិង ងាេេួយច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី ស្មាប់ស្បជាជៃ រុប”។141 
 
លក្ខ ៈពិស   ំខ្ៃ់ៗតែលស វ្ ើឲ្យជំសរឿៃមាៃភ្ជពពិស   រេួមាៃ៖ 

• ការសរៀបរាប់ោច្់សោយត ក្ពីោន  – ទទួលបាៃព័ត៌មាៃអំពីេៃុ សមាន ក្់ៗតែលបាៃចូ្លរេួ 
ែូសច្នេះបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ពួក្សគៃឹងស្តូវបាៃក្ត់ស្តាោច្់សោយត ក្ពីោន  
 

• ការសក្ើតស ើងសៅក្ន ុងសពលតតេួយ – 
ព័ត៌មាៃតែលទទួលបាៃគួរតតសយងែល់រយៈសពលសយងតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់យ៉ា ងច្ា ់លា ់ៃិងមាៃលក្ខ ៈពិស 
 (ឬសពលសវលាជាក្់លាក្់) 
 

•  ក្លភ្ជព – ការរាប់ (ឬការក្ំ ត់ច្ំៃួៃសោល) ស្បជាជៃគួរតតរេួបញ្ច លូេៃុ សស្គប់របូតែលក្ំពុងតតស្គន ក្់សៅ 
ៃិង/ឬមាៃវតតមាៃសៅក្ន ុងតែៃែីតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់នៃស្បសទ ណ្តេួយសៅសពលសវលាតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់តតេួយ 

 

• ទិៃនៃ័យតំបៃ់តូច្ – ជំសរឿៃគួរតតបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីច្ំៃួៃ 
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ស្បជាជៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត តូច្បំផុតនៃស្បសទ សនាេះ 
ៃិងស្ក្េុស្បជាជៃតូច្ៗ តែលមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយលក្ខខ ឌ តស្េូវតែល ំខ្ៃ់

                                                           
140 វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ជំសរឿៃ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/census (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា 

ឆាន ំ២០១៩)។ 

141  គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ  ៃន ិ ិទធ ត ីពីការត នំាអនក្ ថ ិតិនៃអឺរ ុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆាន ំ២០២០ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ 
ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១៥) ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។ 

http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-social-research/n34.xml
http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-social-research/n34.xml


ជាងសគសៅក្ន ុងការការ រព័ត៌មាៃ មាា ត់រប ់បុគាលៃិង 
 

• ការអៃុវតតេតងសទៀតតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជាសទៀងទត់ – ជំសរឿៃគួរតតស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងជាសទៀងទត់ 
ស វ្ ើែូសច្នេះព័ត៌មាៃតែលអាច្សស្បៀបស្ៀបបាៃៃឹងអាច្ត វងរក្បាៃតាេលំោប់លំសោយតែលឋិតសថរេួយ។ 
សគបាៃត នាំថា ទិៃនៃ័យនៃជំសរឿៃគួរតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ងតិច្សរៀងរាល់ែប់ឆាន ំេតង។142 

 
ច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេក្ំ ត់ខា ឹេស្គរនៃជំសរឿៃ៖ 

• ការទេទរទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិៃិងក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
 

• លទធភ្ជពសៅក្ន ុងការត វងរក្ទិៃនៃ័យពីស្បភព ថ ិតិសផសងសទៀតៃិង 
 

• ការោក្់ក្ំហិតនៃជំសរឿៃច្ំស េះការស្បេូលទិៃនៃ័យសៅសពលតែល 
(យ៉ា ងសហាច្ណ្ត ់ក្៏ច្ំស េះជំសរឿៃតាេតបបបុរា តែរ) 
ច្ំៃួៃ ំ ួរតែលអាច្ស្តូវបាៃ ួរច្ំស េះស្បធាៃបទេួយគឺមាៃក្ស្េិត ៃិងសៅសពលតែលស្បធាៃតែលមាៃ 
រំសញាច្ ៃិងមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញជាងសៃេះ តែលស្តូវការសេសរៀៃបតៃថេ 
ៃិងការប ត ុ េះបណ្តត លអនក្ស វ្ ើបទ មាា  ៃ៍ស្បក្បសោយភ្ជពជំនាញ 
អាច្ស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់តតសៅក្ន ុងក្ស្េិតតែលបាៃក្ំ ត់តតប៉ាុសណ្តណ េះ។143 

 
ទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិទទួលបាៃពីការ ទ ង់េតិែ៏ស្គេញ្ា េួយ – 
“ការ ិក្ាអំពីស្បជាជៃេួយស្ក្េុតូច្សែើេបីស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ស្បជាជៃ”។ 144  “តាេ្េមតា 
ការ ទ ង់េតិរេួបញ្ច ូលស្បជាជៃេួយតផនក្តូច្នៃច្ំៃួៃស្បជាជៃ រុប” 145 
សៅខ ៈសពលតែលជំសរឿៃគឺជាការរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃទងំអ ់។ 
ទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃសៅថាន ក្់សស្កាេជាតិនៃបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់រប ់ស្បជាជៃ 
ៃិងស្តូវបាៃស្បេូលយក្ សោយស្គរតតមាៃការតស្បស្បួលយ៉ា ងឆាប់រហ័ នៃច្ំៃួៃ 
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈសផសងសទៀតរប ់ស្បជាជៃ ៃិងក្ំស ើៃនៃតស្េូវការទិៃនៃ័យលេែ ិតអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈតផនក្ ងាេ 
ស ែឋក្ិច្ច ៃិងផទេះ តេបង តែលេិៃ េស្ ប ស្មាប់ការស្បេូលយក្សោយជំសរឿៃសនាេះសទ។146 
 
ទិៃនៃ័យរែឋបាលអាច្ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា 
“ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូលសោយស្បភពនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅការយិល័យ ថ ិតិ” 147  ៃិងតាេ្េមតា 
ស្តូវបាៃស្បេូលេតងសហើយេតងសទៀតពីបុគាលស្គប់របូតែលទទួលរងផលប៉ាេះ ល់ពីក្េម វ ិ្ ីជាក្់លាក្់ណ្តេួយ។ 
ទិៃនៃ័យរែឋបាលស ន ើផតល់ឱកា ក្ន ុងការស្ស្គវស្ជាវតាេតបបអសងកតការ ៍ (longitudinal study)។ 148 
ស្ប ិៃសបើសស្បៀបស្ៀបវាជាេួយលទធផលនៃការ ទង់េតិ ទិៃនៃ័យរែឋបាលមាៃបញ្ជហ តែល ក្់ព័ៃធៃឹងការលំបាក្ 
ការេិៃសឆ្ា ើយតប ៃិងការរាយការ ៍េិៃបាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងព័ត៌មាៃនៃការ ទ ង់េតិតិច្ជាង។ 
 
ស្បភពទិៃនៃ័យរែឋបាលរេួមាៃ៖ 
 

• ទិៃនៃ័យពៃធោរ (ពៃធសលើស្បាក្់ច្ំ ូលផ្លទ ល់ខល ៃួ អាក្រសលើតនេាបតៃថេ ពៃធសលើអាជីវក្េម/ស្បាក្់ច្ំស ញ ពៃធអច្លៃ-
ស្ទពយ ពៃធនាំចូ្ល/នាំសច្ញ) 
 

• ទិៃនៃ័យ ៃត ិ ុខ ងាេ (វភិ្ជគទៃ អតថស្បសយជៃ៍ សស្គ្ៃៃិវតតៃ៍) 
 

• ក្ំ ត់ស្តាអំពី ុខភ្ជព/ការអប់រំ 
 

                                                           
142 Ibid ទំពរ័ទ ី៦-៧។ 

143 Ibid ទំពរ័ទ ី៧-៨។ 

144 Stat Trek “វច្នាៃុស្ក្េ ថ ិតិ៖ គំរនូៃការ ទ ង់េតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=sample%20survey 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

145 ស្ក្ ួងកិ្ច្ចការស ែឋកិ្ច្ច ៃិង ងាេនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ស ៀវសៅត នំាអំពីការពិៃិតយសផទៀងផ្លទ ត់អំពីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង៖ តក្ ស្េួលសលើក្ទី១ 
(ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១០) ទំព័រទី១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_82rev1e.pdf។ 

146 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ  ៃន ិ ីទ ត ីពីការត នំាអនក្ ថ ិតិនៃអឺរ ុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆាន ំ២០២០ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ 
ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១៥) ទពំ័រទ១ី១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។ 

147 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋបាល ៃិងស្បភពបនាទ ប់បៃស ំស្មាប់ ថ ិតិផល វូការ៖ ស ៀវសៅត នំាអំពីសោលការ ៍ 
ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១១) ទំព័រទី២។ 

148 Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ចញអំណ្តច្រប ់ទៃិនៃ័យរែឋបាល៖ ការត នំាេួយ ស្មាប់អនក្បសងកើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ 
ៃិងក្ស្េិតេូលោឋ ៃ” លទធផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរកិ្ ៃិងវទិាស្គថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរកិ្ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។ 

• ស្បព័ៃធច្ុេះបញ្ា ី ស្មាប់បុគាល/អាជីវក្េម/ស្ទពយ េបតត ិ/យៃជំៃិេះ 
 

• អតត ញ្ជា  ប័ ណ លិខិតឆ្ាងតែៃប័ ណ សបើក្បរ 
 

• បញ្ា ីស ម្ េះសបាេះសឆាន ត 
 

• បញ្ា ីក្ ិោឋ ៃ 
 

• បញ្ា ីស្ក្េុស្បឹក្ាក្ន ុងេូលោឋ ៃ 
 

• លិខិតអៃុញ្ជា តស្គង ង់ 
 

• ស្បព័ៃធ សច្ញអាជាញ ប័ ណ (ទូរទ សៃ៍ការលក្់ទំៃិញតែលមាៃការរតឹតបិត) 
 

• គ ៃីអាជីវក្េមតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយ 
 

• ទិៃនៃ័យគ សៃយយនផទក្ន ុងតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអាជីវក្េមៃិង 
 

• អាជីវក្េមឯក្ជៃតែលមាៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យ (ទីភ្ជន ក្់ងារឥ ទៃ អនក្វភិ្ជគអំពីអាជីវក្េម 
ស្ក្េុហ៊េុៃស វាស្គធារ ៈ បញ្ា ីរាយស ម្ េះ ៃិងសលខទូរ ពទ អនក្លក្់រាយតែលមាៃប័ ណ  មាា ល់តូប)។149 
 

ការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិនៃទិៃនៃ័យរែឋបាលរេួមាៃ៖ 
 

• ការសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើជាសស្ោងនៃការ ទង់េតិ ជាសស្ោងសោយផ្លទ ល់ 
ឬសែើេបីបតៃថេ/ស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសលើសស្ោងតែលមាៃស្ស្គប់ 
 

• ជំៃួ ឲ្យការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
(ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យពៃធោរ ស្មាប់អាជីវក្េមខ្ន តតូច្ជំៃួ ឲ្យការត វងរក្ទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិ ស្មាប់អាជីវក្
េមខ្ន តតូច្ទងំសនាេះ) 
 

• សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការពិៃិតយសផទៀងផ្លទ ត់ ៃិងការបញ្ច លូគំៃិត 

• ការសរៀបជាតារាងសោយផ្លទ ល់ 
 

• ការសស្បើស្បា ់សោយស្បសយលសៅក្ន ុងការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃ (ជាព័ត៌មាៃជំៃួយសៅក្ន ុងការក្ំ ត់តនេានៃការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃ 
ការក្ំ ត់ច្ំ ុច្សោលឬការបសងក ើតស្បតិទិៃ)ៃិង 
 

• ការវាយតនេាអំពីការ ទង់េតិ តែលរេួបញ្ច លូទងំការស្បឈេេុខោក្់ោន នៃទិៃនៃ័យ 
(ការសស្បៀបស្ៀបនៃការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃរប ់ការ ទង់េតិ 
ជាេួយការ ទង់េតិតែលទទួលបាៃពីក្េម វ ិ្ ីរែឋបាលតែល ក្់ព័ៃធ )។150 

 
អតថស្បសយជៃ៍នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរែឋបាលរេួមាៃ៖ ការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ 
ការកាត់បៃថយបៃុ្ក្នៃការផតល់ច្សេា ើយរប ់អនក្ផតល់ទិៃនៃ័យ ភ្ជពញឹក្ញាប់ ការស្គបែ ត ប់ ភ្ជពទៃ់សពលសវលា 
ៃិងសក្រ តិ៍ស ម្ េះស្គធារ ៈតែលលែជាងេុៃ។151 
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការគូ បញ្ជា ក្់ថា 
ទិៃនៃ័យរែឋបាលពុំមាៃបំ ងជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិសៅក្ន ុង ថ ិតិផល វូការសនាេះសទ។ 
ទិៃនៃ័យទងំពីរមាៃតនេាច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ ែូច្ស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Doar ៃិង Gibbs ៖ 
“ េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរែឋបាលនានាជាេួយោន សៅវញិសៅេក្ 
ៃិងទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិ 

                                                           
149 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋបាល ៃិងស្បភពបនាទ ប់បៃស ំស្មាប់ ថ ិតិផល វូការ៖ ស ៀវសៅត នំាអំពីសោលការ ៍ 

ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១១) ទំព័រទី៤។ 

150  ថ ិតិនៃស្បសទ កាណ្តោ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរែឋបាល” នថាទី១៦ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-
x/2009001/administrative-adminstratives-eng.htm។ 

151 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋបាល ៃិងស្បភពបនាទ ប់បៃស ំស្មាប់ ថ ិតិផល វូការ៖ ស ៀវសៅត នំាអំពីសោលការ ៍ 
ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១១) ទំព័រទី ៧-១០។ 



ជាងសគសៅក្ន ុងការការ រព័ត៌មាៃ មាា ត់រប ់បុគាលៃិង 
 

• ការអៃុវតតេតងសទៀតតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជាសទៀងទត់ – ជំសរឿៃគួរតតស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងជាសទៀងទត់ 
ស វ្ ើែូសច្នេះព័ត៌មាៃតែលអាច្សស្បៀបស្ៀបបាៃៃឹងអាច្ត វងរក្បាៃតាេលំោប់លំសោយតែលឋិតសថរេួយ។ 
សគបាៃត នាំថា ទិៃនៃ័យនៃជំសរឿៃគួរតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ងតិច្សរៀងរាល់ែប់ឆាន ំេតង។142 

 
ច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេក្ំ ត់ខា ឹេស្គរនៃជំសរឿៃ៖ 

• ការទេទរទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិៃិងក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
 

• លទធភ្ជពសៅក្ន ុងការត វងរក្ទិៃនៃ័យពីស្បភព ថ ិតិសផសងសទៀតៃិង 
 

• ការោក្់ក្ំហិតនៃជំសរឿៃច្ំស េះការស្បេូលទិៃនៃ័យសៅសពលតែល 
(យ៉ា ងសហាច្ណ្ត ់ក្៏ច្ំស េះជំសរឿៃតាេតបបបុរា តែរ) 
ច្ំៃួៃ ំ ួរតែលអាច្ស្តូវបាៃ ួរច្ំស េះស្បធាៃបទេួយគឺមាៃក្ស្េិត ៃិងសៅសពលតែលស្បធាៃតែលមាៃ 
រំសញាច្ ៃិងមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញជាងសៃេះ តែលស្តូវការសេសរៀៃបតៃថេ 
ៃិងការប ត ុ េះបណ្តត លអនក្ស វ្ ើបទ មាា  ៃ៍ស្បក្បសោយភ្ជពជំនាញ 
អាច្ស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់តតសៅក្ន ុងក្ស្េិតតែលបាៃក្ំ ត់តតប៉ាុសណ្តណ េះ។143 

 
ទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិទទួលបាៃពីការ ទ ង់េតិែ៏ស្គេញ្ា េួយ – 
“ការ ិក្ាអំពីស្បជាជៃេួយស្ក្េុតូច្សែើេបីស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ស្បជាជៃ”។ 144  “តាេ្េមតា 
ការ ទ ង់េតិរេួបញ្ច ូលស្បជាជៃេួយតផនក្តូច្នៃច្ំៃួៃស្បជាជៃ រុប” 145 
សៅខ ៈសពលតែលជំសរឿៃគឺជាការរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃទងំអ ់។ 
ទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិស វ្ ើការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃសៅថាន ក្់សស្កាេជាតិនៃបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់រប ់ស្បជាជៃ 
ៃិងស្តូវបាៃស្បេូលយក្ សោយស្គរតតមាៃការតស្បស្បួលយ៉ា ងឆាប់រហ័ នៃច្ំៃួៃ 
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈសផសងសទៀតរប ់ស្បជាជៃ ៃិងក្ំស ើៃនៃតស្េូវការទិៃនៃ័យលេែ ិតអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈតផនក្ ងាេ 
ស ែឋក្ិច្ច ៃិងផទេះ តេបង តែលេិៃ េស្ ប ស្មាប់ការស្បេូលយក្សោយជំសរឿៃសនាេះសទ។146 
 
ទិៃនៃ័យរែឋបាលអាច្ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា 
“ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូលសោយស្បភពនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅការយិល័យ ថ ិតិ” 147  ៃិងតាេ្េមតា 
ស្តូវបាៃស្បេូលេតងសហើយេតងសទៀតពីបុគាលស្គប់របូតែលទទួលរងផលប៉ាេះ ល់ពីក្េម វ ិ្ ីជាក្់លាក្់ណ្តេួយ។ 
ទិៃនៃ័យរែឋបាលស ន ើផតល់ឱកា ក្ន ុងការស្ស្គវស្ជាវតាេតបបអសងកតការ ៍ (longitudinal study)។ 148 
ស្ប ិៃសបើសស្បៀបស្ៀបវាជាេួយលទធផលនៃការ ទង់េតិ ទិៃនៃ័យរែឋបាលមាៃបញ្ជហ តែល ក្់ព័ៃធៃឹងការលំបាក្ 
ការេិៃសឆ្ា ើយតប ៃិងការរាយការ ៍េិៃបាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងព័ត៌មាៃនៃការ ទ ង់េតិតិច្ជាង។ 
 
ស្បភពទិៃនៃ័យរែឋបាលរេួមាៃ៖ 
 

• ទិៃនៃ័យពៃធោរ (ពៃធសលើស្បាក្់ច្ំ ូលផ្លទ ល់ខល ៃួ អាក្រសលើតនេាបតៃថេ ពៃធសលើអាជីវក្េម/ស្បាក្់ច្ំស ញ ពៃធអច្លៃ-
ស្ទពយ ពៃធនាំចូ្ល/នាំសច្ញ) 
 

• ទិៃនៃ័យ ៃត ិ ុខ ងាេ (វភិ្ជគទៃ អតថស្បសយជៃ៍ សស្គ្ៃៃិវតតៃ៍) 
 

• ក្ំ ត់ស្តាអំពី ុខភ្ជព/ការអប់រំ 
 

                                                           
142 Ibid ទំពរ័ទ ី៦-៧។ 

143 Ibid ទំពរ័ទ ី៧-៨។ 

144 Stat Trek “វច្នាៃុស្ក្េ ថ ិតិ៖ គំរនូៃការ ទ ង់េតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=sample%20survey 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

145 ស្ក្ ួងកិ្ច្ចការស ែឋកិ្ច្ច ៃិង ងាេនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ស ៀវសៅត នំាអំពីការពិៃិតយសផទៀងផ្លទ ត់អំពីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង៖ តក្ ស្េួលសលើក្ទី១ 
(ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១០) ទំព័រទី១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_82rev1e.pdf។ 

146 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ  ៃន ិ ីទ ត ីពីការត នំាអនក្ ថ ិតិនៃអឺរ ុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆាន ំ២០២០ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ 
ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១៥) ទពំ័រទ១ី១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។ 

147 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋបាល ៃិងស្បភពបនាទ ប់បៃស ំស្មាប់ ថ ិតិផល វូការ៖ ស ៀវសៅត នំាអំពីសោលការ ៍ 
ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១១) ទំព័រទី២។ 

148 Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ចញអំណ្តច្រប ់ទៃិនៃ័យរែឋបាល៖ ការត នំាេួយ ស្មាប់អនក្បសងកើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ 
ៃិងក្ស្េិតេូលោឋ ៃ” លទធផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរកិ្ ៃិងវទិាស្គថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរកិ្ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។ 

• ស្បព័ៃធច្ុេះបញ្ា ី ស្មាប់បុគាល/អាជីវក្េម/ស្ទពយ េបតត ិ/យៃជំៃិេះ 
 

• អតត ញ្ជា  ប័ ណ លិខិតឆ្ាងតែៃប័ ណ សបើក្បរ 
 

• បញ្ា ីស ម្ េះសបាេះសឆាន ត 
 

• បញ្ា ីក្ ិោឋ ៃ 
 

• បញ្ា ីស្ក្េុស្បឹក្ាក្ន ុងេូលោឋ ៃ 
 

• លិខិតអៃុញ្ជា តស្គង ង់ 
 

• ស្បព័ៃធ សច្ញអាជាញ ប័ ណ (ទូរទ សៃ៍ការលក្់ទំៃិញតែលមាៃការរតឹតបិត) 
 

• គ ៃីអាជីវក្េមតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយ 
 

• ទិៃនៃ័យគ សៃយយនផទក្ន ុងតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអាជីវក្េមៃិង 
 

• អាជីវក្េមឯក្ជៃតែលមាៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យ (ទីភ្ជន ក្់ងារឥ ទៃ អនក្វភិ្ជគអំពីអាជីវក្េម 
ស្ក្េុហ៊េុៃស វាស្គធារ ៈ បញ្ា ីរាយស ម្ េះ ៃិងសលខទូរ ពទ អនក្លក្់រាយតែលមាៃប័ ណ  មាា ល់តូប)។149 
 

ការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិនៃទិៃនៃ័យរែឋបាលរេួមាៃ៖ 
 

• ការសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើជាសស្ោងនៃការ ទង់េតិ ជាសស្ោងសោយផ្លទ ល់ 
ឬសែើេបីបតៃថេ/ស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសលើសស្ោងតែលមាៃស្ស្គប់ 
 

• ជំៃួ ឲ្យការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
(ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យពៃធោរ ស្មាប់អាជីវក្េមខ្ន តតូច្ជំៃួ ឲ្យការត វងរក្ទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិ ស្មាប់អាជីវក្
េមខ្ន តតូច្ទងំសនាេះ) 
 

• សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការពិៃិតយសផទៀងផ្លទ ត់ ៃិងការបញ្ច លូគំៃិត 

• ការសរៀបជាតារាងសោយផ្លទ ល់ 
 

• ការសស្បើស្បា ់សោយស្បសយលសៅក្ន ុងការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃ (ជាព័ត៌មាៃជំៃួយសៅក្ន ុងការក្ំ ត់តនេានៃការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃ 
ការក្ំ ត់ច្ំ ុច្សោលឬការបសងក ើតស្បតិទិៃ)ៃិង 
 

• ការវាយតនេាអំពីការ ទង់េតិ តែលរេួបញ្ច លូទងំការស្បឈេេុខោក្់ោន នៃទិៃនៃ័យ 
(ការសស្បៀបស្ៀបនៃការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃរប ់ការ ទង់េតិ 
ជាេួយការ ទង់េតិតែលទទួលបាៃពីក្េម វ ិ្ ីរែឋបាលតែល ក្់ព័ៃធ )។150 

 
អតថស្បសយជៃ៍នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរែឋបាលរេួមាៃ៖ ការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ 
ការកាត់បៃថយបៃុ្ក្នៃការផតល់ច្សេា ើយរប ់អនក្ផតល់ទិៃនៃ័យ ភ្ជពញឹក្ញាប់ ការស្គបែ ត ប់ ភ្ជពទៃ់សពលសវលា 
ៃិងសក្រ តិ៍ស ម្ េះស្គធារ ៈតែលលែជាងេុៃ។151 
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការគូ បញ្ជា ក្់ថា 
ទិៃនៃ័យរែឋបាលពុំមាៃបំ ងជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យនៃការ ទង់េតិសៅក្ន ុង ថ ិតិផល វូការសនាេះសទ។ 
ទិៃនៃ័យទងំពីរមាៃតនេាច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ ែូច្ស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Doar ៃិង Gibbs ៖ 
“ េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរែឋបាលនានាជាេួយោន សៅវញិសៅេក្ 
ៃិងទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិ 

                                                           
149 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋបាល ៃិងស្បភពបនាទ ប់បៃស ំស្មាប់ ថ ិតិផល វូការ៖ ស ៀវសៅត នំាអំពីសោលការ ៍ 

ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១១) ទំព័រទី៤។ 

150  ថ ិតិនៃស្បសទ កាណ្តោ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរែឋបាល” នថាទី១៦ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-
x/2009001/administrative-adminstratives-eng.htm។ 

151 គ ៈក្េមការស ែឋកិ្ច្ច ស្មាប់អឺរ ុបនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋបាល ៃិងស្បភពបនាទ ប់បៃស ំស្មាប់ ថ ិតិផល វូការ៖ ស ៀវសៅត នំាអំពីសោលការ ៍ 
ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ងុហសឺត វ ឆាន ំ២០១១) ទំព័រទី ៧-១០។ 



ស ន ើផតល់ កាត ៃុពលែ៏ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបៃឹង ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗតែលពុំមាៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសភទណ្តេួយអាច្ស វ្ ើបា
ៃសោយខល ៃួឯងសនាេះសទ”។152 
 
 ថ ិតិផល វូការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ូេបីតតសៅក្ន ុងយុគបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ។ 
ការ ិក្ាអំពីរសបៀបសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់ថាន ក្់ែឹក្នាំ រប ់ AidData សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ បាៃបងាហ ញថា 
“ថាន ក្់ែឹក្នាំសស្បើស្បា ់ ថ ិតិជាតិ ៃិងទិៃនៃ័យនៃការវាយតនេាញឹក្ញាប់ជាងសគបំផុត សហើយក្៏បាៃយល់ស ើញផងតែរថា 
 ថ ិតិជាតិ ៃិងទិៃនៃ័យនៃការវាយតនេាសនាេះ គឺជាស្បភពទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ា ំងបំផុត”។153  
 
សទេះបីជាមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យមាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជងុសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវេះខ្តទិៃនៃ័យផល វូការ ត ីពីក្ងវល់ ំខ្ៃ់ៗ 
ែូច្ជា សយៃឌ័រ ជាសែើេ។ 
ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ ក្ត់ មាា ល់ថា “ វ ិេភ្ជពសយៃឌ័រ ៃិងការេិៃ ូវឲ្យតនេាែល់ ក្េមភ្ជព 
ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់វ ័ិយទងំអ ់បាៃ ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថមីេតងសទៀតសៅក្ន ុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ”។154 
 
ក្ងវេះ ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជាសរឿងអក្ុ លេួយ ពីសស្ េះ “វាសក្ើតស ើងតាេរយៈការស្បេូល ការបសងក ើត ការវភិ្ជគ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសយៃឌ័រតែលអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ 
ៃិងអនក្ស វ្ ើការអភិវឌឍអាច្ចប់សផតើេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ជាក្់លាក្់នានារប ់ន្រ ត ី ៃិងបុរ បាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ”។ 155 
សលើ ពីសៃេះសទៀត ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Emily Courey Pryor ៖ 
“សៅសពលតែលសយើងខក្ខ្ៃេិៃបាៃវា ់តវងអំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី ៃិងក្ុមារសីនាេះ–
សរឿងរា វស្គប់យ៉ា ងតែលចប់ពីការរេួចំ្ត ក្ែល់តផនក្ស ែឋក្ិច្ចរប ់ពួក្សគរហូតែល់ក្ស្េិតនៃការទទួលបាៃស វា ំខ្ៃ់ៗរប
 ់ពួក្សគ–សយើងេិៃ ូវផតល់តនេាែល់តួនាទី ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ពួក្សគសៅក្ន ុង ងាេសនាេះសទ 
ស វ្ ើឲ្យមាៃការចក្់ឬ យ៉ា ងសស្ៅនៃភ្ជពលសេែៀង ៃិងសៅច្ុងបញ្ច ប់ េិៃសអើសពើច្ំស េះន្រ ត ី ៃិងក្ុមារទីងំឡាយ”។156 
 
ស្បអប់ទី១១. បញ្ជហ ស្បឈេនៃការស វ្ ើឲ្យការងាររប ់ន្រ ត ីមាៃគុ វុឌឍិ 

ជាញឹក្ញាប់ ន្រ ត ីេិៃទទួលបាៃស្បាក្់ឈន លួ ស្មាប់ការងារតែលពួក្សគស វ្ ើសនាេះសទ។ ជាសរៀងរាល់នថា ពួក្សគច្ំណ្តយសពល
ជាេ្យេច្ំៃួៃ ៤,៥ សមា៉ា ងនៃការស វ្ ើពលក្េមសោយឥតគិតនថា សៅសលើក្ិច្ចការផទេះ ៃិងការតថទកូំ្ៃ 
សោយេិៃគិតអំពីទីក្តៃាងតែលពួក្សគរ ់សៅសៅសលើពិភពសលាក្សៃេះសនាេះសទ។ សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ 
ន្រ ត ីអាច្ស វ្ ើក្ិច្ចការសស្ច្ើៃជាងបុរ  ១០ ែង។ 
 
ស្ប ិៃសបើច្ំៃួៃសមា៉ា ងនៃពលក្េមោម ៃស្បាក្់ឈន លួតែលស្តូវបាៃស វ្ ើសោយន្រ ត ីសៅទូទងំពិភពសលាក្បាៃទទួលស្បាក្់ឈន លួអបប
បរមា ស្បាក្់ឈន លួសនាេះអាច្ៃឹងមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃជាងផលិតផលក្ន ុងស្ កុ្ រុបនៃស្បសទ ច្ិៃយ៉ា ងតិច្ ១០ ស្ទីលាៃ
ែុលាា រអាសេរកិ្ សយងតាេការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃសៅក្ស្េិតអបបបរមាសោយ McKinsey។ 
 
ប៉ាុតៃតទងំសៃេះស្ោៃ់តតជាការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃប៉ាុសណ្តណ េះ។ ជាក់្ត តង 
សយើងពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់អំពីច្ំៃួៃការងារតែលស្តូវបាៃស វ្ ើសោយន្រ ត ីសៅជុំ វញិពិភពសលាក្សនាេះសទ។  ងាេ 
ៃិងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ែូច្ោន តែលស្បេូលយក្ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្គប់ស្ជងុទងំអ ់នៃការរ ់សៅរប ់សយើង 
េិៃអាច្ស វ្ ើការតាេោៃច្ំៃួៃសមា៉ា ងតែលន្រ ត ីស វ្ ើការ 
ៃិងទទួលបាៃស្បាក្់ឈន លួសៅខ្ងសស្ៅក្តៃាងស វ្ ើការផល វូការបាៃយ៉ា ងស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ។ 
 
Papa Seck ស្បធាៃអនក្ ថ ិតិនៃអងាការន្រ ត ីនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ តែលែឹក្នាំគសស្មាងេួយ ត ីពីភ័ ត ុតាង ៃិងទិៃនៃ័យ
 ស្មាប់ េភ្ជពសយៃឌ័រ បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍សៅក្ន ុងក្ិច្ច មាា  ៃ៍េួយថា ការ ទង់េតិអំពីពលក្េម ជាញឹក្ញាប់ 
បាៃតផែក្សលើស្ទឹ ត ីស ែឋក្ិច្ចច ់ៗតែល ៃមតថា មាៃតតស្គវ េីមាន ក្់ប៉ាុសណ្តណ េះតែលអាច្ផតល់ព័ត៌មាៃអំពីស្គួស្គរបាៃ។ 
 
សៅសពល ួរ ំ ួរអំពីស្ទពយ េបតត ិ ឬការងារ មាៃច្សេា ើយរប ់ោត់មាន ក្់គត់តែលស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត 
ែូសច្នេះសហើយស្បតហលជាពុំមាៃការផតល់ព័ត៌មាៃអំពីការងាររប ់ន្រ ត ីសនាេះសទ។  ូេបីតតសៅសពលតែលទងំស្គវ េី 
ៃិងភរយិស វ្ ើការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងការ ទង់េតិអំពីពលក្េមក្៏សោយ 
ក្៏ ំ ួរនានាស្បតហលជាពុំបាៃរេួបញ្ច លូោន ឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សែើេបីទទួលបាៃព័ត៌មាៃអំពីការងារតែលពុំមាៃស្បាក្់ឈន លួ

                                                           
152 Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ចញអំណ្តច្រប ់ទៃិនៃ័យរែឋបាល៖ ការត នំាេួយ ស្មាប់អនក្បសងកើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ 

ៃិងក្ស្េិតេូលោឋ ៃ” លទធផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរកិ្ ៃិងវទិាស្គថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរកិ្ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។ 

153 Takaaki Masaki ៃិងអនក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខកូ្ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖ សតើថាន ក់្ែឹក្នំាត វងរក្ទិៃនៃ័យ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសែើេបីបសងកើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខប” AidData n.d. ទពំ័រទី១ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។ 

154 ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ២ំ០១៤ ទពំ័រទ១ី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 

155 ស្ក្ ួងកិ្ច្ចការស ែឋកិ្ច្ច ៃិង ងាេនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីវា ់តវងអំពី េភ្ជពសយៃឌ័រ” នថាទ០ី៤ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.un.org/en/development/desa/news/gender/using-data-to-measure-gender-equality.html។ 

156 Emily Courey Pryor “េៃុ សស្គប់របូ តែលរេួបញ្ច លូទងំន្រ ត ី ៃិងកុ្មារផីងតែរ សៅក្ន ុងពិភពសលាក្តែលមាៃការរេួបញ្ច លូ” សវទិកាទិៃនៃ័យពិភពសលាក្នៃអងាការ ហ-
ស្បជាជាតិ នថាទី២៧ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://undataforum.org/WorldDataForum/a-world-that-counts-everyone-including-women-and-
girls។ 

សនាេះសទ។ សៅសពលសផសងសទៀត ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបូក្បញ្ច លូោន សោយេិៃបាៃពិចរណ្តអំពីសយៃឌ័រសនាេះសទ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Annalisa Merelli 
“មាៃច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃសលើ លុបនៃការងារតែលន្រ ត ីស វ្ ើតែលសយើងេិៃអាច្ផតល់គុ វុឌឍិជូៃសោយស្តង់” Quartz នថាទី១៨ 
តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://qz.com/686075/we-still-have-literally-no-way-to-qualify-exactly-
how-much-work-women-do/។ 
សទេះបីជាមាៃច្ំ ុច្សខាយក្៏សោយ  ថ ិតិផល វូការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការផតល់អំណ្តច្រប ់ស្បជាជៃ៖ 
 

 ថ ិតិតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ពស្ងឹងស្បជា្ិបសតយយតាេរយៈការអៃុញ្ជា តឲ្យស្បជាជៃទទួលបាៃព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗតែល
ពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជព។ ការទទួលបាៃ ថ ិតិតែលមាៃភ្ជពរងឹមាំគឺជា ‘ ិទធិ’ 
េូលោឋ ៃេួយតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការសស្ជើ សរ ី ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលតផែក្សលើព័ត៌មាៃ។ 
ស្ប ិៃសបើោម ៃ ថ ិតិ សយើងេិៃអាច្មាៃ 
ស្បជា្ិបសតយយតែលមាៃេូលសហតុច្ា ់លា ់ ៃិងមាៃការចូ្លរេួបាៃសនាេះសទ។157 
 

៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ 
 
ៃិយេៃ័យតែលមាៃស្បជាស្បិយភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ្ំ គឺ៖ “ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូហវ តវរ
នៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ្េមតាមាៃ េតថភ្ជពអាច្ចប់យក្ រក្ាទុក្ ស្គប់ស្គង ៃិងវភិ្ជគបាៃ”។ 158 
េៃុ សេួយច្ំៃួៃត នាំថា សៃេះគឺជាៃិយេៃ័យតែលមាៃការតស្បស្បួល (ឧ. 
អវ ីតែលមាៃលក្ខ ៈ្េមតាសៅនថាសៃេះអាច្មាៃភ្ជពេិៃ្េមតាសៅនថាត ែ ក្)។ 
ៃិយេៃ័យតែលមាៃឥទធិពលេួយសផសងសទៀត គឺ៖ “ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V 
ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume), ភ្ជពខុ ពីោន  (variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity))”។ 159  សៅក្ន ុងៃិយេៃ័យសៃេះ “មាឌ” 
 ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ “ភ្ជពខុ ពីោន ”  ំសៅសលើច្ំៃួៃស្បសភទនៃទិៃនៃ័យ ៃិង “សលបឿៃ” 
 ំសៅសលើសលបឿៃនៃការែំស ើរការទិៃនៃ័យ។ តផែក្តាេទ សៃៈសៃេះ 
ទិៃនៃ័យ្ំេិៃស្តឹេតតៃិយយអំពីច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលេិៃគួរឲ្យសជឿសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវាក្៏ៃិយយអំពីនានាភ្ជពយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
ៃិងសលបឿៃែ៏សលឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសគបសងក ើតស ើងផងតែរ។  
 
អនក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ160 សោយបតៃថេ “ ច្ចភ្ជព 
(veracity)” (ភ្ជព ម ុគស្គម ញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថស្បសយជៃ៍ ឬតនេា) ពីសលើ 
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន  ៃិងសលបឿៃ។ 
 
ការៃិយយបំសផាើ អំពីទិៃនៃ័យ្ំបាៃស វ្ ើឲ្យមាៃការក្ំ ត់ៃិយេៃ័យែ៏ ំខ្ៃ់េួយ៖ “បាតុភូតវបប្េ៌ បសច្ចក្វទិា 
ៃិងការ ិក្ាតែល ថ ិតសៅសលើអៃតរក្េមរវាង – (បសច្ចក្វទិា៖ ការបសងក ើៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការសោេះស្ស្គយច្ំសណ្តទតាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីស្បេូលផត ុំ  វភិ្ជគ ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង 
ៃិងសស្បៀបស្ៀបប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំៗ (២) ការវភិ្ជគ៖ សស្បើស្បា ់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី មាា ល់អំពីរច្នាបថនានា 
សែើេបីស វ្ ើការអេះអាងតផនក្ស ែឋក្ិច្ច  ងាេ បសច្ចក្សទ  ៃិងច្ាប់ ៃិង (៣) សទវក្ថាវទិា៖ ជំសៃឿយ៉ា ងទូលំទូលាយថា 
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំស ន ើផតល់ទស្េង់នៃព័ត៌មាៃ មាា ត់ ៃិងច្ំស េះែឹងតែលកាៃ់តតខ្ា ំងកាា តថេសទៀត 
តែលអាច្បសងក ើតការយល់ែឹងតែលកាលពីេុៃេក្ េិៃអាច្បសងក ើតបាៃសនាេះសទ រេួជាេួយអាការៈនៃការពិត 
ភ្ជព តាៃុេ័ត ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវ”។161 
 
 វ ិ្ ីេួយសផសងសទៀតសៅក្ន ុង េា ឹងសេើលទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ គឺតាេរយៈលក្ខ ៈពិស  រប ់វា។ មាៃលក្ខ ៈរេួច្ំៃួៃ ១០ 
នៃទិៃនៃ័យ្ំ រេួមាៃ៖ 
 
១. ្ ំ – ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ គឺជាេស្ាបាយេួយសែើេបីសឆាព េះសៅកាៃ់សោលសៅ 

ទិៃនៃ័យទងំសនាេះេិៃតេៃជាច្ំ ុច្បញ្ចប់សនាេះសទ។ 
 

                                                           
157  Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ៣ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

158 James Manyika ៃិងអនក្ែនទ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ពំតែៃបនាទ ប់ ស្មាប់ៃវាៃុវតតៃ៍ ការស្បកួ្តស្បតជង ៃិងផលិតភ្ជព”  វទិាស្គថ ៃជា ក្ល McKinsey តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១១។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKkinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20
next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx។ 

159 Margaret Rouse “ៃិយេៃ័យ៖ 3Vs (មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន  ៃិងសលបឿៃ)” WhatIs.com តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://whatis.techtarget.com/definition/3Vs។ 

160 Bernard Marr “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ 5 Vs តែលអនក្ទងំអ ់ោន ស្តូវតតែឹង” LinkedIn នថាទ០ី៦ តខេីនា ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
www.linkedin.com/pulse/2014306073407-64875646-big-data-the-5-vs-everyone-must-know។ 

161 danah boyd ៃិង Kate Crawford “ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ទៃិនៃ័យ្ំ៖ ការបងកសហតុចំ្ស េះបាតុភូតវបប្េ៌ បសច្ចក្វទិា ៃិងចំ្ស េះែឹង” ព័ត៌មាៃ គេនាគេៃ៍ 
ៃិង ងាេ ច្ាប់ទ ី១៥ សលខ ៥ (តខេិថុនា ឆាន ំ២០១២) ទំពរ័ ៦៦៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/teaching/ViennaDH15/boyd_crowford_2012.pdf។ 



ស ន ើផតល់ កាត ៃុពលែ៏ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបៃឹង ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗតែលពុំមាៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសភទណ្តេួយអាច្ស វ្ ើបា
ៃសោយខល ៃួឯងសនាេះសទ”។152 
 
 ថ ិតិផល វូការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ូេបីតតសៅក្ន ុងយុគបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ។ 
ការ ិក្ាអំពីរសបៀបសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់ថាន ក្់ែឹក្នាំ រប ់ AidData សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ បាៃបងាហ ញថា 
“ថាន ក្់ែឹក្នាំសស្បើស្បា ់ ថ ិតិជាតិ ៃិងទិៃនៃ័យនៃការវាយតនេាញឹក្ញាប់ជាងសគបំផុត សហើយក្៏បាៃយល់ស ើញផងតែរថា 
 ថ ិតិជាតិ ៃិងទិៃនៃ័យនៃការវាយតនេាសនាេះ គឺជាស្បភពទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ា ំងបំផុត”។153  
 
សទេះបីជាមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យមាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជងុសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវេះខ្តទិៃនៃ័យផល វូការ ត ីពីក្ងវល់ ំខ្ៃ់ៗ 
ែូច្ជា សយៃឌ័រ ជាសែើេ។ 
ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ ក្ត់ មាា ល់ថា “ វ ិេភ្ជពសយៃឌ័រ ៃិងការេិៃ ូវឲ្យតនេាែល់ ក្េមភ្ជព 
ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់វ ័ិយទងំអ ់បាៃ ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថមីេតងសទៀតសៅក្ន ុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ”។154 
 
ក្ងវេះ ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជាសរឿងអក្ុ លេួយ ពីសស្ េះ “វាសក្ើតស ើងតាេរយៈការស្បេូល ការបសងក ើត ការវភិ្ជគ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសយៃឌ័រតែលអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ 
ៃិងអនក្ស វ្ ើការអភិវឌឍអាច្ចប់សផតើេសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ជាក្់លាក្់នានារប ់ន្រ ត ី ៃិងបុរ បាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ”។ 155 
សលើ ពីសៃេះសទៀត ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Emily Courey Pryor ៖ 
“សៅសពលតែលសយើងខក្ខ្ៃេិៃបាៃវា ់តវងអំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី ៃិងក្ុមារសីនាេះ–
សរឿងរា វស្គប់យ៉ា ងតែលចប់ពីការរេួចំ្ត ក្ែល់តផនក្ស ែឋក្ិច្ចរប ់ពួក្សគរហូតែល់ក្ស្េិតនៃការទទួលបាៃស វា ំខ្ៃ់ៗរប
 ់ពួក្សគ–សយើងេិៃ ូវផតល់តនេាែល់តួនាទី ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ពួក្សគសៅក្ន ុង ងាេសនាេះសទ 
ស វ្ ើឲ្យមាៃការចក្់ឬ យ៉ា ងសស្ៅនៃភ្ជពលសេែៀង ៃិងសៅច្ុងបញ្ច ប់ េិៃសអើសពើច្ំស េះន្រ ត ី ៃិងក្ុមារទីងំឡាយ”។156 
 
ស្បអប់ទី១១. បញ្ជហ ស្បឈេនៃការស វ្ ើឲ្យការងាររប ់ន្រ ត ីមាៃគុ វុឌឍិ 

ជាញឹក្ញាប់ ន្រ ត ីេិៃទទួលបាៃស្បាក្់ឈន លួ ស្មាប់ការងារតែលពួក្សគស វ្ ើសនាេះសទ។ ជាសរៀងរាល់នថា ពួក្សគច្ំណ្តយសពល
ជាេ្យេច្ំៃួៃ ៤,៥ សមា៉ា ងនៃការស វ្ ើពលក្េមសោយឥតគិតនថា សៅសលើក្ិច្ចការផទេះ ៃិងការតថទកូំ្ៃ 
សោយេិៃគិតអំពីទីក្តៃាងតែលពួក្សគរ ់សៅសៅសលើពិភពសលាក្សៃេះសនាេះសទ។ សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ 
ន្រ ត ីអាច្ស វ្ ើក្ិច្ចការសស្ច្ើៃជាងបុរ  ១០ ែង។ 
 
ស្ប ិៃសបើច្ំៃួៃសមា៉ា ងនៃពលក្េមោម ៃស្បាក្់ឈន លួតែលស្តូវបាៃស វ្ ើសោយន្រ ត ីសៅទូទងំពិភពសលាក្បាៃទទួលស្បាក្់ឈន លួអបប
បរមា ស្បាក្់ឈន លួសនាេះអាច្ៃឹងមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃជាងផលិតផលក្ន ុងស្ កុ្ រុបនៃស្បសទ ច្ិៃយ៉ា ងតិច្ ១០ ស្ទីលាៃ
ែុលាា រអាសេរកិ្ សយងតាេការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃសៅក្ស្េិតអបបបរមាសោយ McKinsey។ 
 
ប៉ាុតៃតទងំសៃេះស្ោៃ់តតជាការបា៉ា ៃ់ស្គម ៃប៉ាុសណ្តណ េះ។ ជាក់្ត តង 
សយើងពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់អំពីច្ំៃួៃការងារតែលស្តូវបាៃស វ្ ើសោយន្រ ត ីសៅជុំ វញិពិភពសលាក្សនាេះសទ។  ងាេ 
ៃិងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ែូច្ោន តែលស្បេូលយក្ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្គប់ស្ជងុទងំអ ់នៃការរ ់សៅរប ់សយើង 
េិៃអាច្ស វ្ ើការតាេោៃច្ំៃួៃសមា៉ា ងតែលន្រ ត ីស វ្ ើការ 
ៃិងទទួលបាៃស្បាក្់ឈន លួសៅខ្ងសស្ៅក្តៃាងស វ្ ើការផល វូការបាៃយ៉ា ងស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ។ 
 
Papa Seck ស្បធាៃអនក្ ថ ិតិនៃអងាការន្រ ត ីនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ តែលែឹក្នាំគសស្មាងេួយ ត ីពីភ័ ត ុតាង ៃិងទិៃនៃ័យ
 ស្មាប់ េភ្ជពសយៃឌ័រ បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍សៅក្ន ុងក្ិច្ច មាា  ៃ៍េួយថា ការ ទង់េតិអំពីពលក្េម ជាញឹក្ញាប់ 
បាៃតផែក្សលើស្ទឹ ត ីស ែឋក្ិច្ចច ់ៗតែល ៃមតថា មាៃតតស្គវ េីមាន ក្់ប៉ាុសណ្តណ េះតែលអាច្ផតល់ព័ត៌មាៃអំពីស្គួស្គរបាៃ។ 
 
សៅសពល ួរ ំ ួរអំពីស្ទពយ េបតត ិ ឬការងារ មាៃច្សេា ើយរប ់ោត់មាន ក្់គត់តែលស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត 
ែូសច្នេះសហើយស្បតហលជាពុំមាៃការផតល់ព័ត៌មាៃអំពីការងាររប ់ន្រ ត ីសនាេះសទ។  ូេបីតតសៅសពលតែលទងំស្គវ េី 
ៃិងភរយិស វ្ ើការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងការ ទង់េតិអំពីពលក្េមក្៏សោយ 
ក្៏ ំ ួរនានាស្បតហលជាពុំបាៃរេួបញ្ច លូោន ឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សែើេបីទទួលបាៃព័ត៌មាៃអំពីការងារតែលពុំមាៃស្បាក្់ឈន លួ

                                                           
152 Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ចញអំណ្តច្រប ់ទៃិនៃ័យរែឋបាល៖ ការត នំាេួយ ស្មាប់អនក្បសងកើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ 

ៃិងក្ស្េិតេូលោឋ ៃ” លទធផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរកិ្ ៃិងវទិាស្គថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរកិ្ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។ 

153 Takaaki Masaki ៃិងអនក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខកូ្ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖ សតើថាន ក់្ែឹក្នំាត វងរក្ទិៃនៃ័យ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះសែើេបីបសងកើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខប” AidData n.d. ទពំ័រទី១ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។ 

154 ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ២ំ០១៤ ទពំ័រទ១ី៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 

155 ស្ក្ ួងកិ្ច្ចការស ែឋកិ្ច្ច ៃិង ងាេនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីវា ់តវងអំពី េភ្ជពសយៃឌ័រ” នថាទ០ី៤ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.un.org/en/development/desa/news/gender/using-data-to-measure-gender-equality.html។ 

156 Emily Courey Pryor “េៃុ សស្គប់របូ តែលរេួបញ្ច លូទងំន្រ ត ី ៃិងកុ្មារផីងតែរ សៅក្ន ុងពិភពសលាក្តែលមាៃការរេួបញ្ច លូ” សវទិកាទិៃនៃ័យពិភពសលាក្នៃអងាការ ហ-
ស្បជាជាតិ នថាទី២៧ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://undataforum.org/WorldDataForum/a-world-that-counts-everyone-including-women-and-
girls។ 

សនាេះសទ។ សៅសពលសផសងសទៀត ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបូក្បញ្ច លូោន សោយេិៃបាៃពិចរណ្តអំពីសយៃឌ័រសនាេះសទ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Annalisa Merelli 
“មាៃច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃសលើ លុបនៃការងារតែលន្រ ត ីស វ្ ើតែលសយើងេិៃអាច្ផតល់គុ វុឌឍិជូៃសោយស្តង់” Quartz នថាទី១៨ 
តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://qz.com/686075/we-still-have-literally-no-way-to-qualify-exactly-
how-much-work-women-do/។ 
សទេះបីជាមាៃច្ំ ុច្សខាយក្៏សោយ  ថ ិតិផល វូការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការផតល់អំណ្តច្រប ់ស្បជាជៃ៖ 
 

 ថ ិតិតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ពស្ងឹងស្បជា្ិបសតយយតាេរយៈការអៃុញ្ជា តឲ្យស្បជាជៃទទួលបាៃព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗតែល
ពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជព។ ការទទួលបាៃ ថ ិតិតែលមាៃភ្ជពរងឹមាំគឺជា ‘ ិទធិ’ 
េូលោឋ ៃេួយតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការសស្ជើ សរ ី ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលតផែក្សលើព័ត៌មាៃ។ 
ស្ប ិៃសបើោម ៃ ថ ិតិ សយើងេិៃអាច្មាៃ 
ស្បជា្ិបសតយយតែលមាៃេូលសហតុច្ា ់លា ់ ៃិងមាៃការចូ្លរេួបាៃសនាេះសទ។157 
 

៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ 
 
ៃិយេៃ័យតែលមាៃស្បជាស្បិយភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ្ំ គឺ៖ “ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូហវ តវរ
នៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ្េមតាមាៃ េតថភ្ជពអាច្ចប់យក្ រក្ាទុក្ ស្គប់ស្គង ៃិងវភិ្ជគបាៃ”។ 158 
េៃុ សេួយច្ំៃួៃត នាំថា សៃេះគឺជាៃិយេៃ័យតែលមាៃការតស្បស្បួល (ឧ. 
អវ ីតែលមាៃលក្ខ ៈ្េមតាសៅនថាសៃេះអាច្មាៃភ្ជពេិៃ្េមតាសៅនថាត ែ ក្)។ 
ៃិយេៃ័យតែលមាៃឥទធិពលេួយសផសងសទៀត គឺ៖ “ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V 
ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume), ភ្ជពខុ ពីោន  (variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity))”។ 159  សៅក្ន ុងៃិយេៃ័យសៃេះ “មាឌ” 
 ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ “ភ្ជពខុ ពីោន ”  ំសៅសលើច្ំៃួៃស្បសភទនៃទិៃនៃ័យ ៃិង “សលបឿៃ” 
 ំសៅសលើសលបឿៃនៃការែំស ើរការទិៃនៃ័យ។ តផែក្តាេទ សៃៈសៃេះ 
ទិៃនៃ័យ្ំេិៃស្តឹេតតៃិយយអំពីច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលេិៃគួរឲ្យសជឿសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវាក្៏ៃិយយអំពីនានាភ្ជពយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
ៃិងសលបឿៃែ៏សលឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសគបសងក ើតស ើងផងតែរ។  
 
អនក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ160 សោយបតៃថេ “ ច្ចភ្ជព 
(veracity)” (ភ្ជព ម ុគស្គម ញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថស្បសយជៃ៍ ឬតនេា) ពីសលើ 
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន  ៃិងសលបឿៃ។ 
 
ការៃិយយបំសផាើ អំពីទិៃនៃ័យ្ំបាៃស វ្ ើឲ្យមាៃការក្ំ ត់ៃិយេៃ័យែ៏ ំខ្ៃ់េួយ៖ “បាតុភូតវបប្េ៌ បសច្ចក្វទិា 
ៃិងការ ិក្ាតែល ថ ិតសៅសលើអៃតរក្េមរវាង – (បសច្ចក្វទិា៖ ការបសងក ើៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការសោេះស្ស្គយច្ំសណ្តទតាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីស្បេូលផត ុំ  វភិ្ជគ ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង 
ៃិងសស្បៀបស្ៀបប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំៗ (២) ការវភិ្ជគ៖ សស្បើស្បា ់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី មាា ល់អំពីរច្នាបថនានា 
សែើេបីស វ្ ើការអេះអាងតផនក្ស ែឋក្ិច្ច  ងាេ បសច្ចក្សទ  ៃិងច្ាប់ ៃិង (៣) សទវក្ថាវទិា៖ ជំសៃឿយ៉ា ងទូលំទូលាយថា 
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំស ន ើផតល់ទស្េង់នៃព័ត៌មាៃ មាា ត់ ៃិងច្ំស េះែឹងតែលកាៃ់តតខ្ា ំងកាា តថេសទៀត 
តែលអាច្បសងក ើតការយល់ែឹងតែលកាលពីេុៃេក្ េិៃអាច្បសងក ើតបាៃសនាេះសទ រេួជាេួយអាការៈនៃការពិត 
ភ្ជព តាៃុេ័ត ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវ”។161 
 
 វ ិ្ ីេួយសផសងសទៀតសៅក្ន ុង េា ឹងសេើលទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ គឺតាេរយៈលក្ខ ៈពិស  រប ់វា។ មាៃលក្ខ ៈរេួច្ំៃួៃ ១០ 
នៃទិៃនៃ័យ្ំ រេួមាៃ៖ 
 
១. ្ ំ – ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ គឺជាេស្ាបាយេួយសែើេបីសឆាព េះសៅកាៃ់សោលសៅ 

ទិៃនៃ័យទងំសនាេះេិៃតេៃជាច្ំ ុច្បញ្ចប់សនាេះសទ។ 
 

                                                           
157  Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ៣ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

158 James Manyika ៃិងអនក្ែនទ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ពំតែៃបនាទ ប់ ស្មាប់ៃវាៃុវតតៃ៍ ការស្បកួ្តស្បតជង ៃិងផលិតភ្ជព”  វទិាស្គថ ៃជា ក្ល McKinsey តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១១។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKkinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20
next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx។ 

159 Margaret Rouse “ៃិយេៃ័យ៖ 3Vs (មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន  ៃិងសលបឿៃ)” WhatIs.com តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://whatis.techtarget.com/definition/3Vs។ 

160 Bernard Marr “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ 5 Vs តែលអនក្ទងំអ ់ោន ស្តូវតតែឹង” LinkedIn នថាទ០ី៦ តខេីនា ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
www.linkedin.com/pulse/2014306073407-64875646-big-data-the-5-vs-everyone-must-know។ 

161 danah boyd ៃិង Kate Crawford “ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ទៃិនៃ័យ្ំ៖ ការបងកសហតុចំ្ស េះបាតុភូតវបប្េ៌ បសច្ចក្វទិា ៃិងចំ្ស េះែឹង” ព័ត៌មាៃ គេនាគេៃ៍ 
ៃិង ងាេ ច្ាប់ទ ី១៥ សលខ ៥ (តខេិថុនា ឆាន ំ២០១២) ទំពរ័ ៦៦៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/teaching/ViennaDH15/boyd_crowford_2012.pdf។ 



២. តតងតតសបើក្ជាៃិច្ច  (Always on) – 
ទិៃនៃ័យ្ំតែលតតងតតសបើក្ជាៃិច្ចអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍តែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្ 
ៃិងរងាវ  ់នានាតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ង។ 

 
៣. ោម ៃស្បតិបតត ិក្េម – រងាវ  ់សៅក្ន ុងស្បភពទិៃនៃ័យ្ំេិៃ ូវមាៃការតស្បស្បួលឥរយិបថសនាេះសទ។ 
 
៤. េិៃសពញសលញ – សទេះបីជាទិៃនៃ័យរប ់អនក្្ំប៉ាុណ្តណ ក្៏សោយ វាស្បតហលជាោម ៃព័ត៌មាៃតែលអនក្ច្ង់បាៃសនាេះសទ។ 

 
៥. េិៃអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ – 

អនក្ស្ស្គវស្ជាវមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយស្ក្េុហ៊េុៃ 
ៃិងរោឋ ភិបាល 

 
៦. ោម ៃការតំណ្តង – ទិៃនៃ័យតែលោម ៃការតំណ្តង គឺអាស្ក្ក្់ ស្មាប់ការស វ្ ើឲ្យភ្ជពទូសៅតែល ថ ិតសៅសស្ៅ ំណ្តក្ 

ប៉ាុតៃតអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍គួរ េ ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀបសៅក្ន ុង ំណ្តក្ 
 
៧. ការរស្គត់អត ត ត – ការរស្គត់អត ត តរប ់ស្បជាជៃ ការរស្គត់អត ត តនៃការសស្បើស្បា ់ 

ៃិងការរស្គត់អត ត តនៃស្បព័ៃធ ស វ្ ើឲ្យវាមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី ិក្ាអំពីៃិនាន ការ
រយៈសពលតវង 

 
៨. ភ្ជពស្ច្បូក្ស្ច្បល់នៃការសោេះស្ស្គយតាេក្ុំពយូ ទ័រ – ឥរយិបថសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យ្ំពុំមាៃលក្ខ ៈតាេ 

្េមជាតិសនាេះសទវាស្តូវបាៃបញ្ជា សោយសោលសៅតផនក្វ ិវ ក្េមនៃស្បព័ៃធ  
 

៩. ភ្ជពក្ខវក្់ – ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្តូវបាៃែំស ើរការជាេួយទិៃនៃ័យតែលោម ៃស្បសយជៃ៍ (junk) 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលេិៃច្ង់បាៃ (spam) ៃិង 

 
១០. ភ្ជពរស ើប – ព័ត៌មាៃេួយច្ំៃួៃតែលស្ក្េុហ៊េុៃ ៃិងរោឋ ភិបាលមាៃ គឺជាព័ត៌មាៃរស ើប។162 
 

សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បភពនៃទិៃនៃ័យ្ំ រេួមាៃ ការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍ ស្បតិបតត ិការនៃប័ ណ ឥ ទៃ អុីតេល (ជីតេល 
(Gmail) សស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ តគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីត ក ៃ ៃិងបនាទ ប់េក្ វភិ្ជគអំពីខា ឹេស្គរនៃអុីតេល) 
ការបសងាហ េះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ (សហវ ប៊េុក្ស្បេូល 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅខ ៈសពលតែលសគក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់សវទិការប ់វា) 
សហើយនា ិកាឆាា តនវ ៃិងឧបក្រ ៍តាេោៃ ក្េមភ្ជពនានា (តែលវា ់តវងអំពី 
ជីវមាស្តរប ់អនក្ ែូច្ជា ច្ងាវ ក្់សបេះែូង ការតស្បស្បួលនៃច្ងាវ ក្់សបេះែូង ៃិង ីតុ ហភ្ជពនៃខល ៃួស្បា )។ រោឋ ភិបាល 
ស្ពេទងំស្គក្លវទិាល័យ ៃិងស្គថ ប័ៃស្ស្គវស្ជាវ ក្៏ផលិតប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការវភិ្ជគបាៃផងតែរ។ 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយអនក្ោំស្ទេួយច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស េះ៖ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព (exhaust data) – 
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបបអ ក្េមពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ ែូច្ជា ទូរ ពទច្ល័ត 
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថ ុ ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍ ជា 
សែើេ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបប ក្េមពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ. 
សៅក្ន ុងទីស្ក្ងុឆាា តនវ ឬពីឧបក្រ ៍តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរបូភ្ជពតែលទទួលបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាា យ 
ៃិងរបូភ្ជពផ្លក យរ ប។ 
 

• មាតិកាឌីជីថល – មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ង ក្េមសោយ 
ស្បជាជៃ ែូច្ជា អៃតរក្េមនៃស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ អតថបទស្គរព័ត៌មាៃ បល ុក្ ឬការបសងាហ េះស្គរ ត ីពីការងារ។ 
េិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ 
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរ 
ឌីជីថលតែលស្តូវបាៃតក្ ស្េួលសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយសច្តនា ស លគឺ មាៃភ្ជពអតតសនាេ័ត 
ឬតថេទងំអាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផង អាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ។163 

                                                           
162 Matthew J. Salganik បៃត ិច្េតងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងាេសៅក្ន ុងយុគឌីជថីល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ Princeton ឆាន ំ២០១៨) 

ទំព័រទី ១៧-៤១។ 

163 Soenke Ziesche  វ ិ្ ីស្គន្រ តទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើការពៃិិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវ SDGs 
(ទីស្ក្ងុបាងក្ក្ ESCAP ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Innovative%20Big%20Data%20
Approaches%20for%20Capturing%20and%20Analyzing%20Data%20to%20Monitor%20and%20Achieve%20the%20SDGs.pdf។  

ទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ពីសស្ េះវាអៃុញ្ជា តឲ្យសយើង 
“ស្គប់ស្គងសលើព័ត៌មាៃតាេវ ិ្ ីនៃការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍សែើេបីបសងក ើតការយល់ែឹងតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ឬទំៃិញ 
ៃិងស វាតែលមាៃតនេាខព ់”។164 
 
ស្បអប់ទី១២. ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងអាជីវក្េម  

ខ្ងសស្កាេសៃេះគឺជាឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃនៃរសបៀបតែលទិៃនៃ័យ្ំស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងអាជីវក្េម៖ 
ការព ៌នាអំពីគំរ ូ ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅនៃការផាយ  ិជាក្េម – ស្គប់សពលតែលអនក្ច្ុេះស ម្ េះចូ្ល (log on) 
សៅក្ន ុងសហាា ហាល ឬសហវ ប៊េុក្ សហើយអនក្បាៃស ើញការផាយ  ិជាក្េម 
ការផាយ  ិជាក្េមទងំសនាេះគឺតផែក្សលើច្ំ ូលច្ិតតរប ់អនក្ ស្បវតត ិនៃការត វងរក្ព័ត៌មាៃ ការចូ្លច្ិតតសៅសលើសហវ ប៊េុក្ 
ស្ក្េុតែលអនក្បាៃចូ្លរេួ អវ ីតែលេិតតភ័ក្ត ិរប ់អនក្បាៃចូ្លច្ិតត ៃិងច្ំ ុច្សផសងៗសទៀត។ 
 
ការស្គប់ស្គងស្បាក្់ច្ំ ូល – ស្គប់សពលតែលអនក្ពាយេទិញ ំបុស្តយៃតសហាេះតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
តនេាមាៃការតស្បស្បួលសោយតផែក្តាេេូលោឋ ៃនៃផល វូស វ្ ើែំស ើរ តស្េូវការ 
តស្េូវការសៅនាទីច្ុងសស្កាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ សតើអនក្ក្ក្់ ំបុស្តយៃតសហាេះសនាេះបាៃេុៃអនក្សផសងយូរប៉ាុណ្តណ  
ៃិងច្ំ ុច្សផសងៗសទៀត។ 
មា៉ា  ុីៃផតល់ការត នាំ – ស្គប់សពលតែលអនក្ច្ុេះស ម្ េះចូ្ល (log on) សៅក្ន ុងតវបស្គយត៍លក្់រាយតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ 
ៃិងត វងរក្ផលិតផលណ្តេួយ 
អនក្ៃឹងចប់សផតើេទទួលបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃពិចរណ្តសោយអនក្ចូ្លសេើលសផសងសទៀតផ
ងតែរ។ ស្ប ិៃសបើអនក្បញ្ចប់សោយការទិញវតថ ុអវ ីេួយ 
អនក្ៃឹងទទួលបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលោក្់លក្់រេួជាេួយផលិតផលសនាេះ។ ឧទហរ ៍៖ 
សៅសពលតែលអនក្ទិញទូរ ពទេួយសស្គឿង វាៃឹងត នាំអំពីសស្ស្គេទូរ ពទ ឬន្រ ា ីៃការ រសអស្ក្ង់ទូរ ពទ។ 
ស្ប ិៃសបើអនក្ស វ្ ើការសៅទូរ ពទសច្ញសៅសស្ៅស្បសទ  
អនក្ស្បតហលជាអាច្ទទួលបាៃការត នាំ ស្មាប់ក្ញ្ចប់ការសៅទូរ ពទសច្ញ។ គំៃិតសៃេះ 
គឺសែើេបីផ្លា  ់បត រូពីអវ ីតែលជាស្បាក្់ច្ំ ូលនាសពលអនាគតតែលោម ៃការធានា 
(ពុំមាៃការធានាថាសៅសពលណ្តអនក្ៃឹងស វ្ ើការសៅទូរ ពទសច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េតងសទៀតសនាេះសទ) 
សៅជាស្បាក្់ច្ំ ូលស្បចំតខតែលមាៃការធានា 
(តាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិញក្ញ្ចប់ការសៅទូរ ពទសច្ញតែលអៃុញ្ជា តច្ំស េះការសៅទូរ ពទសច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុង
អស្តាបញ្ច ុ េះតនេា)។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ ការសឆ្ា ើយតបរប ់ Adityavijay Rathore សៅៃឹង 
“សតើឧទហរ ៍សៅក្ន ុងជីវតិជាក់្ត តងនៃការសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងវភិ្ជគទិៃនៃ័យ្ំមាៃអវ ីខា េះ?” Quora នថាទី០៩ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.quora.com/What-are-real-life-examples-of-the-application-
of-big-data-analytics។ 
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃផងតែរ។ 
 
ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិត នាំថា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍតែលអាច្សក្ើតស ើងបាៃ 
មាៃបីស្បសភទ៖ 
 

• ការស្ពមាៃជាេុៃ – 
ការចប់បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលាៃូវភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្ន ុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍ 
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវបិតត  ិ
 

• ការយល់ែឹងតាេសពលសវលាជាក់្ត តង – ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត 
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ច ុបបៃន តែលអាច្ផតល់ព័ត៌មាៃការរច្នា ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ ី 
ៃិងសោលៃសយបាយនានាៃិង 
 

• សយបល់ស្ត ប់តាេសវលាជាក់្ត តង – 
 េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស វ្ ើឲ្យវាអាច្ត វងយល់អំពីច្ំ ុច្តែលសោ
លៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីទទួលបរាជ័យ ៃិងស វ្ ើការតក្ ស្េួលតែលចំបាច្់។165 

 
Emmanuel Letouzé បាៃស ន ើស ើងៃូវការតបងតច្ក្ស្បសភទនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីការអភិវឌឍេួយសផសងសទៀត។ 166 
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្៖ 
 

                                                           
164 Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃ័យ្ំ៖ បែិវតតៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា  ់បត រូរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ ស វ្ ើការ ៃិងគិត (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ John Murray 

ឆាន ំ២០១៣)។ 

165  ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតតៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។ 



២. តតងតតសបើក្ជាៃិច្ច  (Always on) – 
ទិៃនៃ័យ្ំតែលតតងតតសបើក្ជាៃិច្ចអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍តែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្ 
ៃិងរងាវ  ់នានាតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ង។ 

 
៣. ោម ៃស្បតិបតត ិក្េម – រងាវ  ់សៅក្ន ុងស្បភពទិៃនៃ័យ្ំេិៃ ូវមាៃការតស្បស្បួលឥរយិបថសនាេះសទ។ 
 
៤. េិៃសពញសលញ – សទេះបីជាទិៃនៃ័យរប ់អនក្្ំប៉ាុណ្តណ ក្៏សោយ វាស្បតហលជាោម ៃព័ត៌មាៃតែលអនក្ច្ង់បាៃសនាេះសទ។ 

 
៥. េិៃអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ – 

អនក្ស្ស្គវស្ជាវមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយស្ក្េុហ៊េុៃ 
ៃិងរោឋ ភិបាល 

 
៦. ោម ៃការតំណ្តង – ទិៃនៃ័យតែលោម ៃការតំណ្តង គឺអាស្ក្ក្់ ស្មាប់ការស វ្ ើឲ្យភ្ជពទូសៅតែល ថ ិតសៅសស្ៅ ំណ្តក្ 

ប៉ាុតៃតអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍គួរ េ ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀបសៅក្ន ុង ំណ្តក្ 
 
៧. ការរស្គត់អត ត ត – ការរស្គត់អត ត តរប ់ស្បជាជៃ ការរស្គត់អត ត តនៃការសស្បើស្បា ់ 

ៃិងការរស្គត់អត ត តនៃស្បព័ៃធ ស វ្ ើឲ្យវាមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី ិក្ាអំពីៃិនាន ការ
រយៈសពលតវង 

 
៨. ភ្ជពស្ច្បូក្ស្ច្បល់នៃការសោេះស្ស្គយតាេក្ុំពយូ ទ័រ – ឥរយិបថសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យ្ំពុំមាៃលក្ខ ៈតាេ 

្េមជាតិសនាេះសទវាស្តូវបាៃបញ្ជា សោយសោលសៅតផនក្វ ិវ ក្េមនៃស្បព័ៃធ  
 

៩. ភ្ជពក្ខវក្់ – ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្តូវបាៃែំស ើរការជាេួយទិៃនៃ័យតែលោម ៃស្បសយជៃ៍ (junk) 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលេិៃច្ង់បាៃ (spam) ៃិង 

 
១០. ភ្ជពរស ើប – ព័ត៌មាៃេួយច្ំៃួៃតែលស្ក្េុហ៊េុៃ ៃិងរោឋ ភិបាលមាៃ គឺជាព័ត៌មាៃរស ើប។162 
 

សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បភពនៃទិៃនៃ័យ្ំ រេួមាៃ ការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍ ស្បតិបតត ិការនៃប័ ណ ឥ ទៃ អុីតេល (ជីតេល 
(Gmail) សស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ តគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីត ក ៃ ៃិងបនាទ ប់េក្ វភិ្ជគអំពីខា ឹេស្គរនៃអុីតេល) 
ការបសងាហ េះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ (សហវ ប៊េុក្ស្បេូល 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅខ ៈសពលតែលសគក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់សវទិការប ់វា) 
សហើយនា ិកាឆាា តនវ ៃិងឧបក្រ ៍តាេោៃ ក្េមភ្ជពនានា (តែលវា ់តវងអំពី 
ជីវមាស្តរប ់អនក្ ែូច្ជា ច្ងាវ ក្់សបេះែូង ការតស្បស្បួលនៃច្ងាវ ក្់សបេះែូង ៃិង ីតុ ហភ្ជពនៃខល ៃួស្បា )។ រោឋ ភិបាល 
ស្ពេទងំស្គក្លវទិាល័យ ៃិងស្គថ ប័ៃស្ស្គវស្ជាវ ក្៏ផលិតប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការវភិ្ជគបាៃផងតែរ។ 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយអនក្ោំស្ទេួយច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស េះ៖ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព (exhaust data) – 
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបបអ ក្េមពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ ែូច្ជា ទូរ ពទច្ល័ត 
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថ ុ ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍ ជា 
សែើេ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបប ក្េមពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ. 
សៅក្ន ុងទីស្ក្ងុឆាា តនវ ឬពីឧបក្រ ៍តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរបូភ្ជពតែលទទួលបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាា យ 
ៃិងរបូភ្ជពផ្លក យរ ប។ 
 

• មាតិកាឌីជីថល – មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ង ក្េមសោយ 
ស្បជាជៃ ែូច្ជា អៃតរក្េមនៃស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ អតថបទស្គរព័ត៌មាៃ បល ុក្ ឬការបសងាហ េះស្គរ ត ីពីការងារ។ 
េិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ 
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរ 
ឌីជីថលតែលស្តូវបាៃតក្ ស្េួលសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយសច្តនា ស លគឺ មាៃភ្ជពអតតសនាេ័ត 
ឬតថេទងំអាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផង អាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ។163 

                                                           
162 Matthew J. Salganik បៃត ិច្េតងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងាេសៅក្ន ុងយុគឌីជថីល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ Princeton ឆាន ំ២០១៨) 

ទំព័រទី ១៧-៤១។ 

163 Soenke Ziesche  វ ិ្ ីស្គន្រ តទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើការពៃិិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវ SDGs 
(ទីស្ក្ងុបាងក្ក្ ESCAP ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Innovative%20Big%20Data%20
Approaches%20for%20Capturing%20and%20Analyzing%20Data%20to%20Monitor%20and%20Achieve%20the%20SDGs.pdf។  

ទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ពីសស្ េះវាអៃុញ្ជា តឲ្យសយើង 
“ស្គប់ស្គងសលើព័ត៌មាៃតាេវ ិ្ ីនៃការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍សែើេបីបសងក ើតការយល់ែឹងតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ឬទំៃិញ 
ៃិងស វាតែលមាៃតនេាខព ់”។164 
 
ស្បអប់ទី១២. ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងអាជីវក្េម  

ខ្ងសស្កាេសៃេះគឺជាឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃនៃរសបៀបតែលទិៃនៃ័យ្ំស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងអាជីវក្េម៖ 
ការព ៌នាអំពីគំរ ូ ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅនៃការផាយ  ិជាក្េម – ស្គប់សពលតែលអនក្ច្ុេះស ម្ េះចូ្ល (log on) 
សៅក្ន ុងសហាា ហាល ឬសហវ ប៊េុក្ សហើយអនក្បាៃស ើញការផាយ  ិជាក្េម 
ការផាយ  ិជាក្េមទងំសនាេះគឺតផែក្សលើច្ំ ូលច្ិតតរប ់អនក្ ស្បវតត ិនៃការត វងរក្ព័ត៌មាៃ ការចូ្លច្ិតតសៅសលើសហវ ប៊េុក្ 
ស្ក្េុតែលអនក្បាៃចូ្លរេួ អវ ីតែលេិតតភ័ក្ត ិរប ់អនក្បាៃចូ្លច្ិតត ៃិងច្ំ ុច្សផសងៗសទៀត។ 
 
ការស្គប់ស្គងស្បាក្់ច្ំ ូល – ស្គប់សពលតែលអនក្ពាយេទិញ ំបុស្តយៃតសហាេះតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
តនេាមាៃការតស្បស្បួលសោយតផែក្តាេេូលោឋ ៃនៃផល វូស វ្ ើែំស ើរ តស្េូវការ 
តស្េូវការសៅនាទីច្ុងសស្កាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ សតើអនក្ក្ក្់ ំបុស្តយៃតសហាេះសនាេះបាៃេុៃអនក្សផសងយូរប៉ាុណ្តណ  
ៃិងច្ំ ុច្សផសងៗសទៀត។ 
មា៉ា  ុីៃផតល់ការត នាំ – ស្គប់សពលតែលអនក្ច្ុេះស ម្ េះចូ្ល (log on) សៅក្ន ុងតវបស្គយត៍លក្់រាយតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ 
ៃិងត វងរក្ផលិតផលណ្តេួយ 
អនក្ៃឹងចប់សផតើេទទួលបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃពិចរណ្តសោយអនក្ចូ្លសេើលសផសងសទៀតផ
ងតែរ។ ស្ប ិៃសបើអនក្បញ្ចប់សោយការទិញវតថ ុអវ ីេួយ 
អនក្ៃឹងទទួលបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលោក្់លក្់រេួជាេួយផលិតផលសនាេះ។ ឧទហរ ៍៖ 
សៅសពលតែលអនក្ទិញទូរ ពទេួយសស្គឿង វាៃឹងត នាំអំពីសស្ស្គេទូរ ពទ ឬន្រ ា ីៃការ រសអស្ក្ង់ទូរ ពទ។ 
ស្ប ិៃសបើអនក្ស វ្ ើការសៅទូរ ពទសច្ញសៅសស្ៅស្បសទ  
អនក្ស្បតហលជាអាច្ទទួលបាៃការត នាំ ស្មាប់ក្ញ្ចប់ការសៅទូរ ពទសច្ញ។ គំៃិតសៃេះ 
គឺសែើេបីផ្លា  ់បត រូពីអវ ីតែលជាស្បាក្់ច្ំ ូលនាសពលអនាគតតែលោម ៃការធានា 
(ពុំមាៃការធានាថាសៅសពលណ្តអនក្ៃឹងស វ្ ើការសៅទូរ ពទសច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េតងសទៀតសនាេះសទ) 
សៅជាស្បាក្់ច្ំ ូលស្បចំតខតែលមាៃការធានា 
(តាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិញក្ញ្ចប់ការសៅទូរ ពទសច្ញតែលអៃុញ្ជា តច្ំស េះការសៅទូរ ពទសច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុង
អស្តាបញ្ច ុ េះតនេា)។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ ការសឆ្ា ើយតបរប ់ Adityavijay Rathore សៅៃឹង 
“សតើឧទហរ ៍សៅក្ន ុងជីវតិជាក់្ត តងនៃការសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងវភិ្ជគទិៃនៃ័យ្ំមាៃអវ ីខា េះ?” Quora នថាទី០៩ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.quora.com/What-are-real-life-examples-of-the-application-
of-big-data-analytics។ 
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃផងតែរ។ 
 
ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិត នាំថា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍតែលអាច្សក្ើតស ើងបាៃ 
មាៃបីស្បសភទ៖ 
 

• ការស្ពមាៃជាេុៃ – 
ការចប់បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលាៃូវភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្ន ុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍ 
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវបិតត  ិ
 

• ការយល់ែឹងតាេសពលសវលាជាក់្ត តង – ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត 
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ច ុបបៃន តែលអាច្ផតល់ព័ត៌មាៃការរច្នា ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ ី 
ៃិងសោលៃសយបាយនានាៃិង 
 

• សយបល់ស្ត ប់តាេសវលាជាក់្ត តង – 
 េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស វ្ ើឲ្យវាអាច្ត វងយល់អំពីច្ំ ុច្តែលសោ
លៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីទទួលបរាជ័យ ៃិងស វ្ ើការតក្ ស្េួលតែលចំបាច្់។165 

 
Emmanuel Letouzé បាៃស ន ើស ើងៃូវការតបងតច្ក្ស្បសភទនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីការអភិវឌឍេួយសផសងសទៀត។ 166 
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្៖ 
 

                                                           
164 Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃ័យ្ំ៖ បែិវតតៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា  ់បត រូរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ ស វ្ ើការ ៃិងគិត (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ John Murray 

ឆាន ំ២០១៣)។ 

165  ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតតៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។ 



• មាៃលក្ខ ៈព ៌នា – 
ការចប់បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលាៃូវភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្ន ុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍ 
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវបិតត ិ។ 
 

• អាច្ទ សៃ៍ទយទុក្េុៃបាៃ – ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត 
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ច ុបបៃន តែលអាច្ផតល់ព័ត៌មាៃការរច្នា ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ ី 
ៃិងសោលៃសយបាយនានា ៃិង 
 

• មាៃលក្ខ ៈជាការបញ្ាតត ិ ឬការវៃិិច្ឆ ័យអំពីបញ្ជហ   – 
 េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស វ្ ើឲ្យវាអាច្ត វងយល់អំពីច្ំ ុច្តែលសោ
លៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីទទួលបរាជ័យ ៃិងស វ្ ើការតក្ ស្េួលតែលចំបាច្់។ 
 

ស្បអប់ទី១៣. រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋ ភិបាល 

បនាទ ប់ពីបាៃបសងក ើតការសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត ស្មាប់េៃុ សស្គប់របូរចួ្េក្ 
រោឋ ភិបាលនថក្ំពុងតតបតងវរច្ំណ្តប់អារេម ៍រប ់ខល ៃួសៅកាៃ់ស្ជងុេួយសផសងសទៀតនៃស្បសទ នថ ៤.០–ទិៃនៃ័យ។ 
ការសផ្លត តសលើទិៃនៃ័យជាច្េបង 
 
សៅែំណ្តក្់កាលទីេួយៃឹងស្បេូលផត ុំទិៃនៃ័យពីស្ក្ ួងទងំ ២០ 
ៃិងសរៀបវាតាេលំោប់លំសោយសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំេួយ។ 
ស្គប់ស្ក្ ួងទងំអ ់ៃឹងមាៃក្ិច្ចការែំបូងច្ំៃួៃបី៖ ស្តួតពិៃិតយបញ្ា ីប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ  មាា ល់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ 
ៃិងក្ំ ត់ច្ំ ុច្ស្ប ពវនៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីអតថស្បសយជៃ៍រប ់ស្គធារ ជៃ។ 
 
សោយស្គរប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសទ នថភ្ជគសស្ច្ើៃ “មាៃលក្ខ ៈបុរា  ៃិងោម ៃរច្នា េព ័ៃធ ស្តឹេស្តូវ” សនាេះ ស្ប ិៃ
សបើស្ោៃ់តតបំតបាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យទងំសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យសអ ិច្ស្តូៃិក្ វាៃឹងកាា យជាបញ្ជហ ស្បឈេែ៏្ំេួយ។ 
ប៉ាុតៃត សៅសពលតែលស្បព័ៃធ ស្តូវបាៃស វ្ ើ មាហរ ក្េមទងំស្ ងុសនាេះ 
ស្គប់ទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលទងំអ ់ៃឹងអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះបាៃ 
តែលស វ្ ើឲ្យពួក្សគអាច្អៃុវតតសោលៃសយបាយបាៃលែជាងេុៃ ៃិងជួយ ស្េួលែល់ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលរប ់ស្បសទ ។ 
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត ប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្ជាេួយស្គធារ ជៃ ែូសច្នេះស្ក្េុហ៊េុៃតែលសទើបៃឹងបសងក ើតថមី 
ៃិងវៃិិសយគិៃទងំឡាយអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលសែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនានា។ 
 
ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ រោឋ ភិបាលក្៏មាៃតផៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស វ្ ើឲ្យខល ៃួឯងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃតែរ។ 
 
Sak Segkhoonthod ស្បធាៃទីភ្ជន ក្់ងារអភិវឌឍរោឋ ភិបាលឌីជីថលរប ់ស្បសទ នថ 
គិតថាទិៃនៃ័យៃឹងជេះឥទធិពលសលើេុខងារ ំខ្ៃ់ៗរប ់រោឋ ភិបាល ែូច្ជា ការក្ំ ត់ថវកិា ការស វ្ ើតផៃការ 
ៃិងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ រប ់ស្បជាពលរែឋ។ 
 
ោត់ពៃយល់ថា៖ “ែំបូងសគបងែ ់ រោឋ ភិបាលៃឹងអាច្ធានាថា ថវកិាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសលើផល វូតែល េស្ ប។ ទីពីរ 
ៃឹងមាៃតមាា ភ្ជពតែលលែ ស្បស ើរជាងសៃេះសៅក្ន ុងរោឋ ភិបាលទងំេូល 
សោយទិៃនៃ័យតស្បជាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការត វងរក្ជាង។ ទីបី 
ស្បជាពលរែឋៃឹងមាៃឱកា ក្ន ុងការចូ្លរេួសៅក្ន ុងក្ិច្ចការេួយច្ំៃួៃជាេួយរោឋ ភិបាល ពីសស្ េះសៅសពលសៃេះ 
ពួក្សគអាច្ទទួលបាៃព័ត៌មាៃតែលស រសពញសោយអតថៃ័យបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ”។ 
 
Nattapon Nimmanphatcharin តែលជាស្បធាៃ 
ៃិងស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិនៃទីភ្ជន ក្់ងារសលើក្ក្េព ់ស ែឋក្ិច្ចឌីជីថលរប ់ស្បសទ នថ បាៃយលស់្ បថា 
ស្បព័ៃធ សបើក្ច្ំហេួយនៃទិៃនៃ័យ្ំអាច្ជួយស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងអំសពើពុក្រលួយបាៃ – 
អវ ីតែលស្តូវបាៃស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់អនាគតែ៏ខា ីខ្ងេុខ”។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Wen Chuan Tan 
“រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់ 
 
រោឋ ភិបាល” Tech in Asia នថាទី១៨ តខតុលា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.techinasia.com/thailand-
big-data-government។ 
មាៃផលស្បសយជៃ៍ជាក្់លាក្់សៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប។ 
 

                                                                                                                                             
166 Emmanuel Letouzé “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ការពតិ ៃិងតួសលខ” SciDevnet នថាទ១ី៥ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://scidev.net/global/data/feature/big-data-for-development-facts-and-figures.html។ 

 ំណ្តក្តូច្េិៃតេៃជា ំណ្តក្តែលលែបំផុត ស្មាប់ការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍ក្ស្េៗ (សហតុការ ៍តែលក្ស្េសក្ើតស ើង 
ប៉ាុតៃតអាច្ជេះឥទធិពលបាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយ)  វ ិមា ភ្ជព (ធាតុតែលេិៃស្បហាក្់ស្បតហលោន  ឬខុ តបាក្ពីោន ) 
ៃិងភ្ជពខុ ោន េួយច្ំៃួៃតូច្ (ប៉ាុតៃត ំខ្ៃ់) សនាេះសទ។167 
 
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្នាំឲ្យមាៃសោលការ ៍តែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅបាៃលែជាងេុៃ ៃិងតក្លេែរងាវ  ់តែលមាៃស្ស្គប់ 
ៃិងបសងក ើត ូច្នាក្រថមីៗ។ តាេរយៈការកាត់បៃថយតស្េូវការការ ទង់េតិជាអបបបរមា 
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្កាត់បៃថយសស្គហ៊េុយសលើការបសងក ើត ថ ិតិផងតែរ។168 
 
ប៉ាុតៃត  ្ំ េិៃចំបាច្់ថាតតងតតលែបំផុតសនាេះសទ។ 
 
េូលសហតុេួយសនាេះគឺ ទិៃនៃ័យ្ំស្បតហលជាេិៃតំណ្តងឲ្យស្ក្េុ ឬស្បសភទតែលក្ំពុងតតស វ្ ើការ ិក្ាសនាេះសទ។ 
សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ 
ទិៃនៃ័យ្ំៃឹងបសងក ើតតតការយល់ែឹងអំពីតផនក្នានានៃ ងាេតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយោន តតប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
ការយល់ែឹងតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងទំៃងជាការពិត ស្មាប់ស្ក្េុេៃុ សេួយតផនក្តូច្តតប៉ាុសណ្តណ េះ 
ៃិង ស្មាប់តផនក្តែលមាៃបុពវ ិទធិសៅក្ន ុង ងាេសស្ច្ើៃជាង។ 
 
មាៃបញ្ជហ ស្បឈេសផសងសទៀតសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ៖ (១) 
ទិៃនៃ័យទងំសនាេះេិៃតេៃជាលទធផលនៃែំស ើរការេួយតែលមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយទមាា ប់អៃុវតត ត ង់ោរសនាេះសទ (២) 
ទិៃនៃ័យទងំសនាេះេិៃ ័ក្ត ិ េៃឹងវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ការតបងតច្ក្ស្បសភទ ៃិងៃិយេៃ័យរប ់ ថ ិតិផល វូការសនាេះសទ 
សហតុែូច្សៃេះសហើយ វាមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េម ៃិងស វ្ ើការបំតបាងសៅក្ន ុងរច្នា េព ័ៃធនានារប ់ ថ ិតិ 
ៃិង (៣) ទិៃនៃ័យទងំសនាេះបសងក ើៃបញ្ជហ  ៃត ិ ុខ ឯក្ជៃភ្ជព ភ្ជពជាមាច  ់ក្េម ិទធិសលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងៃិរៃត រភ្ជពនៃការចូ្លសស្បើស្បា ់។169 
 
វាក្៏មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ផងតែរសៅក្ន ុងការច្ងចំថា ទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃជាស្ោប់កាំសភា ើងព ៌ទឹក្ស្បាក្់សនាេះសទ។ 
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ ូច្នាក្រ SDG។ ការវភិ្ជគេួយបាៃបងាហ ញថា  ូច្នាក្រ SDG ច្ំៃួៃ ៧០ 
(ឬស ទ ើរតតេួយភ្ជគបីនៃ ូច្នាក្រទងំអ ់) េិៃ ័ក្ត ិ េៃឹងការគ នាទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។ 170 
សែើេបីយល់បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ៖ 

• ជាង ៤៥ ភ្ជគរយនៃ ូច្នាក្រជាៃ់ទី៣ (ស លគឺ ពុំមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ឬ តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិណ្តេួយតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ ូច្នាក្រសៃេះសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃត វ ិ្ ីស្គន្រ ត / តង់ោរក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ឬស្តូវបាៃស វ្ ើសត ត ) ៃិងស ទ ើរតត ១១ 
ភ្ជគរយនៃ ូច្នាក្រជាៃ់ទី២ (ស លគឺ  ូច្នាក្រគឺជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់តផនក្ទ សនាទៃ 
តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ ឬ តង់ោរនានាតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ
េិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បសទ នានាជាសទៀងទត់សនាេះសទ) េិៃ ័ក្ត ិ េ ស្មាប់ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។ 
 

• SDGs ទី១២ (ការសស្បើស្បា ់ ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ) ទី១៣ 
(ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួលអាកា ធាតុ) ៃិងទី១៧ (ភ្ជពជានែគូសែើេបីសោលសៅ) 
មាៃច្ំៃួៃ ូច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបងែ ់តែលេិៃ ័ក្ត ិ េ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។ 
 

• SDGs ទី១២ ៃិងទី១៣ ក្៏មាៃច្ំៃួៃ ូច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបំផុតតែល ថ ិតសៅជាៃ់ទី២ ៃិងជាៃ់ទី៣ផងតែរ។171 

៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង (Real-Time Data) 
 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង  ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូ ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗសស្កាយសពលស្បេូលបាៃ។ 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅក្ន ុងវ ័ិយអភិវឌឍ វាក្៏ ំសៅសលើ៖ “ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងរយៈសពលខា ី ៃិងសៅក្ន ុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ 
សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងថិរសវលាេួយតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើយតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។172 
 

                                                           
167 Matthew J. Salganik បៃត ិច្េតងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងាេសៅក្ន ុងយុគឌីជថីល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ Princeton ឆាន ំ២០១៨) 

ទំព័រទី ១៧-២១។ 

168 Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ៣ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 

169 Ibid។ 

170 Soenke Ziesche  វ ិ្ ីស្គន្រ តទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើការពៃិិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវ SDGs 
(ទីស្ក្ងុបាងក្ក្ ESCAP ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៩៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Innovative%20Big%20Data%20
Approaches%20for%20Capturing%20and%20Analyzing%20Data%20to%20Monitor%20and%20Achieve%20the%20SDGs.pdf។ 

171 Ibid។ 

172 ជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតតៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១២ ទំពរ័ទ១ី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។ 



• មាៃលក្ខ ៈព ៌នា – 
ការចប់បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលាៃូវភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្ន ុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍ 
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវបិតត ិ។ 
 

• អាច្ទ សៃ៍ទយទុក្េុៃបាៃ – ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត 
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ច ុបបៃន តែលអាច្ផតល់ព័ត៌មាៃការរច្នា ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ ី 
ៃិងសោលៃសយបាយនានា ៃិង 
 

• មាៃលក្ខ ៈជាការបញ្ាតត ិ ឬការវៃិិច្ឆ ័យអំពីបញ្ជហ   – 
 េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស វ្ ើឲ្យវាអាច្ត វងយល់អំពីច្ំ ុច្តែលសោ
លៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីទទួលបរាជ័យ ៃិងស វ្ ើការតក្ ស្េួលតែលចំបាច្់។ 
 

ស្បអប់ទី១៣. រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋ ភិបាល 

បនាទ ប់ពីបាៃបសងក ើតការសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត ស្មាប់េៃុ សស្គប់របូរចួ្េក្ 
រោឋ ភិបាលនថក្ំពុងតតបតងវរច្ំណ្តប់អារេម ៍រប ់ខល ៃួសៅកាៃ់ស្ជងុេួយសផសងសទៀតនៃស្បសទ នថ ៤.០–ទិៃនៃ័យ។ 
ការសផ្លត តសលើទិៃនៃ័យជាច្េបង 
 
សៅែំណ្តក្់កាលទីេួយៃឹងស្បេូលផត ុំទិៃនៃ័យពីស្ក្ ួងទងំ ២០ 
ៃិងសរៀបវាតាេលំោប់លំសោយសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំេួយ។ 
ស្គប់ស្ក្ ួងទងំអ ់ៃឹងមាៃក្ិច្ចការែំបូងច្ំៃួៃបី៖ ស្តួតពិៃិតយបញ្ា ីប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ  មាា ល់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ 
ៃិងក្ំ ត់ច្ំ ុច្ស្ប ពវនៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីអតថស្បសយជៃ៍រប ់ស្គធារ ជៃ។ 
 
សោយស្គរប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសទ នថភ្ជគសស្ច្ើៃ “មាៃលក្ខ ៈបុរា  ៃិងោម ៃរច្នា េព ័ៃធ ស្តឹេស្តូវ” សនាេះ ស្ប ិៃ
សបើស្ោៃ់តតបំតបាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យទងំសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យសអ ិច្ស្តូៃិក្ វាៃឹងកាា យជាបញ្ជហ ស្បឈេែ៏្ំេួយ។ 
ប៉ាុតៃត សៅសពលតែលស្បព័ៃធ ស្តូវបាៃស វ្ ើ មាហរ ក្េមទងំស្ ងុសនាេះ 
ស្គប់ទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលទងំអ ់ៃឹងអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះបាៃ 
តែលស វ្ ើឲ្យពួក្សគអាច្អៃុវតតសោលៃសយបាយបាៃលែជាងេុៃ ៃិងជួយ ស្េួលែល់ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថលរប ់ស្បសទ ។ 
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត ប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្ជាេួយស្គធារ ជៃ ែូសច្នេះស្ក្េុហ៊េុៃតែលសទើបៃឹងបសងក ើតថមី 
ៃិងវៃិិសយគិៃទងំឡាយអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលសែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនានា។ 
 
ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ រោឋ ភិបាលក្៏មាៃតផៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស វ្ ើឲ្យខល ៃួឯងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃតែរ។ 
 
Sak Segkhoonthod ស្បធាៃទីភ្ជន ក្់ងារអភិវឌឍរោឋ ភិបាលឌីជីថលរប ់ស្បសទ នថ 
គិតថាទិៃនៃ័យៃឹងជេះឥទធិពលសលើេុខងារ ំខ្ៃ់ៗរប ់រោឋ ភិបាល ែូច្ជា ការក្ំ ត់ថវកិា ការស វ្ ើតផៃការ 
ៃិងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហ រប ់ស្បជាពលរែឋ។ 
 
ោត់ពៃយល់ថា៖ “ែំបូងសគបងែ ់ រោឋ ភិបាលៃឹងអាច្ធានាថា ថវកិាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសលើផល វូតែល េស្ ប។ ទីពីរ 
ៃឹងមាៃតមាា ភ្ជពតែលលែ ស្បស ើរជាងសៃេះសៅក្ន ុងរោឋ ភិបាលទងំេូល 
សោយទិៃនៃ័យតស្បជាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការត វងរក្ជាង។ ទីបី 
ស្បជាពលរែឋៃឹងមាៃឱកា ក្ន ុងការចូ្លរេួសៅក្ន ុងក្ិច្ចការេួយច្ំៃួៃជាេួយរោឋ ភិបាល ពីសស្ េះសៅសពលសៃេះ 
ពួក្សគអាច្ទទួលបាៃព័ត៌មាៃតែលស រសពញសោយអតថៃ័យបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ”។ 
 
Nattapon Nimmanphatcharin តែលជាស្បធាៃ 
ៃិងស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិនៃទីភ្ជន ក្់ងារសលើក្ក្េព ់ស ែឋក្ិច្ចឌីជីថលរប ់ស្បសទ នថ បាៃយលស់្ បថា 
ស្បព័ៃធ សបើក្ច្ំហេួយនៃទិៃនៃ័យ្ំអាច្ជួយស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងអំសពើពុក្រលួយបាៃ – 
អវ ីតែលស្តូវបាៃស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់អនាគតែ៏ខា ីខ្ងេុខ”។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Wen Chuan Tan 
“រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់ 
 
រោឋ ភិបាល” Tech in Asia នថាទី១៨ តខតុលា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.techinasia.com/thailand-
big-data-government។ 
មាៃផលស្បសយជៃ៍ជាក្់លាក្់សៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប។ 
 

                                                                                                                                             
166 Emmanuel Letouzé “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ការពតិ ៃិងតួសលខ” SciDevnet នថាទ១ី៥ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://scidev.net/global/data/feature/big-data-for-development-facts-and-figures.html។ 

 ំណ្តក្តូច្េិៃតេៃជា ំណ្តក្តែលលែបំផុត ស្មាប់ការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍ក្ស្េៗ (សហតុការ ៍តែលក្ស្េសក្ើតស ើង 
ប៉ាុតៃតអាច្ជេះឥទធិពលបាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយ)  វ ិមា ភ្ជព (ធាតុតែលេិៃស្បហាក្់ស្បតហលោន  ឬខុ តបាក្ពីោន ) 
ៃិងភ្ជពខុ ោន េួយច្ំៃួៃតូច្ (ប៉ាុតៃត ំខ្ៃ់) សនាេះសទ។167 
 
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្នាំឲ្យមាៃសោលការ ៍តែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅបាៃលែជាងេុៃ ៃិងតក្លេែរងាវ  ់តែលមាៃស្ស្គប់ 
ៃិងបសងក ើត ូច្នាក្រថមីៗ។ តាេរយៈការកាត់បៃថយតស្េូវការការ ទង់េតិជាអបបបរមា 
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្កាត់បៃថយសស្គហ៊េុយសលើការបសងក ើត ថ ិតិផងតែរ។168 
 
ប៉ាុតៃត  ្ំ េិៃចំបាច្់ថាតតងតតលែបំផុតសនាេះសទ។ 
 
េូលសហតុេួយសនាេះគឺ ទិៃនៃ័យ្ំស្បតហលជាេិៃតំណ្តងឲ្យស្ក្េុ ឬស្បសភទតែលក្ំពុងតតស វ្ ើការ ិក្ាសនាេះសទ។ 
សៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ 
ទិៃនៃ័យ្ំៃឹងបសងក ើតតតការយល់ែឹងអំពីតផនក្នានានៃ ងាេតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយោន តតប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
ការយល់ែឹងតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងទំៃងជាការពិត ស្មាប់ស្ក្េុេៃុ សេួយតផនក្តូច្តតប៉ាុសណ្តណ េះ 
ៃិង ស្មាប់តផនក្តែលមាៃបុពវ ិទធិសៅក្ន ុង ងាេសស្ច្ើៃជាង។ 
 
មាៃបញ្ជហ ស្បឈេសផសងសទៀតសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ៖ (១) 
ទិៃនៃ័យទងំសនាេះេិៃតេៃជាលទធផលនៃែំស ើរការេួយតែលមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយទមាា ប់អៃុវតត ត ង់ោរសនាេះសទ (២) 
ទិៃនៃ័យទងំសនាេះេិៃ ័ក្ត ិ េៃឹងវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ការតបងតច្ក្ស្បសភទ ៃិងៃិយេៃ័យរប ់ ថ ិតិផល វូការសនាេះសទ 
សហតុែូច្សៃេះសហើយ វាមាៃការលំបាក្សៅក្ន ុងការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េម ៃិងស វ្ ើការបំតបាងសៅក្ន ុងរច្នា េព ័ៃធនានារប ់ ថ ិតិ 
ៃិង (៣) ទិៃនៃ័យទងំសនាេះបសងក ើៃបញ្ជហ  ៃត ិ ុខ ឯក្ជៃភ្ជព ភ្ជពជាមាច  ់ក្េម ិទធិសលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងៃិរៃត រភ្ជពនៃការចូ្លសស្បើស្បា ់។169 
 
វាក្៏មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ផងតែរសៅក្ន ុងការច្ងចំថា ទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃជាស្ោប់កាំសភា ើងព ៌ទឹក្ស្បាក្់សនាេះសទ។ 
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ ូច្នាក្រ SDG។ ការវភិ្ជគេួយបាៃបងាហ ញថា  ូច្នាក្រ SDG ច្ំៃួៃ ៧០ 
(ឬស ទ ើរតតេួយភ្ជគបីនៃ ូច្នាក្រទងំអ ់) េិៃ ័ក្ត ិ េៃឹងការគ នាទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។ 170 
សែើេបីយល់បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ៖ 

• ជាង ៤៥ ភ្ជគរយនៃ ូច្នាក្រជាៃ់ទី៣ (ស លគឺ ពុំមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ឬ តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិណ្តេួយតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ ូច្នាក្រសៃេះសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃត វ ិ្ ីស្គន្រ ត / តង់ោរក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ឬស្តូវបាៃស វ្ ើសត ត ) ៃិងស ទ ើរតត ១១ 
ភ្ជគរយនៃ ូច្នាក្រជាៃ់ទី២ (ស លគឺ  ូច្នាក្រគឺជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់តផនក្ទ សនាទៃ 
តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ ឬ តង់ោរនានាតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ
េិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បសទ នានាជាសទៀងទត់សនាេះសទ) េិៃ ័ក្ត ិ េ ស្មាប់ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។ 
 

• SDGs ទី១២ (ការសស្បើស្បា ់ ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ) ទី១៣ 
(ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួលអាកា ធាតុ) ៃិងទី១៧ (ភ្ជពជានែគូសែើេបីសោលសៅ) 
មាៃច្ំៃួៃ ូច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបងែ ់តែលេិៃ ័ក្ត ិ េ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។ 
 

• SDGs ទី១២ ៃិងទី១៣ ក្៏មាៃច្ំៃួៃ ូច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបំផុតតែល ថ ិតសៅជាៃ់ទី២ ៃិងជាៃ់ទី៣ផងតែរ។171 

៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង (Real-Time Data) 
 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង  ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូ ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗសស្កាយសពលស្បេូលបាៃ។ 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅក្ន ុងវ ័ិយអភិវឌឍ វាក្៏ ំសៅសលើ៖ “ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងរយៈសពលខា ី ៃិងសៅក្ន ុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ 
សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងថិរសវលាេួយតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើយតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។172 
 

                                                           
167 Matthew J. Salganik បៃត ិច្េតងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងាេសៅក្ន ុងយុគឌីជថីល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវទិាល័យ Princeton ឆាន ំ២០១៨) 

ទំព័រទី ១៧-២១។ 

168 Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook ទំពរ័ទ៣ី។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
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169 Ibid។ 

170 Soenke Ziesche  វ ិ្ ីស្គន្រ តទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើការពៃិិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវ SDGs 
(ទីស្ក្ងុបាងក្ក្ ESCAP ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៩៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Innovative%20Big%20Data%20
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ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងរេួបញ្ច ូលទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហ េះតាេស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
របូភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លក យរ ប ក្ស្េិតទឹក្សភាៀង ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ 
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទឆាា តនវ។ សែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស្តូវការបសច្ចក្វទិាឌីជីថល ស្មាប់ការស្បេូលរប ់វា ការតច្ក្រំតលក្ ការស្គប់ស្គង ការវភិ្ជគ 
ៃិងការរាយការ ៍។173 
 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងអាច្បសងក ើៃ េតថភ្ជពរប ់តួអងាទងំឡាយសៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងការតស្បស្បួលសៅ
ក្ន ុងបរបិទស្បតិបតត ិការ ការ ិក្ាត វ ងយល់ពីការវាយតនេាជាបៃតបនាទ ប់អំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃ ក្េមភ្ជព 
ការរក្ស ើញភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហ នានាសៅសពលតែលបញ្ជហ ទងំសនាេះសក្ើតស ើង 
ស វ្ ើឲ្យការ ស្េប ស្េួលនផទក្ន ុងមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ស វ្ ើឲ្យការនលលក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
ការស្បតិក្េមសៅៃឹងសយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋ  ៃិងរំពឹងទុក្ច្ំស េះៃិនាន ការ 
ៃិងស្ពឹតត ិការ ៍នានានាសពលអនាគត។174 
 
នាសពលបច្ច ុបបៃន  
មាៃរោឋ ភិបាលតិច្តួច្ណ្ត ់តែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសែើេបីតាេោៃការអៃុវតតក្េម វ ិ្ ី។ 
រោឋ ភិបាលតាេោៃ ក្េមភ្ជព ៃិងវឌឍៃភ្ជពសរៀងរាល់ស្តីមា  (ស្ប ិៃសបើេិៃយូរជាងសៃេះសនាេះសទ) 
សោយសស្បើស្បា ់ ូច្នាក្រនានាជាច្ំ ុច្សោលសែើេបីវាយតនេាអំពីវឌឍៃភ្ជព។ ជាេួយៃឹងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង 
វឌឍៃភ្ជពអាច្ស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃជាសរៀងរាល់នថា ឬជាសរៀងរាល់ បាត ហ៍។ 
 
សៅ ហរែឋអាសេរកិ្ 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យសែើេបីទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំុខភ្ជ
ព (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី១៤)។ 
 
ស្បអប់ទី១៤. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 

សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ ស្ក្ ួងយុតត ិ្េ៌នៃ ហរែឋអាសេរកិ្ ៃិងការយិល័យអោា ្ិការនៃស្ក្ ួងស វា ុខ្ភិបាល 
ៃិងស្បជាជៃនៃ ហរែឋអាសេរកិ្ (HHS-OIG) បាៃសច្ញរបាយការ ៍ស្បចំឆាន ំនៃក្េម វ ិ្ ីស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្ 
ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំុខភ្ជព (HCFAC) តែលបងាហ ញថា 
 ស្មាប់ស្គប់ែុលាា រទងំអ ់តែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើការស ុើបអសងកតអំពីការឆ្សបាក្ 
ៃិងការបំ ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការតថទ ុំខភ្ជពតាេរយៈក្េម វ ិ្ ីសៃេះ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីសផសងៗសទៀតសៅក្ន ុងរយៈសពលបីឆាន ំច្ុងសស្កាយសៃេះ រោឋ ភិបាលបាៃទទួលេក្វញិៃូវទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ ៦,១០ 
ែុលាា រសេរកិ្។ Kathleen Sebelius អតីតសលខ្្ិការរប ់ HHS បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍ថា 
“ការទទួលបាៃេក្វញិៃូវទឹក្ស្បាក្់ែ៏សស្ច្ើៃសៃេះ េួយតផនក្្ំ បណ្តត លេក្ពីស្បព័ៃធ វភិ្ជគតាេក្ុំពយូ ទ័រថមី តែលចប់បាៃ 
ៃិងបញ្ឈប់ការសច្ញវកិ្កយបស្តតក្ាងកាា យសៅេុៃសពលតែលទឹក្ស្បាក្់ហូរសច្ញសៅខ្ងសស្ៅ”។ 
 
របាយការ ៍ក្េម វ ិ្ ី HCFAC ស្បចំការយិបរសិច្ឆទ ២០១៥ ពៃយល់ថា វ ិ្ ីស្គន្រ ត វភិ្ជគទិៃនៃ័យែ៏ ម ុគស្គម ញរប ់ HHS-OIG 
រេួបញ្ច លូ ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យ ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ការវាយតនេាអំពីៃិនាន ការ 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការបសងក ើតគំរតូែលវភិ្ជគ ៃិងក្ំ ត់សោលសៅការឃ្ា ំសេើលរប ់ក្េម វ ិ្ ី HHS បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ 
របាយការ ៍សៃេះបាៃសរៀបរាប់លេែ ិតបតៃថេសទៀតថា ស្ក្េុទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំុខភ្ជព 
ៃិងស្ក្េុចត់វធិាៃការសលើការអៃុវតតច្ាប់ 
សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបូក្ រុបសៅសពលសស្កាយសែើេបីក្ំ ត់អំពីរច្នាបថនៃការឆ្សបាក្ 
 មាា ល់ស ើញៃិនាន ការនៃអំសពើឆ្សបាក្តែលស្តូវបាៃ ងស័យ ៃិងគ នាអៃុបាតនៃស វាតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា ត 
សោយសស្បៀបស្ៀបវាជាេួយក្ស្េិតេ្យេថាន ក្់ជាតិ ស្ពេទងំការវាយតនេាសផសងសទៀតផងតែរ។ បសច្ចក្វទិា 
ៃិងបសច្ចក្សទ ទំសៃើបៗទងំសៃេះ តែលទទួលបាៃពីឧ ាហក្េមឯក្ជៃ 
បាៃនាំឲ្យមាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងជាស្បវតត ិស្គន្រ តក្ន ុងការនាំេក្ៃូវៃវាៃុវតតៃ៍សែើេបីស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងការឆ្សបាក្សលើការ
តថទ ំុខភ្ជព។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ John M. LeBlanc 
“ វ ិ្ ីស្គន្រ ត វភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសៅក្ន ុងការស ុើបអសងកតរប ់រោឋ ភិបាល” Manatt នថាទី២៣ តខេិថុនា 
ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.manatt.com/Insights/Articles/2016/Real-Time-Data-Analytics-in-
Government-Investigations។ 
សៅស្បសទ អាន្រហវ ិក្ Pulse Lab Kampala 
ក្ំពុងតត ហការយ៉ា ងជិត ន ិទធជាេួយរោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អឺសហាៃោសលើគសស្មាងខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃសែើេបីពិៃិតយតាេោៃអំ
ពីគុ ភ្ជពនៃការផតល់ស វាស្គធារ ៈសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ងរប ់សយើង 

                                                           
173 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 

ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

174 Ibid ទំពរ័ទ ី៣៨-៣៩។ 

ពីសស្ េះស្បសទ អឹសហាៃោបាៃផតល់អាទិភ្ជពសលើការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិងការវាយតនេាសៅក្ន ុងតផៃការអភិវឌឍថាន ក្់ជាតិរប ់ខល ៃួ។175 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងកាៃ់តតទូលំទូលាយសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលស្តូវបាៃរារាងំសោយស្បភពទិៃនៃ័យ
តែលមាៃការស្បកួ្តស្បតជង ការេិៃទុក្ច្ិតតច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 
ក្ងវេះការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃផ្លា  ់បត រូសៅជាព័ត៌មាៃឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់ 
ក្ងវេះការស វ្ ើឲ្យសេើលស ើញ ៃិងព័ត៌មាៃេិៃស្តូវសរៀបច្ំតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយសនាេះសទ។176 
 
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូច្ 
 
ទិៃនៃ័យតូច្ស្តូវបាៃផសពវផាយថាជា “ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លត តសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។ 177 
សៅខ ៈសពលតែលទងំទិៃនៃ័យ្ំ ៃិងទិៃនៃ័យតូច្ក្ំពុងតតស្បេូល 
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីទទួលបាៃការយល់ែឹងសនាេះ ទិៃនៃ័យតូច្ពឹង-
តផែក្សលើការរេួបញ្ច លូោន នៃការអសងកតការ ៍ែ៏តឹង រុឹងអំពី ំណ្តក្តូច្ៗ ៃិងអពាៃត រញ្ជា  តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផងតែរ។ 
 
ច្ំស េះ Martin Lindstrom ទិៃនៃ័យតូច្៖ 
 

អាច្មាៃសៅក្ន ុងឧបក្រ ៍ោក្់ស្ច ែុ ស ម្ញសៅក្ន ុងបៃទប់ទឹក្េួយសៅ Tel Aviv 
ឬរសបៀបតែលែុំស្ក្ោ អនាេ័យស្តូវបាៃោក្់ជាប់ៃឹងជញ្ជា ំងបៃទប់ទឹក្សៅស្បសទ សស្ប ុីលភ្ជគខ្ងសជើង។ 
វាអាច្សលច្ស ើងសៅក្ន ុងរសបៀបតែលខូ ិច្ ិៃ
ត បក្សជើងរប ់ស្គួស្គរេួយស្តូវបាៃតសស្េៀបជាជួរសៅសលើផល វូសែើរសៅក្ន ុងផទេះ ឬសៅក្ន ុងតួអក្សរ 
ៃិងតួសលខតែលស្ច្បល់បញ្ច លូោន តែលបសងក ើតជា ក្យ មាា ត់ក្ុំពយូ ទ័ររប ់េៃុ សមាន ក្់។178 
 

ទិៃនៃ័យតូច្គឺៃិយយអំពីគៃា ឹេះតែលនាំសៅកាៃ់ភ្ជពស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ៖ “តផនក្េួយនៃទិៃនៃ័យតូច្តែលសៅឈរតតឯង ស ទ ើរតត
េិៃធាា ប់មាៃអតថៃ័យស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតក្រ ីេួយ ឬការបសងក ើត េមតិក្េមេួយបាៃសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃត ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូជាេួយការយល់ែឹង ៃិងការអសងកតការ ៍សផសងៗសទៀត... តែលសៅច្ុងបញ្ចប់ 
ទិៃនៃ័យៃឹងរេួបញ្ច លូោន សែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយេួយតែលបសងក ើតេូលោឋ ៃស្គឹេះ ស្មាប់មា៉ា ក្យីសហា 
ឬអាជីវក្េមនាសពលអនាគត”។179 
 
ការស្បេូលទិៃនៃ័យតូច្ គឺជាតផនក្េួយនៃអវ ីតែល Lindstrom សៅថា “ការស្ស្គវស្ជាវអំពីតផនក្តូច្ៗនៃអតថបទ” – 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ 

• ការស្បេូល – 
ការចប់យក្ទ សៃវ ័ិយខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃពីស្បភពតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
ៃិងបសងក ើតច្ំ ុច្នានានៃការច្ងអ ុលបងាហ ញទិ សៅ សែើេបីជួយបសងក ើតសស្ោងនៃការអសងកតការ ៍ 
ែំបូងៗ ៃិងបសងក ើត េមតិក្េម  

• គៃា ឹេះ – វតថ ុ ិបបៃិេម ិត (ទិៃនៃ័យតូច្) តែលជួយបសងក ើតសរឿងៃិទៃេួយ – តែលស្គច្់សរឿងមាៃការស្បទក្់ស្ក្ឡាោន តែល 
ោំស្ទឬេិៃយល់ស្ បច្ំស េះ េមតិក្េមសនាេះអាច្តាេតផនក្ផល វូកាយៃិងផល វូច្ិតត  
 

• ការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង – ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតូច្មាៃអតថៃ័យស្គប់ស្ោៃ់ 
(សតើគៃា ឹេះនានាក្ំពុងតតសផែៀងសៅតាេទិ តតេួយតែរឬសទ?) 
 

• ទំនាក្់ទំៃងសហតុៃិងផល–ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យតូច្ៗ”ត វងរក្សែើេសហតុៃិងផលប៉ាេះ ល់ 
 

• ទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្–ត វងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្ឬការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង 
 

• ការតប នង –  មាា ល់ស ើញបំ ង ឬក្ងវល់តែលេិៃបាៃបំសពញតាេ ៃិង 

                                                           
175 Pulse Lab Kampala “ការវភិ្ជគសោយសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងអាច្ជួយពិៃិតយតាេោៃអំពីគុ ភ្ជពនៃការផតល់ស វាស្គធារ ៈ” 

ជពីច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ នថាទ១ី៥ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unglobalpulse.org/real-time-analytics-for-public-
service-delivery។ 

176 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

177 Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូច្៖ ទិៃនៃ័យ្ំសៅសពលបនាទ ប់” Forbes នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។ 

178 Martin Lindstrom ទិៃនៃ័យតូច្៖ គៃាេឹះតូច្ៗខ្ា ំងតែលសបើក្ចំ្ហៃិនាន ការែ៏្ំ សេបើេ (ទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្ Picador ឆាន ំ២០១៧) ទពំ័រទី៩។ 

179 Ibid។ 



ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងរេួបញ្ច ូលទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហ េះតាេស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
របូភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លក យរ ប ក្ស្េិតទឹក្សភាៀង ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ 
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទឆាា តនវ។ សែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស្តូវការបសច្ចក្វទិាឌីជីថល ស្មាប់ការស្បេូលរប ់វា ការតច្ក្រំតលក្ ការស្គប់ស្គង ការវភិ្ជគ 
ៃិងការរាយការ ៍។173 
 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងអាច្បសងក ើៃ េតថភ្ជពរប ់តួអងាទងំឡាយសៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងការតស្បស្បួលសៅ
ក្ន ុងបរបិទស្បតិបតត ិការ ការ ិក្ាត វ ងយល់ពីការវាយតនេាជាបៃតបនាទ ប់អំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃ ក្េមភ្ជព 
ការរក្ស ើញភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហ នានាសៅសពលតែលបញ្ជហ ទងំសនាេះសក្ើតស ើង 
ស វ្ ើឲ្យការ ស្េប ស្េួលនផទក្ន ុងមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ស វ្ ើឲ្យការនលលក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
ការស្បតិក្េមសៅៃឹងសយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋ  ៃិងរំពឹងទុក្ច្ំស េះៃិនាន ការ 
ៃិងស្ពឹតត ិការ ៍នានានាសពលអនាគត។174 
 
នាសពលបច្ច ុបបៃន  
មាៃរោឋ ភិបាលតិច្តួច្ណ្ត ់តែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសែើេបីតាេោៃការអៃុវតតក្េម វ ិ្ ី។ 
រោឋ ភិបាលតាេោៃ ក្េមភ្ជព ៃិងវឌឍៃភ្ជពសរៀងរាល់ស្តីមា  (ស្ប ិៃសបើេិៃយូរជាងសៃេះសនាេះសទ) 
សោយសស្បើស្បា ់ ូច្នាក្រនានាជាច្ំ ុច្សោលសែើេបីវាយតនេាអំពីវឌឍៃភ្ជព។ ជាេួយៃឹងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង 
វឌឍៃភ្ជពអាច្ស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃជាសរៀងរាល់នថា ឬជាសរៀងរាល់ បាត ហ៍។ 
 
សៅ ហរែឋអាសេរកិ្ 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យសែើេបីទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំុខភ្ជ
ព (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី១៤)។ 
 
ស្បអប់ទី១៤. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 

សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ ស្ក្ ួងយុតត ិ្េ៌នៃ ហរែឋអាសេរកិ្ ៃិងការយិល័យអោា ្ិការនៃស្ក្ ួងស វា ុខ្ភិបាល 
ៃិងស្បជាជៃនៃ ហរែឋអាសេរកិ្ (HHS-OIG) បាៃសច្ញរបាយការ ៍ស្បចំឆាន ំនៃក្េម វ ិ្ ីស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្ 
ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំុខភ្ជព (HCFAC) តែលបងាហ ញថា 
 ស្មាប់ស្គប់ែុលាា រទងំអ ់តែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើការស ុើបអសងកតអំពីការឆ្សបាក្ 
ៃិងការបំ ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការតថទ ុំខភ្ជពតាេរយៈក្េម វ ិ្ ីសៃេះ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីសផសងៗសទៀតសៅក្ន ុងរយៈសពលបីឆាន ំច្ុងសស្កាយសៃេះ រោឋ ភិបាលបាៃទទួលេក្វញិៃូវទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ ៦,១០ 
ែុលាា រសេរកិ្។ Kathleen Sebelius អតីតសលខ្្ិការរប ់ HHS បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍ថា 
“ការទទួលបាៃេក្វញិៃូវទឹក្ស្បាក្់ែ៏សស្ច្ើៃសៃេះ េួយតផនក្្ំ បណ្តត លេក្ពីស្បព័ៃធ វភិ្ជគតាេក្ុំពយូ ទ័រថមី តែលចប់បាៃ 
ៃិងបញ្ឈប់ការសច្ញវកិ្កយបស្តតក្ាងកាា យសៅេុៃសពលតែលទឹក្ស្បាក្់ហូរសច្ញសៅខ្ងសស្ៅ”។ 
 
របាយការ ៍ក្េម វ ិ្ ី HCFAC ស្បចំការយិបរសិច្ឆទ ២០១៥ ពៃយល់ថា វ ិ្ ីស្គន្រ ត វភិ្ជគទិៃនៃ័យែ៏ ម ុគស្គម ញរប ់ HHS-OIG 
រេួបញ្ច លូ ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យ ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ការវាយតនេាអំពីៃិនាន ការ 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការបសងក ើតគំរតូែលវភិ្ជគ ៃិងក្ំ ត់សោលសៅការឃ្ា ំសេើលរប ់ក្េម វ ិ្ ី HHS បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ 
របាយការ ៍សៃេះបាៃសរៀបរាប់លេែ ិតបតៃថេសទៀតថា ស្ក្េុទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំុខភ្ជព 
ៃិងស្ក្េុចត់វធិាៃការសលើការអៃុវតតច្ាប់ 
សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបូក្ រុបសៅសពលសស្កាយសែើេបីក្ំ ត់អំពីរច្នាបថនៃការឆ្សបាក្ 
 មាា ល់ស ើញៃិនាន ការនៃអំសពើឆ្សបាក្តែលស្តូវបាៃ ងស័យ ៃិងគ នាអៃុបាតនៃស វាតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា ត 
សោយសស្បៀបស្ៀបវាជាេួយក្ស្េិតេ្យេថាន ក្់ជាតិ ស្ពេទងំការវាយតនេាសផសងសទៀតផងតែរ។ បសច្ចក្វទិា 
ៃិងបសច្ចក្សទ ទំសៃើបៗទងំសៃេះ តែលទទួលបាៃពីឧ ាហក្េមឯក្ជៃ 
បាៃនាំឲ្យមាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងជាស្បវតត ិស្គន្រ តក្ន ុងការនាំេក្ៃូវៃវាៃុវតតៃ៍សែើេបីស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងការឆ្សបាក្សលើការ
តថទ ំុខភ្ជព។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ John M. LeBlanc 
“ វ ិ្ ីស្គន្រ ត វភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងសៅក្ន ុងការស ុើបអសងកតរប ់រោឋ ភិបាល” Manatt នថាទី២៣ តខេិថុនា 
ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.manatt.com/Insights/Articles/2016/Real-Time-Data-Analytics-in-
Government-Investigations។ 
សៅស្បសទ អាន្រហវ ិក្ Pulse Lab Kampala 
ក្ំពុងតត ហការយ៉ា ងជិត ន ិទធជាេួយរោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អឺសហាៃោសលើគសស្មាងខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃសែើេបីពិៃិតយតាេោៃអំ
ពីគុ ភ្ជពនៃការផតល់ស វាស្គធារ ៈសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ងរប ់សយើង 

                                                           
173 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 

ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

174 Ibid ទំពរ័ទ ី៣៨-៣៩។ 

ពីសស្ េះស្បសទ អឹសហាៃោបាៃផតល់អាទិភ្ជពសលើការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិងការវាយតនេាសៅក្ន ុងតផៃការអភិវឌឍថាន ក្់ជាតិរប ់ខល ៃួ។175 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងកាៃ់តតទូលំទូលាយសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលស្តូវបាៃរារាងំសោយស្បភពទិៃនៃ័យ
តែលមាៃការស្បកួ្តស្បតជង ការេិៃទុក្ច្ិតតច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 
ក្ងវេះការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃផ្លា  ់បត រូសៅជាព័ត៌មាៃឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់ 
ក្ងវេះការស វ្ ើឲ្យសេើលស ើញ ៃិងព័ត៌មាៃេិៃស្តូវសរៀបច្ំតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយសនាេះសទ។176 
 
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូច្ 
 
ទិៃនៃ័យតូច្ស្តូវបាៃផសពវផាយថាជា “ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លត តសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។ 177 
សៅខ ៈសពលតែលទងំទិៃនៃ័យ្ំ ៃិងទិៃនៃ័យតូច្ក្ំពុងតតស្បេូល 
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីទទួលបាៃការយល់ែឹងសនាេះ ទិៃនៃ័យតូច្ពឹង-
តផែក្សលើការរេួបញ្ច លូោន នៃការអសងកតការ ៍ែ៏តឹង រុឹងអំពី ំណ្តក្តូច្ៗ ៃិងអពាៃត រញ្ជា  តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផងតែរ។ 
 
ច្ំស េះ Martin Lindstrom ទិៃនៃ័យតូច្៖ 
 

អាច្មាៃសៅក្ន ុងឧបក្រ ៍ោក្់ស្ច ែុ ស ម្ញសៅក្ន ុងបៃទប់ទឹក្េួយសៅ Tel Aviv 
ឬរសបៀបតែលែុំស្ក្ោ អនាេ័យស្តូវបាៃោក្់ជាប់ៃឹងជញ្ជា ំងបៃទប់ទឹក្សៅស្បសទ សស្ប ុីលភ្ជគខ្ងសជើង។ 
វាអាច្សលច្ស ើងសៅក្ន ុងរសបៀបតែលខូ ិច្ ិៃ
ត បក្សជើងរប ់ស្គួស្គរេួយស្តូវបាៃតសស្េៀបជាជួរសៅសលើផល វូសែើរសៅក្ន ុងផទេះ ឬសៅក្ន ុងតួអក្សរ 
ៃិងតួសលខតែលស្ច្បល់បញ្ច លូោន តែលបសងក ើតជា ក្យ មាា ត់ក្ុំពយូ ទ័ររប ់េៃុ សមាន ក្់។178 
 

ទិៃនៃ័យតូច្គឺៃិយយអំពីគៃា ឹេះតែលនាំសៅកាៃ់ភ្ជពស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ៖ “តផនក្េួយនៃទិៃនៃ័យតូច្តែលសៅឈរតតឯង ស ទ ើរតត
េិៃធាា ប់មាៃអតថៃ័យស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតក្រ ីេួយ ឬការបសងក ើត េមតិក្េមេួយបាៃសនាេះសទ 
ប៉ាុតៃត ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូជាេួយការយល់ែឹង ៃិងការអសងកតការ ៍សផសងៗសទៀត... តែលសៅច្ុងបញ្ចប់ 
ទិៃនៃ័យៃឹងរេួបញ្ច លូោន សែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយេួយតែលបសងក ើតេូលោឋ ៃស្គឹេះ ស្មាប់មា៉ា ក្យីសហា 
ឬអាជីវក្េមនាសពលអនាគត”។179 
 
ការស្បេូលទិៃនៃ័យតូច្ គឺជាតផនក្េួយនៃអវ ីតែល Lindstrom សៅថា “ការស្ស្គវស្ជាវអំពីតផនក្តូច្ៗនៃអតថបទ” – 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ 

• ការស្បេូល – 
ការចប់យក្ទ សៃវ ័ិយខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃពីស្បភពតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
ៃិងបសងក ើតច្ំ ុច្នានានៃការច្ងអ ុលបងាហ ញទិ សៅ សែើេបីជួយបសងក ើតសស្ោងនៃការអសងកតការ ៍ 
ែំបូងៗ ៃិងបសងក ើត េមតិក្េម  

• គៃា ឹេះ – វតថ ុ ិបបៃិេម ិត (ទិៃនៃ័យតូច្) តែលជួយបសងក ើតសរឿងៃិទៃេួយ – តែលស្គច្់សរឿងមាៃការស្បទក្់ស្ក្ឡាោន តែល 
ោំស្ទឬេិៃយល់ស្ បច្ំស េះ េមតិក្េមសនាេះអាច្តាេតផនក្ផល វូកាយៃិងផល វូច្ិតត  
 

• ការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង – ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតូច្មាៃអតថៃ័យស្គប់ស្ោៃ់ 
(សតើគៃា ឹេះនានាក្ំពុងតតសផែៀងសៅតាេទិ តតេួយតែរឬសទ?) 
 

• ទំនាក្់ទំៃងសហតុៃិងផល–ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យតូច្ៗ”ត វងរក្សែើេសហតុៃិងផលប៉ាេះ ល់ 
 

• ទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្–ត វងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្ឬការភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង 
 

• ការតប នង –  មាា ល់ស ើញបំ ង ឬក្ងវល់តែលេិៃបាៃបំសពញតាេ ៃិង 

                                                           
175 Pulse Lab Kampala “ការវភិ្ជគសោយសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងអាច្ជួយពិៃិតយតាេោៃអំពីគុ ភ្ជពនៃការផតល់ស វាស្គធារ ៈ” 

ជពីច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ នថាទ១ី៥ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.unglobalpulse.org/real-time-analytics-for-public-
service-delivery។ 

176 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

177 Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូច្៖ ទិៃនៃ័យ្ំសៅសពលបនាទ ប់” Forbes នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។ 

178 Martin Lindstrom ទិៃនៃ័យតូច្៖ គៃាេឹះតូច្ៗខ្ា ំងតែលសបើក្ចំ្ហៃិនាន ការែ៏្ំ សេបើេ (ទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្ Picador ឆាន ំ២០១៧) ទពំ័រទី៩។ 

179 Ibid។ 



 

• ទ សនាទៃ – ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យនៃ “ែំសណ្តេះស្ស្គយ”  ស្មាប់បំ ង ឬក្ងវល់តែលស្តូវបាៃ មាា ល់ស ើញ។180 

Lindstrom សស្បៀបស្ៀបែំស ើរការរប ់ោត់សៅៃឹងៃរវងសវទិា – “ការក្ត់ស្តា ៃិងការវភិ្ជគអំពីវបប្េ៌ ឬ ងាេេួយ 
តែលតាេ្េមតា សោយតផែក្សលើការអសងកតអនក្ចូ្លរេួ ៃិងជាលទធផល 
វាបសងក ើតជាក្ំ ត់ស្តាជាលាយលក្ខ ៍អក្សរអំពីេៃុ ស ទីក្តៃាង ឬស្គថ ប័ៃណ្តេួយ”។181 
 
ៃិយេៃ័យេួយសផសងសទៀតនៃទិៃនៃ័យតូច្ គ ឺ
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធិពលសលើការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ច ុបបៃន ”។ 182  ៃិយេៃ័យតែល ក្់ព័ៃធេួយគឺ 
“ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងមាឌ ៃិងទស្េង់តែលស វ្ ើឲ្យវាអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ផតល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ”។183 
 
ទិៃនៃ័យតូច្ “ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួយៃឹងការយល់ែឹងបាៃទៃ់សពលសវលា ស រសពញសោយអតថៃ័យ 
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានា “សៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ”) មាៃរសបៀបសរៀបរយ ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខចប់បាៃយ៉ា ងលែ –
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភនក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ អាច្ត វ ងយល់បាៃ 
ៃិងអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា”។ 184  វារេួបញ្ច លូពិៃុ្នៃការសលងបាល់សបាេះវាយសោយែំបង (baseball) 
របាយការ ៍អំពីបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ  ក្ំ ត់ស្តានៃការសបើក្បរ ទិៃនៃ័យលក្់ ស្បវតត ិនៃការត វ ងរក្ ការពាក្រ ៍អំពីអាកា ធាតុ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផតល់ ញ្ជា សៅសពលមាៃអា ៃន។185 
 
សៅតតេិៃច្ា ់? សៃេះគឺជាការគិតរប ់ John Spacey ៖ “ទិៃនៃ័យតូច្ កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គា ល់ជាស្គេញ្ាថាជា ទិៃនៃ័យ។ 
 ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា  ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ”។186 
 
ស្បអប់ទី១៥. សហតុអវ ីទិៃនៃ័យតូច្? 

• ទិៃនៃ័យ្ំ គឺពិបាក្៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ 
ៃិងការរង់ចំទទួលយក្អតថស្បសយជៃ៍នៃការបញ្ច លូសៅស្គប់តផនក្ទងំអ ់រប ់វាអាច្ច្ំណ្តយសពលសស្ច្ើៃ។ 
សៃេះសយើងេិៃទៃ់បាៃសលើក្ស ើងអំពីការពិតតែលអនក្ស វ្ ើការតផនក្មា៉ា  ីត្ីង 
ៃិងអនក្ ថ ិតិតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតភ្ជគសស្ច្ើៃេិៃស្តូវការទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃស្គប់លក្ខ ៈទងំអ ់សែើេបីក្ំ ត់សោល
សៅនៃយុទធនាការរប ់ពួក្សគ ឬផតល់បទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ពួក្សគសនាេះសទ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតូច្ ុទធតត ថ ិតសៅជុំវញិខល ៃួសយើង៖ បណ្តត ញ ងាេ េបូ រសៅសោយទិៃនៃ័យតូច្តែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់
ការស្បេូលយក្សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស វ្ ើមា៉ា  ី្ីង ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់អនក្ទិញ។ សៅក្ស្េិតផ្លទ ល់ខល ៃួ 
សយើងក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យតូច្សៃេះឥតឈប់ឈរសៅស្គប់សពលតែលសយើងច្ុេះស ម្ េះចូ្លក្តៃាងណ្តេួយ (check in), 
ត វងរក្ សបើក្តវបស្គយត៍ (browse) បសងាហ េះស្គរ (post)។ល។ 
ការបសងក ើតហតថសលខ្ពិស  េួយតែលផតល់ការសេើលស ើញរយៈសពលខា ីេួយសៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតផនក្ឌីជីថលៃិង ុខភ្ជពរាង
កាយរប ់សយើង។ 
 

• ទិៃនៃ័យតូច្ ថ ិតសៅច្ំក្ណ្តត លការស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប ់អតិថិជៃថមី៖ 
ទិៃនៃ័យតូច្គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតស្បវតត ិរបូែ៏ េបូ រតបបតែលៃឹង ថ ិតសៅច្ំក្ណ្តត លែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការ
ស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប ់អតិថិជៃថមី។ 
 

• ការតប នងែល់ការវៃិិសយគ៖ ការសផ្លត តសលើការស ន ើផតល់នៃរងាវ  ់ច្ុងសស្កាយរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសលើក្ក្េព ់           
ការវៃិិសយគសលើទិៃនៃ័យតូច្ (ទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ ១០  ៃ់លាៃែុលាា រ ៃិងការរេួបញ្ច លូស្ បតាេ IDC) 
ស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើស្បព័ៃធ វ ិ្ ីស្គន្រ ត ៃិងស វានៃការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់ ឺវ(ឺupstream)។ 
 

• ការស វ្ ើមា៉ា  ីត្ីងតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យគឺជារលក្បនាទ ប់៖ ការស វ្ ើមា៉ា  ីត្ីងតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ្ំ (ៃិងតូច្) 
មាៃ កាត ៃុពលសៅក្ន ុងការស វ្ ើបែិវតតៃ៍វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលអាជីវក្េមមាៃអៃតរក្េមជាេួយអតិថិជៃ ផ្លា  ់បត រូរសបៀបតែល

                                                           
180 Ibid ទំពរ័ទ ី២១៩-២២៥។  

181 របក្គំសហើញនៃតផនក្ៃរវទិា “ៃរវងសវទិា” Royal Anthropological Institute។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.discoveranthropology.org.uk/about-
anthropology/fieldwork/ethnography.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

182 Sahil Miglani “ទិៃនៃ័យ្ំ ៃិងទិៃនៃ័យតូច្៖ សតើខុ ោន ែូច្សេតច្ខាេះ? Dataversity។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/big/data-small-data/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

183 Ahmed Banafa “ទិៃនៃ័យតូច្ស្បទេះៃឹងទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ត ប់សៅកាៃ់ចំ្ ុច្េូលោឋ ៃវញិ៖” OpenMind នថាទី២៥ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vs-big-data-back-to-the-basics/។ 

184 ស្ក្េុទិៃនៃ័យតូច្ “ការកំ្ ត់ៃិយេៃ័យទិៃនៃ័យតូច្” នថាទ១ី៨ តខតុលា ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://smaldatagroup.com/2013/10/18/defining-
small-data/។ 

185 Margaret Rouse “ទិៃនៃ័យតូច្” WhatIs.com តខេិថុនា ឆាន ២ំ០១៤។ អាច្ត វងរក្សៅ https://whatis.techtarget.com/definition/small-data។ 

186 John Spacey “ឧទហរ ៍ចំ្ៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃ័យតូច្” Simplicable នថាទី៣០ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://simplicable.com/new/small-data។  

អតិថិជៃទទួលបាៃ ៃិងសស្បើស្បា ់ (ៃិងបំ ក្់) ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ៃិងសៅច្ុងបញ្ចប់ 
ក្ំ ត់ស ើងវញិៃូវទំនាក្់ទំៃងរវាងអនក្ទិញៃិងអនក្លក្់។ 
 

• ការទទួលបាៃឧទហរ ៍ជាសស្ច្ើៃអំពីអតិថិជៃ៖ 
អតិថិជៃបាៃស ើញ កាត ៃុពលនៃទិៃនៃ័យតូច្សៅក្ន ុងស វ្ ើឲ្យការទិញទំសៃើបរប ់ពួក្សគែំស ើរការសោយរលូៃ 
ផតល់អំណ្តច្ែល់ទមាា ប់នៃការហាត់ស្បា រប ់ពួក្សគ 
ឬផតល់ការត នាំអំពីតនេាលែបំផុត ស្មាប់ការសហាេះសហើរតាេយៃតសហាេះសៅសពលបនាទ ប់រប ់ពួក្សគ។ សោយមាៃភ្ជព
ឆាា តនវជាងសៃេះសទៀតសនាេះ ឧបក្រ ៍តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលអាច្ ក្់បាៃក្ំពុងតតស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
មាៃការ ៃាថាៃឹងមាៃតស្េូវការទីផារកាៃ់តតសស្ច្ើៃជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវសវច្ខចប់ 
ៃិងឧបក្រ ៍ផតល់ទិៃនៃ័យតែល “បំសពញតាេ”តស្េូវការស្បចំនថារប ់អតិថិជៃ។ 
 

• សវទិកា ៃិងអនក្លក្់ឧបក្រ ៍ទងំឡាយក្ំពុងតតចប់សផតើេយក្ច្ិតតទុក្ោក្់៖ ការ ៃាស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្បតិបតត ិការ 
ៃិង “ការផ្លា  ់បត រូការយល់ែឹងសៅជា ក្េមភ្ជព” 
គឺជា សំ ងភ្ជគសស្ច្ើៃតែលទទួលបាៃពីមា៉ា ក្យីសហា្ំៗជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងវ ័ិយបសច្ចក្វទិា តែលរេួមាៃ SAP, Oracle ៃិង 
EMC។ 
 

• វាៃិយយអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ៖ វារេួបញ្ច លូអវ ីតែលពួក្សគស្តូវការ 
ៃិងរសបៀបតែលពួក្សគអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ។ សផ្លត តសលើអនក្សស្បើស្បា ់ជាេុៃ ិៃ 
ៃិងស ច្ក្ត ី សស្េច្តផនក្បសច្ចក្វទិាជាសស្ច្ើៃរប ់សយើងមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ជាងេុៃ។ 
 

• ស្គេញ្ា ៖ ទិៃនៃ័យតូច្គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។ ទិៃនៃ័យតូច្េួយច្ំៃួៃៃឹងចប់សផតើេជីវតិជាទិៃនៃ័យ្ំ 
ប៉ាុតៃតអនក្េិៃចំបាច្់កាា យជាអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យសែើេបីត វ ងយល់អំពីវា 
ឬសស្បើស្បា ់វា ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថាសនាេះសទ។ 
 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ “ទិៃនៃ័យតូច្ទល់ៃឹងទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ត ប់សៅច្ំ ុច្េូលោឋ ៃវញិ”  
OpenMind នថាទី២៥ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vs-
big-data-back-to-the-basics/។ 
៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គឺជា “ទិៃនៃ័យតែលស្បជាជៃ 
ឬអងាភ្ជពរប ់ពួក្សគបសងក ើតស ើងសែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់”។ 187  ឧទហរ ៍នានារេួមាៃ 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋអំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ងុសប៉ាកាំង 
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅសអហសុ ីប (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី១៦) ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ 
ៃិងផាត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅក្ន ុងស្បសទ តង់ហាៃី។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
“ផតល់ជូៃស្បជាជៃៃូវទីភ្ជន ក្់ងារ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលស្តូវស្បេូល 
សតើទិៃនៃ័យសនាេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងអវ ី ៃិងសតើទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយរសបៀបណ្ត”។ 188 
វាអាច្ “គូ បញ្ជា ក្់អំពីបញ្ជហ នានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ 
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្ន ុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ”។ 189 
វាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីសផទៀងផ្លទ ត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍ជាផល វូការ ៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យផងតែរ”។ 190 
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ “គ សៃយយភ្ជពច្ំស េះែំស ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ”។191 ភ្ជគសស្ច្ើៃ 
“ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ង ក្េមសោយស្បជាពលរែឋ សោយមាៃសោលបំ ងជាក្់លាក្់សៅក្ន ុងច្ិតត 
អាច្ផតល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋសោយផ្លទ ល់ ៃិងស វ្ ើឲ្យពួក្សគអាច្ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់”។192 

                                                           
187 DataShift “សតើទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋគឺជាអវ ី? សតើ Datashift កំ្ពុងតតស វ្ ើអវ ីខា េះសែើេបីសលើក្ក្េព ់ទិៃនៃ័យសនាេះ? n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://civicus.org/images/ER%20cgd_brief.pdf។ 

188 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

189 Ibid។ 

190 Ibid។ 

191 គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព៖ 
ភ័ ត ុតាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោ” តខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទ១ី០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-and-
uganda.pdf។ 

192 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 



 

• ទ សនាទៃ – ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យនៃ “ែំសណ្តេះស្ស្គយ”  ស្មាប់បំ ង ឬក្ងវល់តែលស្តូវបាៃ មាា ល់ស ើញ។180 

Lindstrom សស្បៀបស្ៀបែំស ើរការរប ់ោត់សៅៃឹងៃរវងសវទិា – “ការក្ត់ស្តា ៃិងការវភិ្ជគអំពីវបប្េ៌ ឬ ងាេេួយ 
តែលតាេ្េមតា សោយតផែក្សលើការអសងកតអនក្ចូ្លរេួ ៃិងជាលទធផល 
វាបសងក ើតជាក្ំ ត់ស្តាជាលាយលក្ខ ៍អក្សរអំពីេៃុ ស ទីក្តៃាង ឬស្គថ ប័ៃណ្តេួយ”។181 
 
ៃិយេៃ័យេួយសផសងសទៀតនៃទិៃនៃ័យតូច្ គ ឺ
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធិពលសលើការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ច ុបបៃន ”។ 182  ៃិយេៃ័យតែល ក្់ព័ៃធេួយគឺ 
“ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងមាឌ ៃិងទស្េង់តែលស វ្ ើឲ្យវាអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ផតល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ”។183 
 
ទិៃនៃ័យតូច្ “ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួយៃឹងការយល់ែឹងបាៃទៃ់សពលសវលា ស រសពញសោយអតថៃ័យ 
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានា “សៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ”) មាៃរសបៀបសរៀបរយ ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខចប់បាៃយ៉ា ងលែ –
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភនក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ អាច្ត វ ងយល់បាៃ 
ៃិងអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា”។ 184  វារេួបញ្ច លូពិៃុ្នៃការសលងបាល់សបាេះវាយសោយែំបង (baseball) 
របាយការ ៍អំពីបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ  ក្ំ ត់ស្តានៃការសបើក្បរ ទិៃនៃ័យលក្់ ស្បវតត ិនៃការត វ ងរក្ ការពាក្រ ៍អំពីអាកា ធាតុ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផតល់ ញ្ជា សៅសពលមាៃអា ៃន។185 
 
សៅតតេិៃច្ា ់? សៃេះគឺជាការគិតរប ់ John Spacey ៖ “ទិៃនៃ័យតូច្ កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គា ល់ជាស្គេញ្ាថាជា ទិៃនៃ័យ។ 
 ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា  ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ”។186 
 
ស្បអប់ទី១៥. សហតុអវ ីទិៃនៃ័យតូច្? 

• ទិៃនៃ័យ្ំ គឺពិបាក្៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ 
ៃិងការរង់ចំទទួលយក្អតថស្បសយជៃ៍នៃការបញ្ច លូសៅស្គប់តផនក្ទងំអ ់រប ់វាអាច្ច្ំណ្តយសពលសស្ច្ើៃ។ 
សៃេះសយើងេិៃទៃ់បាៃសលើក្ស ើងអំពីការពិតតែលអនក្ស វ្ ើការតផនក្មា៉ា  ីត្ីង 
ៃិងអនក្ ថ ិតិតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតភ្ជគសស្ច្ើៃេិៃស្តូវការទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃស្គប់លក្ខ ៈទងំអ ់សែើេបីក្ំ ត់សោល
សៅនៃយុទធនាការរប ់ពួក្សគ ឬផតល់បទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ពួក្សគសនាេះសទ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតូច្ ុទធតត ថ ិតសៅជុំវញិខល ៃួសយើង៖ បណ្តត ញ ងាេ េបូ រសៅសោយទិៃនៃ័យតូច្តែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់
ការស្បេូលយក្សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស វ្ ើមា៉ា  ី្ីង ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់អនក្ទិញ។ សៅក្ស្េិតផ្លទ ល់ខល ៃួ 
សយើងក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យតូច្សៃេះឥតឈប់ឈរសៅស្គប់សពលតែលសយើងច្ុេះស ម្ េះចូ្លក្តៃាងណ្តេួយ (check in), 
ត វងរក្ សបើក្តវបស្គយត៍ (browse) បសងាហ េះស្គរ (post)។ល។ 
ការបសងក ើតហតថសលខ្ពិស  េួយតែលផតល់ការសេើលស ើញរយៈសពលខា ីេួយសៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតផនក្ឌីជីថលៃិង ុខភ្ជពរាង
កាយរប ់សយើង។ 
 

• ទិៃនៃ័យតូច្ ថ ិតសៅច្ំក្ណ្តត លការស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប ់អតិថិជៃថមី៖ 
ទិៃនៃ័យតូច្គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតស្បវតត ិរបូែ៏ េបូ រតបបតែលៃឹង ថ ិតសៅច្ំក្ណ្តត លែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការ
ស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប ់អតិថិជៃថមី។ 
 

• ការតប នងែល់ការវៃិិសយគ៖ ការសផ្លត តសលើការស ន ើផតល់នៃរងាវ  ់ច្ុងសស្កាយរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសលើក្ក្េព ់           
ការវៃិិសយគសលើទិៃនៃ័យតូច្ (ទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ ១០  ៃ់លាៃែុលាា រ ៃិងការរេួបញ្ច លូស្ បតាេ IDC) 
ស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើស្បព័ៃធ វ ិ្ ីស្គន្រ ត ៃិងស វានៃការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់ ឺវ(ឺupstream)។ 
 

• ការស វ្ ើមា៉ា  ីត្ីងតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យគឺជារលក្បនាទ ប់៖ ការស វ្ ើមា៉ា  ីត្ីងតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ្ំ (ៃិងតូច្) 
មាៃ កាត ៃុពលសៅក្ន ុងការស វ្ ើបែិវតតៃ៍វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលអាជីវក្េមមាៃអៃតរក្េមជាេួយអតិថិជៃ ផ្លា  ់បត រូរសបៀបតែល

                                                           
180 Ibid ទំពរ័ទ ី២១៩-២២៥។  

181 របក្គំសហើញនៃតផនក្ៃរវទិា “ៃរវងសវទិា” Royal Anthropological Institute។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.discoveranthropology.org.uk/about-
anthropology/fieldwork/ethnography.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

182 Sahil Miglani “ទិៃនៃ័យ្ំ ៃិងទិៃនៃ័យតូច្៖ សតើខុ ោន ែូច្សេតច្ខាេះ? Dataversity។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/big/data-small-data/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

183 Ahmed Banafa “ទិៃនៃ័យតូច្ស្បទេះៃឹងទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ត ប់សៅកាៃ់ចំ្ ុច្េូលោឋ ៃវញិ៖” OpenMind នថាទី២៥ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vs-big-data-back-to-the-basics/។ 

184 ស្ក្េុទិៃនៃ័យតូច្ “ការកំ្ ត់ៃិយេៃ័យទិៃនៃ័យតូច្” នថាទ១ី៨ តខតុលា ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://smaldatagroup.com/2013/10/18/defining-
small-data/។ 

185 Margaret Rouse “ទិៃនៃ័យតូច្” WhatIs.com តខេិថុនា ឆាន ២ំ០១៤។ អាច្ត វងរក្សៅ https://whatis.techtarget.com/definition/small-data។ 

186 John Spacey “ឧទហរ ៍ចំ្ៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃ័យតូច្” Simplicable នថាទី៣០ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://simplicable.com/new/small-data។  

អតិថិជៃទទួលបាៃ ៃិងសស្បើស្បា ់ (ៃិងបំ ក្់) ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ៃិងសៅច្ុងបញ្ចប់ 
ក្ំ ត់ស ើងវញិៃូវទំនាក្់ទំៃងរវាងអនក្ទិញៃិងអនក្លក្់។ 
 

• ការទទួលបាៃឧទហរ ៍ជាសស្ច្ើៃអំពីអតិថិជៃ៖ 
អតិថិជៃបាៃស ើញ កាត ៃុពលនៃទិៃនៃ័យតូច្សៅក្ន ុងស វ្ ើឲ្យការទិញទំសៃើបរប ់ពួក្សគែំស ើរការសោយរលូៃ 
ផតល់អំណ្តច្ែល់ទមាា ប់នៃការហាត់ស្បា រប ់ពួក្សគ 
ឬផតល់ការត នាំអំពីតនេាលែបំផុត ស្មាប់ការសហាេះសហើរតាេយៃតសហាេះសៅសពលបនាទ ប់រប ់ពួក្សគ។ សោយមាៃភ្ជព
ឆាា តនវជាងសៃេះសទៀតសនាេះ ឧបក្រ ៍តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលអាច្ ក្់បាៃក្ំពុងតតស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
មាៃការ ៃាថាៃឹងមាៃតស្េូវការទីផារកាៃ់តតសស្ច្ើៃជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវសវច្ខចប់ 
ៃិងឧបក្រ ៍ផតល់ទិៃនៃ័យតែល “បំសពញតាេ”តស្េូវការស្បចំនថារប ់អតិថិជៃ។ 
 

• សវទិកា ៃិងអនក្លក្់ឧបក្រ ៍ទងំឡាយក្ំពុងតតចប់សផតើេយក្ច្ិតតទុក្ោក្់៖ ការ ៃាស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្បតិបតត ិការ 
ៃិង “ការផ្លា  ់បត រូការយល់ែឹងសៅជា ក្េមភ្ជព” 
គឺជា សំ ងភ្ជគសស្ច្ើៃតែលទទួលបាៃពីមា៉ា ក្យីសហា្ំៗជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងវ ័ិយបសច្ចក្វទិា តែលរេួមាៃ SAP, Oracle ៃិង 
EMC។ 
 

• វាៃិយយអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ៖ វារេួបញ្ច លូអវ ីតែលពួក្សគស្តូវការ 
ៃិងរសបៀបតែលពួក្សគអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ។ សផ្លត តសលើអនក្សស្បើស្បា ់ជាេុៃ ិៃ 
ៃិងស ច្ក្ត ី សស្េច្តផនក្បសច្ចក្វទិាជាសស្ច្ើៃរប ់សយើងមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ជាងេុៃ។ 
 

• ស្គេញ្ា ៖ ទិៃនៃ័យតូច្គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។ ទិៃនៃ័យតូច្េួយច្ំៃួៃៃឹងចប់សផតើេជីវតិជាទិៃនៃ័យ្ំ 
ប៉ាុតៃតអនក្េិៃចំបាច្់កាា យជាអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យសែើេបីត វ ងយល់អំពីវា 
ឬសស្បើស្បា ់វា ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថាសនាេះសទ។ 
 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ “ទិៃនៃ័យតូច្ទល់ៃឹងទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ត ប់សៅច្ំ ុច្េូលោឋ ៃវញិ”  
OpenMind នថាទី២៥ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vs-
big-data-back-to-the-basics/។ 
៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គឺជា “ទិៃនៃ័យតែលស្បជាជៃ 
ឬអងាភ្ជពរប ់ពួក្សគបសងក ើតស ើងសែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់”។ 187  ឧទហរ ៍នានារេួមាៃ 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋអំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ងុសប៉ាកាំង 
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅសអហសុ ីប (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី១៦) ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ 
ៃិងផាត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅក្ន ុងស្បសទ តង់ហាៃី។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
“ផតល់ជូៃស្បជាជៃៃូវទីភ្ជន ក្់ងារ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលស្តូវស្បេូល 
សតើទិៃនៃ័យសនាេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងអវ ី ៃិងសតើទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយរសបៀបណ្ត”។ 188 
វាអាច្ “គូ បញ្ជា ក្់អំពីបញ្ជហ នានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ 
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្ន ុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ”។ 189 
វាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីសផទៀងផ្លទ ត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍ជាផល វូការ ៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យផងតែរ”។ 190 
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ “គ សៃយយភ្ជពច្ំស េះែំស ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ”។191 ភ្ជគសស្ច្ើៃ 
“ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ង ក្េមសោយស្បជាពលរែឋ សោយមាៃសោលបំ ងជាក្់លាក្់សៅក្ន ុងច្ិតត 
អាច្ផតល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋសោយផ្លទ ល់ ៃិងស វ្ ើឲ្យពួក្សគអាច្ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់”។192 

                                                           
187 DataShift “សតើទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋគឺជាអវ ី? សតើ Datashift កំ្ពុងតតស វ្ ើអវ ីខា េះសែើេបីសលើក្ក្េព ់ទិៃនៃ័យសនាេះ? n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://civicus.org/images/ER%20cgd_brief.pdf។ 

188 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

189 Ibid។ 

190 Ibid។ 

191 គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព៖ 
ភ័ ត ុតាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោ” តខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទ១ី០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-and-
uganda.pdf។ 

192 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 



 
ក្រ ី ិក្ាច្ំៃួៃពីរនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីការអភិវឌឍសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោបងាហ ញថា 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់ 
“ភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ន ុងការផតល់លទធភ្ជពសស្បើស្បា ់ 
ៃិង/ឬគុ ភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈសៅក្ន ុងគសស្មាងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ ៃិង “ការផតល់អំណ្តច្ 
ៃិងការចូ្លរេួរប ់តួអងាសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃសៅក្ន ុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងតែលស្បក្បសោយគ សៃយយភ្ជព”។ 193 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេទងំសៃេះក្៏បាៃបងាហ ញអំពី កាត ៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋសៅក្ន ុងការរេួចំ្ត 
ក្ែល់ការពិៃិតយតាេោៃ SDG សៅស្េិតេូលោឋ ៃផងតែរ។194 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបាៃបតៃថេសលើទិៃនៃ័យសៅតាេស្គថ ប័ៃ 
ៃិងេិៃគួរស្តូវបាៃសេើលស ើញថាជាការផ្លា  ់ថមី ឬជាការជំៃួ សនាេះសទ។ 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ជាពិស  ច្ំស េះការពាយេត វ ងយល់អំពី ហគេៃ៍នា
នាតែលមាៃការខវេះខ្តទិៃនៃ័យ ែូច្ជា ទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី វ ័ិយតែលងាយរងសស្ោេះ 
ៃិង វ ័ិយតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាេិៃ ំខ្ៃ់ រប ់ស្បជាជៃ។ 
 
ស្បអប់ទី១៦. ការគូ តផៃទីការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅស្បសទ សអហសុ ីប 

HarassMap ស្តូវបាៃចប់សផតើេសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងតខ ន្  ូ ឆាន ំ២០១០ សោយស្ក្េុស្គថ បៃិក្ជាន្រ ត ីច្ំៃួៃបួៃរបូ រេួជាេួយនែគូ
តផនក្បសច្ចក្សទ  ទីស្បឹក្ា ៃិងអនក្ ម ័ស្គច្ិតតទងំឡាយ។ សៅខ្ងសស្កាេសៃេះ ន្រ ត ីច្ំៃួៃបួៃរបូបាៃឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីការបសងក ើត 
ៃិងការជេះឥទធិពលនៃ HarassMap៖  
 
“សយើងទងំអ ់ ុទធតតទទួលរងភ្ជពភ័យខ្ា ច្សោយស្គរការសបៀតសបៀៃផល វូសភទ តែលសយើង 
ៃិងអនក្តែលសយើងបាៃស្គា ល់ស ទ ើរតតស្គប់របូ បាៃស្បឈេេុខៃឹងវាជាសរៀងរាល់នថា។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៩ អនក្ ម ័ស្គច្ិតតមាន ក្់បាៃត នាំេក្កាៃ់សយើងៃូវ Frontline SMS ៃងិ Ushahidi 
តែលជា ូហវ តវរឥតគិតនថាតែលអាច្តភ្ជា ប់ោន សែើេបីបសងក ើតស្បព័ៃធរាយការ ៍ ៃិងស្បព័ៃធគូរតផៃទីសោយជៃអនាេិក្ 
តែលអាច្សស្បើស្បា ់តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត ៃិងតាេរយៈស វាសផញើស្គរខា ីៗ ឬ SMS។ 
 
សោយស្គរតតមាៃជៃជាតិសអហសុ ីបស្បតហល ៩៧ ភ្ជគរយ  ក្់ក្ណ្តត ល គឺជាន្រ ត ី 
មាៃទូរ ពទច្ល័ត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សៅសពលសនាេះ 
បសច្ចក្វទិាសៃេះហាក្់បីែូច្ជាឱកា េួយសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យស្គធារ ជៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងបញ្ជហ សៃេះស្គរជាថមី។ 
សយើងបាៃច្ំណ្តយសពលេួយឆាន ំសែើេបីបសងក ើតគំរកូ្េម វ ិ្ ីរប ់សយើង សហើយសយើងបាៃស វ្ ើការវភិ្ជគអំពីស្គថ ៃភ្ជព 
ៃិងសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅនៃតំបៃ់នានាតែលសយើងមាៃអារេម ៍ថា 
បញ្ជហ សៃេះេិៃស្តូវបាៃសោេះស្ស្គយសោយក្េម វ ិ្ ី តែលសផ្លត តសលើការត ៊េូ េតិរប ់អងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាលនានាតែលមាៃវតត
មាៃសៅសពលសនាេះសនាេះសទ។ សយើងមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យស្បាក្ែថា HarassMap ៃឹងេិៃ “ស្តឹេតតជាតផៃទីេួយ” សនាេះសទ 
សហើយវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ណ្ត ់ច្ំស េះសយើងតែលវាអាច្មាៃ មា ធាតុតែលមាៃេូលោឋ ៃសៅក្ន ុង ហគេៃ៍ែ៏រងឹមាំេួយតែ
លអាច្ជេះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅៃឹងក្តៃាង។ 
 
ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ គឺការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ 
ៃិងគូរតផៃទីសែើេបីោំស្ទែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងស្បឹងសៅក្ន ុងការស្បេូលផត ុំស្បជាជៃសៅក្ន ុង ហគេៃ៍សៅខ្ងសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ
 ិតសែើេបីបំតបក្ផនត់គំៃិតនានា បញ្ឈប់ការសោេះស្គររប ់ឧស្ក្ិែឋជៃ ៃិងបញ្ច ុ េះបញ្ច លូស្បជាជៃឲ្យៃិយយ 
ៃិងស វ្ ើ ក្េមភ្ជពស្បឆាំងៃឹងការសបៀតសបៀៃផល វូសភទ។ 
 
វាស វ្ ើឲ្យសយើងមាៃអារេម ៍ បាយរកី្រាយយ៉ា ងខ្ា ំងសៅក្ន ុងការសេើលស ើញថា សៅក្ន ុងរយៈសពលប៉ាុនាម ៃឆាន ំច្ុងសស្កាយសៃេះ 
ការសបៀតសបៀៃផល វូសភទបាៃវវិតតៃ៍ពីស្បធាៃបទតែលស្តូវបាៃហាេឃ្ត់ 
សៅជាស្បធាៃបទេួយតែលស្តូវបាៃសគសលើក្យក្សៅពិភ្ជក្ាយ៉ា ងទូលំទូលាយ។ 
ស្ក្េុអនក្ ម ័ស្គច្ិតតរប ់សយើងបៃតមាៃភ្ជពរកី្ច្សស្េើៃ សហើយសយើងៃឹងបៃតពស្ងីក្ការងាររប ់សយើងសៅៃឹងក្តៃាង 
ៃិងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត”។ 
 

                                                                                                                                             
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

193 គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព៖ 
ភ័ ត ុតាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោ” តខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-and-
uganda.pdf។ ក្រ ីរប ់ស្បសទ សគៃយ៉ា បាៃស្តួតពិៃិតយអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃប័ ណ របាយការ ៍ស្គលាសរៀៃ 
តែលជាកិ្ច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងេួយសៅសែើេបីបសងកើៃការចូ្លរេួរប ់មាតាបិតាសៅក្ន ុងការចូ្លស្គលាសរៀៃរប ់កូ្ៃៗពួក្សគ។ 
ក្រ ីរប ់អឹសហាៃោបាៃពៃយល់អំពីែំស ើរការសៅក្ន ុងការផតល់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋសោយ ម ័ស្គចិ្តតចំ្ស េះអនក្មាៃភ្ជរកិ្ច្ច 
ៃិងអនក្ផតល់ស វាសៅក្ន ុង ហគេៃ៍េូលោឋ ៃសៅក្ន ុងស្បសទ អឹសហាៃោ។ 

194 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ HarassMap “ស្គច្់សរឿងរប ់សយើង”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://harassmap.org/who-we-are/our-story ( បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
សោយសផ្លត តសលើអងាភ្ជពច្ំស េះែឹងនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃតរជាតិ។ 
 

ទិៃនៃ័យអាច្ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចសៅសពលតែលវាអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល 
ស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើងវញិសោយរលូៃ។ 
ប៉ាុតៃតការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យមាៃការលំបាក្ខ្ា ំងណ្ត ់សៅសពលតែលទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធ  ICT ខុ ៗោន  
ៃិងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ខុ ៗោន  ៃិងសៅសពលតែលមាៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាៃ់ោន  ៃិងឃ្ា ំងព័ត៌មាៃនានា។ 
បញ្ជហ បាៃសក្ើតស ើងបតៃថេសទៀតសៅសពលតែល ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃ ៃិងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពទៃ់សខាយ។ ែូច្តែល 
Jelani Harper បាៃក្ត់ មាា ល់ថា៖ 
 

លក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញជាងលក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័
យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្ន ុងវ ័ិយឯក្ជៃសៅសទៀត។ 
អងាភ្ជពរោឋ ភិបាលស្បឈេេុខៃឹងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលមាៃច្ំ ុច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ (access points) ទីតាំង 
ៃិងស្គថ បតយក្េមខុ ៗោន  ស្ពេទងំបញ្ជហ នៃក្ងវល់ក្ស្េិតតំបៃ់ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិតអៃតរជាតិផងតែរ។195 
 

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការធានាឲ្យបាៃលទធភ្ជពក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ភ្ជពគួរឲ្យទុក្ច្ិតត គុ ភ្ជព ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់។ 
 
៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ គឺជា “ែំស ើរការស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្រតិភ្ជព ការសស្បើស្បា ់ 
ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ ភ្ជពអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្គប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់ 
ឬស្គប់ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួយ”។ 196  វាគឺជា “ស្បព័ៃធ នៃ ិទធិក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ 
តែលស្តូវបាៃអៃុវតតស្ បតាេគំរតូែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះជាេួយព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខាេះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខាេះ 
សោយសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ តអវ ីខា េះ”។197 
 
ទងំសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ៃិងវ ័ិយឯក្ជៃ ៃិនាន ការ ំខ្ៃ់ៗតែលនាំឲ្យមាៃតស្េូវការនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 

• ការសក្ើៃស ើងនៃមាឌរប ់ទិៃនៃ័យពីស្បភពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗ 
បណ្តត លឲ្យមាៃអ ងាតិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលចំបាច្់ស្តូវតត មាា ល់ស ើញ ៃិងសោេះស្ស្គយ 
សៅេុៃសពលតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសោយសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹេស្តូវ 
 

• មាៃការរាយការ ៍ ៃិងការវភិ្ជគសោយខល ៃួឯង (ការស វ្ ើស្បជា្ិបសតយយនៃទិៃនៃ័យ) កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង 
ការបសងក ើតតស្េូវការ ស្មាប់ការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យរេួេួយសៅក្ន ុងអងាភ្ជពទងំេូល 
 

• ការជេះឥទធិពលជាបៃតបនាទ ប់ែល់លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការស វ្ ើៃិយ័តក្េម 
ស វ្ ើឲ្យវាកាៃ់តតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បតៃថេសទៀតសៅក្ន ុងការកាៃ់កាប់យ៉ា ងខ្ា ំងកាា ច្ំស េះក្តៃាងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើ
ស្បា ់ៃិងរសបៀបតែលវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ៃិង 
 

• ការសក្ើៃស ើងនៃតស្េូវការនៃភ្ជស្គអាជីវក្េម រេួេួយសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការវភិ្ជគ 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆ្ាងស្ក្ ួង។198 

                                                           
195 Jelani Harper “សេសរៀៃតែលបាៃសរៀៃពី េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល” KMWorld នថាទី៣០ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/Lessons-learned-from-big-interoperability-in-government-121253.aspx។ 

196  Nate Lord “សតើអវ ីគឺជាអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ? ការការ រទៃិនៃ័យ ១០១” អាណ្តពាបាលឌីជថីល នថាទ១ី០ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://digitalguardian.com/blog/what-data-governance-data-protection-101។ 

197  វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

198 Nancy Couture “សហតុអវ ីបាៃជាស វ្ើអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ?” CIO នថាទ០ី៣ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.cio.com/article/3245588/governance/why-data-governance.html។ 



 
ក្រ ី ិក្ាច្ំៃួៃពីរនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីការអភិវឌឍសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោបងាហ ញថា 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់ 
“ភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ន ុងការផតល់លទធភ្ជពសស្បើស្បា ់ 
ៃិង/ឬគុ ភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈសៅក្ន ុងគសស្មាងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ ៃិង “ការផតល់អំណ្តច្ 
ៃិងការចូ្លរេួរប ់តួអងាសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃសៅក្ន ុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងតែលស្បក្បសោយគ សៃយយភ្ជព”។ 193 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេទងំសៃេះក្៏បាៃបងាហ ញអំពី កាត ៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋសៅក្ន ុងការរេួចំ្ត 
ក្ែល់ការពិៃិតយតាេោៃ SDG សៅស្េិតេូលោឋ ៃផងតែរ។194 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបាៃបតៃថេសលើទិៃនៃ័យសៅតាេស្គថ ប័ៃ 
ៃិងេិៃគួរស្តូវបាៃសេើលស ើញថាជាការផ្លា  ់ថមី ឬជាការជំៃួ សនាេះសទ។ 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ជាពិស  ច្ំស េះការពាយេត វ ងយល់អំពី ហគេៃ៍នា
នាតែលមាៃការខវេះខ្តទិៃនៃ័យ ែូច្ជា ទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី វ ័ិយតែលងាយរងសស្ោេះ 
ៃិង វ ័ិយតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាេិៃ ំខ្ៃ់ រប ់ស្បជាជៃ។ 
 
ស្បអប់ទី១៦. ការគូ តផៃទីការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅស្បសទ សអហសុ ីប 

HarassMap ស្តូវបាៃចប់សផតើេសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងតខ ន្  ូ ឆាន ំ២០១០ សោយស្ក្េុស្គថ បៃិក្ជាន្រ ត ីច្ំៃួៃបួៃរបូ រេួជាេួយនែគូ
តផនក្បសច្ចក្សទ  ទីស្បឹក្ា ៃិងអនក្ ម ័ស្គច្ិតតទងំឡាយ។ សៅខ្ងសស្កាេសៃេះ ន្រ ត ីច្ំៃួៃបួៃរបូបាៃឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីការបសងក ើត 
ៃិងការជេះឥទធិពលនៃ HarassMap៖  
 
“សយើងទងំអ ់ ុទធតតទទួលរងភ្ជពភ័យខ្ា ច្សោយស្គរការសបៀតសបៀៃផល វូសភទ តែលសយើង 
ៃិងអនក្តែលសយើងបាៃស្គា ល់ស ទ ើរតតស្គប់របូ បាៃស្បឈេេុខៃឹងវាជាសរៀងរាល់នថា។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៩ អនក្ ម ័ស្គច្ិតតមាន ក្់បាៃត នាំេក្កាៃ់សយើងៃូវ Frontline SMS ៃងិ Ushahidi 
តែលជា ូហវ តវរឥតគិតនថាតែលអាច្តភ្ជា ប់ោន សែើេបីបសងក ើតស្បព័ៃធរាយការ ៍ ៃិងស្បព័ៃធគូរតផៃទីសោយជៃអនាេិក្ 
តែលអាច្សស្បើស្បា ់តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត ៃិងតាេរយៈស វាសផញើស្គរខា ីៗ ឬ SMS។ 
 
សោយស្គរតតមាៃជៃជាតិសអហសុ ីបស្បតហល ៩៧ ភ្ជគរយ  ក្់ក្ណ្តត ល គឺជាន្រ ត ី 
មាៃទូរ ពទច្ល័ត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សៅសពលសនាេះ 
បសច្ចក្វទិាសៃេះហាក្់បីែូច្ជាឱកា េួយសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យស្គធារ ជៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងបញ្ជហ សៃេះស្គរជាថមី។ 
សយើងបាៃច្ំណ្តយសពលេួយឆាន ំសែើេបីបសងក ើតគំរកូ្េម វ ិ្ ីរប ់សយើង សហើយសយើងបាៃស វ្ ើការវភិ្ជគអំពីស្គថ ៃភ្ជព 
ៃិងសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅនៃតំបៃ់នានាតែលសយើងមាៃអារេម ៍ថា 
បញ្ជហ សៃេះេិៃស្តូវបាៃសោេះស្ស្គយសោយក្េម វ ិ្ ី តែលសផ្លត តសលើការត ៊េូ េតិរប ់អងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាលនានាតែលមាៃវតត
មាៃសៅសពលសនាេះសនាេះសទ។ សយើងមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យស្បាក្ែថា HarassMap ៃឹងេិៃ “ស្តឹេតតជាតផៃទីេួយ” សនាេះសទ 
សហើយវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ណ្ត ់ច្ំស េះសយើងតែលវាអាច្មាៃ មា ធាតុតែលមាៃេូលោឋ ៃសៅក្ន ុង ហគេៃ៍ែ៏រងឹមាំេួយតែ
លអាច្ជេះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅៃឹងក្តៃាង។ 
 
ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ គឺការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ 
ៃិងគូរតផៃទីសែើេបីោំស្ទែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងស្បឹងសៅក្ន ុងការស្បេូលផត ុំស្បជាជៃសៅក្ន ុង ហគេៃ៍សៅខ្ងសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ
 ិតសែើេបីបំតបក្ផនត់គំៃិតនានា បញ្ឈប់ការសោេះស្គររប ់ឧស្ក្ិែឋជៃ ៃិងបញ្ច ុ េះបញ្ច លូស្បជាជៃឲ្យៃិយយ 
ៃិងស វ្ ើ ក្េមភ្ជពស្បឆាំងៃឹងការសបៀតសបៀៃផល វូសភទ។ 
 
វាស វ្ ើឲ្យសយើងមាៃអារេម ៍ បាយរកី្រាយយ៉ា ងខ្ា ំងសៅក្ន ុងការសេើលស ើញថា សៅក្ន ុងរយៈសពលប៉ាុនាម ៃឆាន ំច្ុងសស្កាយសៃេះ 
ការសបៀតសបៀៃផល វូសភទបាៃវវិតតៃ៍ពីស្បធាៃបទតែលស្តូវបាៃហាេឃ្ត់ 
សៅជាស្បធាៃបទេួយតែលស្តូវបាៃសគសលើក្យក្សៅពិភ្ជក្ាយ៉ា ងទូលំទូលាយ។ 
ស្ក្េុអនក្ ម ័ស្គច្ិតតរប ់សយើងបៃតមាៃភ្ជពរកី្ច្សស្េើៃ សហើយសយើងៃឹងបៃតពស្ងីក្ការងាររប ់សយើងសៅៃឹងក្តៃាង 
ៃិងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត”។ 
 

                                                                                                                                             
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

193 គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព៖ 
ភ័ ត ុតាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោ” តខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-and-
uganda.pdf។ ក្រ ីរប ់ស្បសទ សគៃយ៉ា បាៃស្តួតពិៃិតយអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃប័ ណ របាយការ ៍ស្គលាសរៀៃ 
តែលជាកិ្ច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងេួយសៅសែើេបីបសងកើៃការចូ្លរេួរប ់មាតាបិតាសៅក្ន ុងការចូ្លស្គលាសរៀៃរប ់កូ្ៃៗពួក្សគ។ 
ក្រ ីរប ់អឹសហាៃោបាៃពៃយល់អំពីែំស ើរការសៅក្ន ុងការផតល់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋសោយ ម ័ស្គចិ្តតចំ្ស េះអនក្មាៃភ្ជរកិ្ច្ច 
ៃិងអនក្ផតល់ស វាសៅក្ន ុង ហគេៃ៍េូលោឋ ៃសៅក្ន ុងស្បសទ អឹសហាៃោ។ 

194 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៣០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ HarassMap “ស្គច្់សរឿងរប ់សយើង”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://harassmap.org/who-we-are/our-story ( បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង៖ 
 

• ពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
សោយសផ្លត តសលើអងាភ្ជពច្ំស េះែឹងនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃតរជាតិ។ 
 

ទិៃនៃ័យអាច្ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចសៅសពលតែលវាអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល 
ស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើងវញិសោយរលូៃ។ 
ប៉ាុតៃតការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យមាៃការលំបាក្ខ្ា ំងណ្ត ់សៅសពលតែលទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធ  ICT ខុ ៗោន  
ៃិងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ខុ ៗោន  ៃិងសៅសពលតែលមាៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាៃ់ោន  ៃិងឃ្ា ំងព័ត៌មាៃនានា។ 
បញ្ជហ បាៃសក្ើតស ើងបតៃថេសទៀតសៅសពលតែល ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃ ៃិងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពទៃ់សខាយ។ ែូច្តែល 
Jelani Harper បាៃក្ត់ មាា ល់ថា៖ 
 

លក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញជាងលក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័
យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្ន ុងវ ័ិយឯក្ជៃសៅសទៀត។ 
អងាភ្ជពរោឋ ភិបាលស្បឈេេុខៃឹងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលមាៃច្ំ ុច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ (access points) ទីតាំង 
ៃិងស្គថ បតយក្េមខុ ៗោន  ស្ពេទងំបញ្ជហ នៃក្ងវល់ក្ស្េិតតំបៃ់ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិតអៃតរជាតិផងតែរ។195 
 

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការធានាឲ្យបាៃលទធភ្ជពក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ភ្ជពគួរឲ្យទុក្ច្ិតត គុ ភ្ជព ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់។ 
 
៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ គឺជា “ែំស ើរការស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្រតិភ្ជព ការសស្បើស្បា ់ 
ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ ភ្ជពអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្គប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់ 
ឬស្គប់ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួយ”។ 196  វាគឺជា “ស្បព័ៃធ នៃ ិទធិក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ 
តែលស្តូវបាៃអៃុវតតស្ បតាេគំរតូែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះជាេួយព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខាេះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខាេះ 
សោយសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ តអវ ីខា េះ”។197 
 
ទងំសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ៃិងវ ័ិយឯក្ជៃ ៃិនាន ការ ំខ្ៃ់ៗតែលនាំឲ្យមាៃតស្េូវការនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 

• ការសក្ើៃស ើងនៃមាឌរប ់ទិៃនៃ័យពីស្បភពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗ 
បណ្តត លឲ្យមាៃអ ងាតិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលចំបាច្់ស្តូវតត មាា ល់ស ើញ ៃិងសោេះស្ស្គយ 
សៅេុៃសពលតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសោយសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹេស្តូវ 
 

• មាៃការរាយការ ៍ ៃិងការវភិ្ជគសោយខល ៃួឯង (ការស វ្ ើស្បជា្ិបសតយយនៃទិៃនៃ័យ) កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង 
ការបសងក ើតតស្េូវការ ស្មាប់ការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យរេួេួយសៅក្ន ុងអងាភ្ជពទងំេូល 
 

• ការជេះឥទធិពលជាបៃតបនាទ ប់ែល់លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការស វ្ ើៃិយ័តក្េម 
ស វ្ ើឲ្យវាកាៃ់តតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បតៃថេសទៀតសៅក្ន ុងការកាៃ់កាប់យ៉ា ងខ្ា ំងកាា ច្ំស េះក្តៃាងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើ
ស្បា ់ៃិងរសបៀបតែលវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ៃិង 
 

• ការសក្ើៃស ើងនៃតស្េូវការនៃភ្ជស្គអាជីវក្េម រេួេួយសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការវភិ្ជគ 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆ្ាងស្ក្ ួង។198 

                                                           
195 Jelani Harper “សេសរៀៃតែលបាៃសរៀៃពី េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល” KMWorld នថាទី៣០ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/Lessons-learned-from-big-interoperability-in-government-121253.aspx។ 

196  Nate Lord “សតើអវ ីគឺជាអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ? ការការ រទៃិនៃ័យ ១០១” អាណ្តពាបាលឌីជថីល នថាទ១ី០ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://digitalguardian.com/blog/what-data-governance-data-protection-101។ 

197  វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

198 Nancy Couture “សហតុអវ ីបាៃជាស វ្ើអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ?” CIO នថាទ០ី៣ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.cio.com/article/3245588/governance/why-data-governance.html។ 



 
សោលសៅនៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 

• អៃុញ្ជា តឲ្យអងាភ្ជពេួយស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ 
 

• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផតល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតតសោលការ ៍ សោលៃសយបាយ ៃីតិវ ិ្ ី តារាងសេស្ទិច្ ឧបក្រ ៍ 
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស វាស្គប់ស្គង។199 

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ៖ 

• អៃុញ្ជា តឲ្យស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• កាត់បៃថយភ្ជពេិៃច្ុេះ ស្េងុោន នៃស្បតិបតត ិការ 
 

• ការ រតស្េូវការរប ់អនក្តែលជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

• ប ត ុ េះបណ្តត លគ ៈស្គប់ស្គងៃិងបុគា លិក្ឲ្យចប់សផតើេអៃុវតត វ ិ្ ីស្គន្រ ត រេួច្ំស េះបញ្ជហ ទិៃនៃ័យ 
 

• ក្ំ ត់ តង់ោរៃិងបសងក ើតែំស ើរការតែលអាច្អៃុវតតេតងសទៀតបាៃ 
 

• កាត់បៃថយច្ំណ្តយ 
 

• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពតាេរយៈការ ស្េប ស្េួលនៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាៃិង 
 

• ធានាបាៃៃូវតមាា ភ្ជពនៃែំស ើរការ។200 

អងាភ្ជព (ឧ. ស្ក្េុស្បឹក្ា គ ៈក្មាម ្ិការ ឬស្ក្េុអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ) តាេ្េមតា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ្េមៃុញ្ា  
ៃិងស្តូវបាៃផតល់ជូៃៃូវទំៃួលខុ ស្តូវក្ន ុងការក្ំ ត់ទិ សៅយុទធស្គន្រ ត ស្មាប់អវ ីតែលក្េម វ ិ្ ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យចំបាច្់
ស្តូវ សស្េច្បាៃ ៃិងសពលសវលាតែលអងាភ្ជពសនាេះចំបាច្់ស្តូវតត សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 201 
អងាភ្ជពសៃេះក្៏ធានាថាេៃុ សស្គប់របូៃឹងស្គា ល់អងាភ្ជពសៃេះ 
ៃិងថាអងាភ្ជពសៃេះៃឹងទទួលបាៃការោំស្ទតែលខល ៃួស្តូវការផងតែរ។ 
 
 ក្េមភ្ជពនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 
 
១. ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ស្មាប់អងាភ្ជព – 

 

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ តអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ (តផៃការេួយ ស្មាប់តថរក្ា ៃិងពស្ងឹងគុ ភ្ជព  ុច្រតិភ្ជព  ៃត ិ ុខ 
ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ) 
 

• អៃុវតតការវាយតនេាការសស្តៀេរចួ្ជាសស្ ច្ 
 

• ស វ្ ើឲ្យមាៃភ្ជពស្ បោន រវាងរបក្គំសហើញៃិងអាជីវក្េមៃិង 
 

• បសងក ើតច្ំ ុច្តែលមាៃអៃត រក្េមសៅក្ន ុងអងាភ្ជព។ 

២. ក្ំ ត់យុទធស្គន្រ ត នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – 

• ក្ំ ត់ស្ក្បខ ឌ ស វ្ ើស្បតិបតត ិការអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើតសោលសៅសោលការ ៍ៃិងសោលៃសយបាយ 
 

                                                           
199 DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី 

៦៧-៩៥។ 

200  វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

201 George F. “ស្ក្េុស្បឹក្ាអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ – សតើស្ក្េុស្បឹក្ាសៃេះគឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវ ីបាៃជាអនក្ស្តូវការស្ក្េុស្បឹក្ាសៃេះ?” Lights on Data នថាទ១ី៨ តខក្ក្កោ 
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.lightsondata.com/data-governance-council/។  

• ធានារា ប់រងច្ំស េះគសស្មាងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 

• ចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងការតស្បស្បួល 
 

• ចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងបញ្ជហ ៃិង 
 

• វាយតនេាអំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពច្ំស េះៃិយ័តក្េម។ 
 

៣. អៃុវតតអភិបាលក្ិច្ច – 
 

• ផតល់ការឧបតថេាែល់ តង់ោរ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនៃទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើត ទទ ៃុស្ក្េអាជីវក្េម  
 

•  ស្េប ស្េួលជាេួយស្ក្េុស្គថ បតយក្េមៃិង 
 

• ផតល់ការឧបតថេាែល់ការវាយតនេាអំពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ។ 

 
៤. ការ ងកត់ ា្ៃ់សលើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។202 

 
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 

 

• យុទធស្គន្រ តក្ន ុងការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• យុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ 
 

• តផៃការយុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ 
 

• សោលការ ៍ទិៃនៃ័យ 
 

• សោលៃសយបាយៃិងែំស ើរការនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• ស្ក្បខ ឌ ស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
 

• តផៃការៃិងយុទធស្គន្រ ត នៃការអៃុវតត  
 

• តផៃការស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
 

•  ទទ ៃុស្ក្េអាជីវក្េម  
 

• កាតោក្់ពិៃុ្នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• តផៃការស្បាស្ ័យទក្់ទង 
 

• តនេានៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់ៃិង 
 

• ការស វ្ ើឲ្យទមាា ប់អៃុវតតការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសពញសលញ។203 

 
NASCIO –  មាគេេួយរប ់ ហរែឋអាសេរកិ្តែលតំណ្តងឲ្យស្បធាៃនាយក្តផនក្ព័ត៌មាៃស្បចំរែឋ  ៃិងនាយក្ស្បតិបតត ិ 
ៃិងគ ៈស្គប់ស្គងតផនក្បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ – ស វ្ ើការត ៊េូ េតិថា រោឋ ភិបាល៖ 

                                                           
202 DAMA International អងាភ្ជពចំ្ស េះែងឹនៃការស្គប់ស្គងទៃិនៃ័យ ការតក្ ស្េួលសលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆាន ំ២០១៧) 

ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី ៦៧-៩៥។ 

203 Ibid។ 



 
សោលសៅនៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 

• អៃុញ្ជា តឲ្យអងាភ្ជពេួយស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ 
 

• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផតល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតតសោលការ ៍ សោលៃសយបាយ ៃីតិវ ិ្ ី តារាងសេស្ទិច្ ឧបក្រ ៍ 
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស វាស្គប់ស្គង។199 

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ៖ 

• អៃុញ្ជា តឲ្យស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• កាត់បៃថយភ្ជពេិៃច្ុេះ ស្េងុោន នៃស្បតិបតត ិការ 
 

• ការ រតស្េូវការរប ់អនក្តែលជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

• ប ត ុ េះបណ្តត លគ ៈស្គប់ស្គងៃិងបុគា លិក្ឲ្យចប់សផតើេអៃុវតត វ ិ្ ីស្គន្រ ត រេួច្ំស េះបញ្ជហ ទិៃនៃ័យ 
 

• ក្ំ ត់ តង់ោរៃិងបសងក ើតែំស ើរការតែលអាច្អៃុវតតេតងសទៀតបាៃ 
 

• កាត់បៃថយច្ំណ្តយ 
 

• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពតាេរយៈការ ស្េប ស្េួលនៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាៃិង 
 

• ធានាបាៃៃូវតមាា ភ្ជពនៃែំស ើរការ។200 

អងាភ្ជព (ឧ. ស្ក្េុស្បឹក្ា គ ៈក្មាម ្ិការ ឬស្ក្េុអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ) តាេ្េមតា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ្េមៃុញ្ា  
ៃិងស្តូវបាៃផតល់ជូៃៃូវទំៃួលខុ ស្តូវក្ន ុងការក្ំ ត់ទិ សៅយុទធស្គន្រ ត ស្មាប់អវ ីតែលក្េម វ ិ្ ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យចំបាច្់
ស្តូវ សស្េច្បាៃ ៃិងសពលសវលាតែលអងាភ្ជពសនាេះចំបាច្់ស្តូវតត សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 201 
អងាភ្ជពសៃេះក្៏ធានាថាេៃុ សស្គប់របូៃឹងស្គា ល់អងាភ្ជពសៃេះ 
ៃិងថាអងាភ្ជពសៃេះៃឹងទទួលបាៃការោំស្ទតែលខល ៃួស្តូវការផងតែរ។ 
 
 ក្េមភ្ជពនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 
 
១. ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ស្មាប់អងាភ្ជព – 

 

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ តអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ (តផៃការេួយ ស្មាប់តថរក្ា ៃិងពស្ងឹងគុ ភ្ជព  ុច្រតិភ្ជព  ៃត ិ ុខ 
ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ) 
 

• អៃុវតតការវាយតនេាការសស្តៀេរចួ្ជាសស្ ច្ 
 

• ស វ្ ើឲ្យមាៃភ្ជពស្ បោន រវាងរបក្គំសហើញៃិងអាជីវក្េមៃិង 
 

• បសងក ើតច្ំ ុច្តែលមាៃអៃត រក្េមសៅក្ន ុងអងាភ្ជព។ 

២. ក្ំ ត់យុទធស្គន្រ ត នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – 

• ក្ំ ត់ស្ក្បខ ឌ ស វ្ ើស្បតិបតត ិការអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើតសោលសៅសោលការ ៍ៃិងសោលៃសយបាយ 
 

                                                           
199 DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី 

៦៧-៩៥។ 

200  វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

201 George F. “ស្ក្េុស្បឹក្ាអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ – សតើស្ក្េុស្បឹក្ាសៃេះគឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវ ីបាៃជាអនក្ស្តូវការស្ក្េុស្បឹក្ាសៃេះ?” Lights on Data នថាទ១ី៨ តខក្ក្កោ 
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.lightsondata.com/data-governance-council/។  

• ធានារា ប់រងច្ំស េះគសស្មាងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 

• ចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងការតស្បស្បួល 
 

• ចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងបញ្ជហ ៃិង 
 

• វាយតនេាអំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពច្ំស េះៃិយ័តក្េម។ 
 

៣. អៃុវតតអភិបាលក្ិច្ច – 
 

• ផតល់ការឧបតថេាែល់ តង់ោរ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនៃទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើត ទទ ៃុស្ក្េអាជីវក្េម  
 

•  ស្េប ស្េួលជាេួយស្ក្េុស្គថ បតយក្េមៃិង 
 

• ផតល់ការឧបតថេាែល់ការវាយតនេាអំពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ។ 

 
៤. ការ ងកត់ ា្ៃ់សលើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។202 

 
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 

 

• យុទធស្គន្រ តក្ន ុងការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• យុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ 
 

• តផៃការយុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ 
 

• សោលការ ៍ទិៃនៃ័យ 
 

• សោលៃសយបាយៃិងែំស ើរការនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• ស្ក្បខ ឌ ស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
 

• តផៃការៃិងយុទធស្គន្រ ត នៃការអៃុវតត  
 

• តផៃការស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
 

•  ទទ ៃុស្ក្េអាជីវក្េម  
 

• កាតោក្់ពិៃុ្នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• តផៃការស្បាស្ ័យទក្់ទង 
 

• តនេានៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់ៃិង 
 

• ការស វ្ ើឲ្យទមាា ប់អៃុវតតការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសពញសលញ។203 

 
NASCIO –  មាគេេួយរប ់ ហរែឋអាសេរកិ្តែលតំណ្តងឲ្យស្បធាៃនាយក្តផនក្ព័ត៌មាៃស្បចំរែឋ  ៃិងនាយក្ស្បតិបតត ិ 
ៃិងគ ៈស្គប់ស្គងតផនក្បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ – ស វ្ ើការត ៊េូ េតិថា រោឋ ភិបាល៖ 

                                                           
202 DAMA International អងាភ្ជពចំ្ស េះែងឹនៃការស្គប់ស្គងទៃិនៃ័យ ការតក្ ស្េួលសលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆាន ំ២០១៧) 

ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី ៦៧-៩៥។ 

203 Ibid។ 



 

• ោក្់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាច្ំ ុច្អាទិភ្ជពសៅសលើរសបៀបវារៈ តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើការស ុើបអសងកត 
ៃិងសោេះស្ស្គយសៅក្ន ុងនាេជាតផនក្េួយនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ច ICT ទងំេូល 
 

• ត វងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាតផនក្េួយនៃវសិ្គលភ្ជពតែលកាៃ់តត្ំេួយសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គង
ស្ទពយ េបតត ិនៃច្ំស េះែឹង 
 

• ការត វ ងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតមាៃការស វ្ ើតផៃការ ៃិងការបសងក ើត្េមៃុញ្ាយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ 
(សោយមាៃសោលៃសយបាយ ការសរៀបច្ំ ែំស ើរការ ការសបតជាញ ច្ិតត ការស្បាស្ ័យទក្់ទង ស្ក្បខ ឌ  វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ការវាយតនេា ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត ) 
 

• សលើក្ក្េព ់គំរសូពញសលញេួយ ស្មាប់ការស វ្ ើតផៃការែំណ្តក្់កាលនានាសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្គប់
ស្គងបាៃៃិង 
 

• ផតល់ព័ត៌មាៃអំពីអតថស្បសយជៃ៍ 
ៃិងលទធផលតែលច្ង់បាៃនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលជាអាទិភ្ជពខព ់េួយសែើេបីទទួលបាៃ 
ៃិងបៃតមាៃការចូ្លរេួពីអនក្តែល ក្់ព័ៃធទងំឡាយ។204 

 
សៅអា ុីអាសគនយ៍ ស្បសទ នថ ៃិងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុីបាៃទទួលស្គា ល់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 
 
ស្បអប់ទី១៧. ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី 

ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈអាច្ទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីសោលការ ៍ត នាំអំពីបសច្ចក្វទិាតែលងាយ
យល់សែើេបីអៃុវតតៃីតិវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចថមីបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព។ ស ច្ក្ត ីស្ ងនៃបទបបញ្ា តត ិរប ់
ស្បធានា្ិបសតយយ ត ីពីទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី បាៃស ន ើស ើងៃូវការត នាំតបបសនាេះ។ 
 
តផនក្ច្ំៃួៃបីតែលបងាហ ញអំពីកាលៃុវតតៃភ្ជពសៅក្ន ុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ រេួមាៃ៖ 
 
១. រច្នា េព ័ៃធ ស្គប់ស្គង – ការ ស្េប ស្េួលេិៃបាៃលែ រវាងអងាភ្ជពរោឋ ភិបាលនានា 

គឺជាការលំបាក្េួយសៅក្ន ុងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យតែលបាៃជួបស្បទេះជាបៃតបនាទ ប់។ 
សែើេបីស វ្ ើឲ្យបញ្ជហ សៃេះមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
សោលការ ៍ត នាំជាក្់លាក្់ ត ីពីរច្នា េព ័ៃធ ស្គប់ស្គងអាច្បញ្ជា ក្់អំពីៃីតិវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការ ស្េប ស្េួលតែលទក្់ទង
ៃឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងច្ា ់។ 
សោលការ ៍ត នាំទងំសៃេះអាច្រេួបញ្ច លូស ច្ក្ត ីពៃយល់ស្គប់ស្ជងុសស្ជាយអំពីែំណ្តក្់កាលនៃការ ស្េប ស្េួលទិៃនៃ័យ 
រសបៀបស វ្ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជា េតថក្ិច្ចមាៃភ្ជពស្តូវោន ៃឹងក្ិច្ចការជាក្់លាក្់ណ្តេួយ 
ៃិងរសបៀបសរៀបច្ំសវទិកាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យណ្តេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល។ 

 
២. លំហូរនៃទិៃនៃ័យ – 

សទេះបីជាការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈមាៃការយល់ែឹងអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការតថរក្ាគុ ភ្ជពទិៃនៃ័
យក្៏សោយ ក្៏េិៃតេៃរាល់ការកាៃ់កាប់ទងំអ ់ ុទធតតមាៃការយល់ែឹងយ៉ា ងសពញសលញអំពីែំស ើរការចំបាច្់សនាេះសទ 
ចប់ពីែំណ្តក្់កាលនៃការស្បេូលទិៃនៃ័យរហូតែល់ច្ំ ុច្នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបា
យ។ សោលការ ៍ត នាំតែលអាច្បក្ស្ស្គយអំពីែំស ើរការទងំេូលសៃេះជា 
ែំណ្តក្់កាលៗបាៃយ៉ា ងច្ា ់លា ់សនាេះ 
អាច្ជួយែល់អនក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យឲ្យបំសពញតួនាទីរប ់ពួក្សគបាៃលែ ស្បស ើរជាងសៃេះ។ ជាពិស   
តផនក្ទងំស្បាំនៃែំស ើររប ់ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃ មាា ល់ស ើញ តែលអាច្ជួយែល់ការស វ្ ើឲ្យសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យ Satu 
សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុីមាៃភ្ជពជាក់្ត តង។ តផនក្ទងំសៃេះរេួមាៃ៖ ការស្បេូលទិៃនៃ័យ ៃិងលំហូរនៃការតបងតច្ក្ 
លំហូរនៃការបសងក ើត តង់ោរ លំហូរនៃការស វ្ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព 
លំហូរនៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅវញិសៅេក្ ៃិងលំហូរនៃការផសពវផាយអំពីទិៃនៃ័យ។ 

 
៣. ទស្េង់ទិៃនៃ័យ – ជាទូសៅ អនក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទីភ្ជន ក្់ងារ 

ៃិងស្ក្ ួងទងំអ ់សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈេិៃតេៃមាៃទស្េង់តតេួយែូច្ោន  ស្មាប់ការបសងក ើតកាតា ុក្នៃទិៃនៃ័
យឌីជីថលសនាេះសទ។ ជាលទធផល បុគាលទងំឡាយសស្បើស្បា ់ទស្េង់នានាតែលសគច្ង់សស្បើស្បា ់ 
សហើយការស វ្ ើតបបសៃេះស វ្ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យេិៃ ូវមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ 
សៅសពលតែលសគៃិយយអំពីការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យរវាង េភ្ជគីនៃរោឋ ភិបាល។ 
ការបសងក ើតសោលការ ៍ត នាំអំពីទស្េង់ទិៃនៃ័យ ត ង់ោរេួយមាៃអតថស្បសយជៃ៍សៅក្ន ុងការជួយែល់ស្គប់តួអងាទងំ
អ ់សៅក្ន ុងការបំសពញតាេសោលការ ៍នៃ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្តែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជា ក្់

                                                           
204 NASCIO “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតតិរប ់ ហស្ោ ៖ តផនក្ទ១ី – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆាន ំ២០០៨ ទំព័រទី១១។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1.pdf។ 

សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី ស្ បសពលជាេួយោន សនាេះ 
ពស្ងឹងជំនាញស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទក្់ទងៃឹងការស្បេូល ការែំស ើរការ ៃិងការតបងតច្ក្ទិៃនៃ័យ។ 
សោលការ ៍ត នាំសៃេះអាច្ជួយស វ្ ើជា ទទ ៃុស្ក្េនៃ ក្យសពច្ៃ៍នានា ត ីពីទិៃនៃ័យ 
ទស្េង់នៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងទស្េង់នៃស្បសភទទិៃនៃ័យ។ 

 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Pulse Lab Jakarta 
“ការ មាា ល់ស ើញកាលាៃុវតតៃភ្ជពសៅក្ន ុងការពស្ងងឹអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ” Medium នថាទី០៨ 
តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-to-
strengthen-data-governance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។ 
អភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពខុ តបាក្ពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ គឺ៖ “ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតតែំស ើរការ ស្គថ បតយក្េម សោលៃសយបាយ ទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានាសែើេបីស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយអងាភ្ជពេួយ”។ 205 
វារេួបញ្ច ូលទងំការទទួលបាៃ ការស វ្ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព ការរក្ាទុក្ ការការ រ 
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូវភ្ជពអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។206 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួយធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល ៃិងសៅក្តៃាងតែលសគស្តូវការ។ 
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងទស្េង់ 
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ ី ស្ក្ ួង ៃិងអងាភ្ជពជាក្់លាក្់។207 
 
អតថស្បសយជៃ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យលែ រេួមាៃ៖ 
 

• ការយល់ែឹង ៃិងការត វងយល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលអាច្ត វងរក្បាៃ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងនាសពលអនាគតបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ តែលបណ្តត លេក្ពីការស វ្ ើកាតា ុក្ 
ៃិងការ សស្េច្បាៃៃូវទិៃនៃ័យតែលលែជាងេុៃ 
 

• ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ ោម ៃឧប គាតែលេិៃចំបាច្់ 
ទទួលបាៃការការ រពីការលាតស្តោងព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួឬការបំ ៃសលើកាតពវក្ិច្ចតផនក្ច្ាប់ៃិងកាតពវក្ិច្ចនៃក្ិ
ច្ច ៃា 
 

• ព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ ៃិងទៃ់សពលជាងេុៃ ស លគ ឺ
ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ 
តែលបណ្តត លេក្ពីការ មាា ល់ស ើញតស្េូវការរប ់អតិថិជៃបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ 
ៃិងការសជៀ វាងព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹេស្តូវ ឬព័ត៌មាៃតែលមាៃជសមាា េះ 
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព 
 

• តនេាជាទឹក្ស្បាក្់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ តែលបណ្តត លេក្ពីបៃុ្ក្តនេានៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការសស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ មាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត ៃិងមាៃ ងាតិភ្ជព 
តែលទទួលស្គា ល់អំពីតស្េូវការក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយឥតគិតនថារប ់អតិថិជៃតែល េស្ ប 
 

• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាទូសៅមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
តែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា តសោយការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
ៃិងការស វ្ ើ មាហរ ក្េមជាេួយទិៃនៃ័យតែលមាៃ ុខែុេៃីយក្េមសផសងសទៀតមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃ ៃិង 
 

• ការទទួលបាៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលទងំេូល ៃិងទីភ្ជន ក្់ងាររប ់ខល ៃួ តែលបណ្តត លេក្ពីការសស្បើស្បា ់
ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ។208 

 

                                                           
205 Blue-Pencil “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវបីាៃជាវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” នថាទី២៣ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.blue-

pencil.ca/what-is-data-management-and-why-it-is-important/។ 

206 Molly Galetto “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាអវ?ី” NGDATA នថាទី៣១ តខេីនា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.ngdata.com/what-is-data-
management/។ 

207 Francesca El-Attrash “សតើរោឋ ភិបាលចំបាច់្ស្តូវែឹងអវខីា េះអំពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ” GovLoop នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.govloop.com/government-needs-know-data-management/។ 

208 ស្ក្េុរោឋ ភិបាលនផទក្ន ុង ត ីពីព័ត៌មាៃភូេិស្គន្រ ត  សោលការ ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យលែ  តក្ ស្េួលសលើក្ទីពីរ (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ការយិល័យរប ់ឧបនាយក្រែឋេន្រៃត  ី
ឆាន ំ២០០៥)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14867/Good_dataMan.pdf។ 



 

• ោក្់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាច្ំ ុច្អាទិភ្ជពសៅសលើរសបៀបវារៈ តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើការស ុើបអសងកត 
ៃិងសោេះស្ស្គយសៅក្ន ុងនាេជាតផនក្េួយនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ច ICT ទងំេូល 
 

• ត វងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាតផនក្េួយនៃវសិ្គលភ្ជពតែលកាៃ់តត្ំេួយសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គង
ស្ទពយ េបតត ិនៃច្ំស េះែឹង 
 

• ការត វ ងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតមាៃការស វ្ ើតផៃការ ៃិងការបសងក ើត្េមៃុញ្ាយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ 
(សោយមាៃសោលៃសយបាយ ការសរៀបច្ំ ែំស ើរការ ការសបតជាញ ច្ិតត ការស្បាស្ ័យទក្់ទង ស្ក្បខ ឌ  វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ការវាយតនេា ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត ) 
 

• សលើក្ក្េព ់គំរសូពញសលញេួយ ស្មាប់ការស វ្ ើតផៃការែំណ្តក្់កាលនានាសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្គប់
ស្គងបាៃៃិង 
 

• ផតល់ព័ត៌មាៃអំពីអតថស្បសយជៃ៍ 
ៃិងលទធផលតែលច្ង់បាៃនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលជាអាទិភ្ជពខព ់េួយសែើេបីទទួលបាៃ 
ៃិងបៃតមាៃការចូ្លរេួពីអនក្តែល ក្់ព័ៃធទងំឡាយ។204 

 
សៅអា ុីអាសគនយ៍ ស្បសទ នថ ៃិងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុីបាៃទទួលស្គា ល់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 
 
ស្បអប់ទី១៧. ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី 

ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈអាច្ទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីសោលការ ៍ត នាំអំពីបសច្ចក្វទិាតែលងាយ
យល់សែើេបីអៃុវតតៃីតិវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចថមីបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព។ ស ច្ក្ត ីស្ ងនៃបទបបញ្ា តត ិរប ់
ស្បធានា្ិបសតយយ ត ីពីទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី បាៃស ន ើស ើងៃូវការត នាំតបបសនាេះ។ 
 
តផនក្ច្ំៃួៃបីតែលបងាហ ញអំពីកាលៃុវតតៃភ្ជពសៅក្ន ុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ រេួមាៃ៖ 
 
១. រច្នា េព ័ៃធ ស្គប់ស្គង – ការ ស្េប ស្េួលេិៃបាៃលែ រវាងអងាភ្ជពរោឋ ភិបាលនានា 

គឺជាការលំបាក្េួយសៅក្ន ុងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យតែលបាៃជួបស្បទេះជាបៃតបនាទ ប់។ 
សែើេបីស វ្ ើឲ្យបញ្ជហ សៃេះមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
សោលការ ៍ត នាំជាក្់លាក្់ ត ីពីរច្នា េព ័ៃធ ស្គប់ស្គងអាច្បញ្ជា ក្់អំពីៃីតិវ ិ្ ីសៅក្ន ុងការ ស្េប ស្េួលតែលទក្់ទង
ៃឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងច្ា ់។ 
សោលការ ៍ត នាំទងំសៃេះអាច្រេួបញ្ច លូស ច្ក្ត ីពៃយល់ស្គប់ស្ជងុសស្ជាយអំពីែំណ្តក្់កាលនៃការ ស្េប ស្េួលទិៃនៃ័យ 
រសបៀបស វ្ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជា េតថក្ិច្ចមាៃភ្ជពស្តូវោន ៃឹងក្ិច្ចការជាក្់លាក្់ណ្តេួយ 
ៃិងរសបៀបសរៀបច្ំសវទិកាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យណ្តេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល។ 

 
២. លំហូរនៃទិៃនៃ័យ – 

សទេះបីជាការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈមាៃការយល់ែឹងអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការតថរក្ាគុ ភ្ជពទិៃនៃ័
យក្៏សោយ ក្៏េិៃតេៃរាល់ការកាៃ់កាប់ទងំអ ់ ុទធតតមាៃការយល់ែឹងយ៉ា ងសពញសលញអំពីែំស ើរការចំបាច្់សនាេះសទ 
ចប់ពីែំណ្តក្់កាលនៃការស្បេូលទិៃនៃ័យរហូតែល់ច្ំ ុច្នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបា
យ។ សោលការ ៍ត នាំតែលអាច្បក្ស្ស្គយអំពីែំស ើរការទងំេូលសៃេះជា 
ែំណ្តក្់កាលៗបាៃយ៉ា ងច្ា ់លា ់សនាេះ 
អាច្ជួយែល់អនក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យឲ្យបំសពញតួនាទីរប ់ពួក្សគបាៃលែ ស្បស ើរជាងសៃេះ។ ជាពិស   
តផនក្ទងំស្បាំនៃែំស ើររប ់ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃ មាា ល់ស ើញ តែលអាច្ជួយែល់ការស វ្ ើឲ្យសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យ Satu 
សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុីមាៃភ្ជពជាក់្ត តង។ តផនក្ទងំសៃេះរេួមាៃ៖ ការស្បេូលទិៃនៃ័យ ៃិងលំហូរនៃការតបងតច្ក្ 
លំហូរនៃការបសងក ើត តង់ោរ លំហូរនៃការស វ្ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព 
លំហូរនៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅវញិសៅេក្ ៃិងលំហូរនៃការផសពវផាយអំពីទិៃនៃ័យ។ 

 
៣. ទស្េង់ទិៃនៃ័យ – ជាទូសៅ អនក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទីភ្ជន ក្់ងារ 

ៃិងស្ក្ ួងទងំអ ់សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈេិៃតេៃមាៃទស្េង់តតេួយែូច្ោន  ស្មាប់ការបសងក ើតកាតា ុក្នៃទិៃនៃ័
យឌីជីថលសនាេះសទ។ ជាលទធផល បុគាលទងំឡាយសស្បើស្បា ់ទស្េង់នានាតែលសគច្ង់សស្បើស្បា ់ 
សហើយការស វ្ ើតបបសៃេះស វ្ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យេិៃ ូវមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ 
សៅសពលតែលសគៃិយយអំពីការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យរវាង េភ្ជគីនៃរោឋ ភិបាល។ 
ការបសងក ើតសោលការ ៍ត នាំអំពីទស្េង់ទិៃនៃ័យ ត ង់ោរេួយមាៃអតថស្បសយជៃ៍សៅក្ន ុងការជួយែល់ស្គប់តួអងាទងំ
អ ់សៅក្ន ុងការបំសពញតាេសោលការ ៍នៃ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្តែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជា ក្់

                                                           
204 NASCIO “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតតិរប ់ ហស្ោ ៖ តផនក្ទ១ី – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆាន ំ២០០៨ ទំព័រទី១១។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1.pdf។ 

សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ Satu សៅក្ន ុងស្បសទ ឥ ឌ សូៃ ុី ស្ បសពលជាេួយោន សនាេះ 
ពស្ងឹងជំនាញស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទក្់ទងៃឹងការស្បេូល ការែំស ើរការ ៃិងការតបងតច្ក្ទិៃនៃ័យ។ 
សោលការ ៍ត នាំសៃេះអាច្ជួយស វ្ ើជា ទទ ៃុស្ក្េនៃ ក្យសពច្ៃ៍នានា ត ីពីទិៃនៃ័យ 
ទស្េង់នៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងទស្េង់នៃស្បសភទទិៃនៃ័យ។ 

 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Pulse Lab Jakarta 
“ការ មាា ល់ស ើញកាលាៃុវតតៃភ្ជពសៅក្ន ុងការពស្ងងឹអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ” Medium នថាទី០៨ 
តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-to-
strengthen-data-governance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។ 
អភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពខុ តបាក្ពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ គឺ៖ “ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតតែំស ើរការ ស្គថ បតយក្េម សោលៃសយបាយ ទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានាសែើេបីស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយអងាភ្ជពេួយ”។ 205 
វារេួបញ្ច ូលទងំការទទួលបាៃ ការស វ្ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព ការរក្ាទុក្ ការការ រ 
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូវភ្ជពអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។206 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួយធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល ៃិងសៅក្តៃាងតែលសគស្តូវការ។ 
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងទស្េង់ 
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ ី ស្ក្ ួង ៃិងអងាភ្ជពជាក្់លាក្់។207 
 
អតថស្បសយជៃ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យលែ រេួមាៃ៖ 
 

• ការយល់ែឹង ៃិងការត វងយល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលអាច្ត វងរក្បាៃ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងនាសពលអនាគតបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ តែលបណ្តត លេក្ពីការស វ្ ើកាតា ុក្ 
ៃិងការ សស្េច្បាៃៃូវទិៃនៃ័យតែលលែជាងេុៃ 
 

• ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ ោម ៃឧប គាតែលេិៃចំបាច្់ 
ទទួលបាៃការការ រពីការលាតស្តោងព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួឬការបំ ៃសលើកាតពវក្ិច្ចតផនក្ច្ាប់ៃិងកាតពវក្ិច្ចនៃក្ិ
ច្ច ៃា 
 

• ព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ ៃិងទៃ់សពលជាងេុៃ ស លគ ឺ
ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ 
តែលបណ្តត លេក្ពីការ មាា ល់ស ើញតស្េូវការរប ់អតិថិជៃបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ 
ៃិងការសជៀ វាងព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹេស្តូវ ឬព័ត៌មាៃតែលមាៃជសមាា េះ 
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព 
 

• តនេាជាទឹក្ស្បាក្់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ តែលបណ្តត លេក្ពីបៃុ្ក្តនេានៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការសស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ មាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត ៃិងមាៃ ងាតិភ្ជព 
តែលទទួលស្គា ល់អំពីតស្េូវការក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយឥតគិតនថារប ់អតិថិជៃតែល េស្ ប 
 

• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាទូសៅមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
តែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា តសោយការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
ៃិងការស វ្ ើ មាហរ ក្េមជាេួយទិៃនៃ័យតែលមាៃ ុខែុេៃីយក្េមសផសងសទៀតមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃ ៃិង 
 

• ការទទួលបាៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលទងំេូល ៃិងទីភ្ជន ក្់ងាររប ់ខល ៃួ តែលបណ្តត លេក្ពីការសស្បើស្បា ់
ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ។208 

 

                                                           
205 Blue-Pencil “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវបីាៃជាវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” នថាទី២៣ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.blue-

pencil.ca/what-is-data-management-and-why-it-is-important/។ 

206 Molly Galetto “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាអវ?ី” NGDATA នថាទី៣១ តខេីនា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.ngdata.com/what-is-data-
management/។ 

207 Francesca El-Attrash “សតើរោឋ ភិបាលចំបាច់្ស្តូវែឹងអវខីា េះអំពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ” GovLoop នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.govloop.com/government-needs-know-data-management/។ 

208 ស្ក្េុរោឋ ភិបាលនផទក្ន ុង ត ីពីព័ត៌មាៃភូេិស្គន្រ ត  សោលការ ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យលែ  តក្ ស្េួលសលើក្ទីពីរ (ទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ការយិល័យរប ់ឧបនាយក្រែឋេន្រៃត  ី
ឆាន ំ២០០៥)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14867/Good_dataMan.pdf។ 



ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃអៃុវតត “តាេរយៈសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ស្បទក្់ស្ក្ឡាោន េួយនៃ្ៃធាៃបសច្ចក្វទិា 
ៃិងស្ក្បខ ឌ នៃអភិបាលក្ិច្ចតែលក្ំ ត់អំពីែំស ើរការរែឋបាលតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅស្គប់តផនក្ទងំអ ់នៃវែតជីវតិរប
 ់ទិៃនៃ័យ”។209 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យធានាថាអងាភ្ជពេួយៃឹងទទួលបាៃគុ តនេាពីទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួ។ 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យទទួលបាៃការត នាំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 
 
រោឋ ភិបាលតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យគួរតតពិចរណ្តច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ការត 
នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិសៅកាៃ់អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹង (DAMA-DMBOK 2)។ 
ការត នាំសៃេះ គឺជាការស្បេូលផត ុំនៃែំស ើរការ 
ៃិងតផនក្នានានៃច្ំស េះែឹងតែលជាទូសៅស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់ថាជាទមាា ប់អៃុវតតលែ បំផុតសៅក្ន ុងតផនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំ ុច្សខាយែ៏ ំខ្ៃ់រប ់ DAMA-DMBOK 2 គឺថា វាចត់ទុក្អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាធាតុេួយនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
សទេះបីជាយ៉ា ងក្៏សោយ 
ច្ំ ុច្សៃេះេិៃបាៃស វ្ ើឲ្យថយច្ុេះៃូវគុ តនេារប ់វាសៅក្ន ុងនាេជាការត នាំស្គប់ស្ជងុសស្ជាយតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំ
ស េះការត វងយល់ ៃិងការអៃុវតតការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
ច្ំ ុច្សផសងៗសទៀតនៃតផនក្សៃេះៃឹងសផ្លត តសលើតផនក្នៃច្ំស េះែឹងនៃ DAMA-DMBOK 2 ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ វ ិវ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ  ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ ឯក្ស្គរ ៃិងការស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ 
ឯក្ស្គរសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ ការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងឃ្ា ំង ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
៤.២.១ ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ 
 
ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖ “ការសរៀបច្ំចត់តច្ងធាតុនៃ មា ធាតុនានាតែលមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យេុខងារ 
លទធផលការងារ  េិទធលទធភ្ជព សស្គហ៊េុយ ៃិងសស្គភ័ ភ្ជពនៃរច្នា េព ័ៃធ  
ឬស្បព័ៃធទងំេូលែំស ើរការបាៃលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ។ ... វា មាា ល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  
(សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធ សនាេះសទ) ៃិងគំៃូរបាង់ ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបាង់បសច្ចក្សទ  (blueprint) 
សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូវការទងំសនាេះ”។210 
 
សោលសៅនៃការស្គប់ស្គងស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ គឺសែើេបី៖ 

•  មាា ល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវសៅក្ន ុងការរក្ាទុក្ ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើតរច្នា េព ័ៃធ  ៃិងតផៃការនានាសែើេបីបំសពញតាេលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងសៅក្ន ុងរយៈសពលតវង ៃិង 
 

• សរៀបច្ំអងាភ្ជពនានាស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត សែើេបីអភិវឌឍផលិតផល ស វា 
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគបាៃយ៉ា ងឆាប់រហ័  
សែើេបីទទួលបាៃផលស្បសយជៃ៍ពីកាលាៃុវតតៃភ្ជពនានាតែលមាៃសៅក្ន ុងបសច្ចក្វទិាតែលក្ំពុងសលច្ស ើង។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. បសងក ើតស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  – 

• វាយតនេាលក្ខ ៈពិស  ៗនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់ 
 

• បសងក ើតតផៃទីលំហូរការងារ 
 

• ស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់ ហស្ោ សៅក្ន ុងគសស្មាងនានា ៃិង 

២. ស វ្ ើ មាហរ ក្េមជាេួយស្គថ បតយក្េមរប ់ ហស្ោ ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• បាង់រច្នាស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ 
 

                                                           
209 Technopedia “ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.techopedia.com/definition/5422/data-management 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

210 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 
Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៤ ទពំ័រទី ៩៧-១២០។ 

• លំហូរទិៃនៃ័យ 
 

• តខស ងាវ ក្់គុ តនេា  
 

• គំរទិូៃនៃ័យ ហស្ោ ៃិង 
 

• តផៃការអៃុវតត។ 

ស្បអប់ទី១៨. សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យទំសៃើប 

១. សេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្៖ 
 ហស្ោ តែលចប់សផតើេសោយការសេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្ 
សៅច្ុងបញ្ចប់ៃឹងមាៃលទធផលការងារលែជាងនែគូស្បកួ្តស្បតជងរប ់ពួក្សគ។ 

 
២. ផតល់អុីៃ្ឺសហវ  (interfaces) តែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់សែើេបីសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖ 

ការោក្់ទិៃនៃ័យសៅេួយក្តៃាងគឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការ សស្េច្បាៃៃូវច្ក្ខ ុ វ ័ិយរប ់អងាភ្ជពតែលបញ្ជា សោយទិ
ៃនៃ័យេួយសនាេះសទ។ សែើេបីឲ្យបុគាលទងំឡាយ (ៃិងស្បព័ៃធនានា) 
ទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលបាៃតច្ក្រំតលក្សនាេះ 
អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតផតល់អុីៃ្ឺសហវ តែលស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ 

 
៣. ធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គង ៃត ិ ុខ ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់៖ សផ្លត តច្ំណ្តប់អារេម ៍សលើបសច្ចក្វទិាតែលអៃុញ្ជា តឲ្យ

អនក្ស វ្ ើស្គថ បតយក្េមសែើេបី ៃត ិ ុខ 
ៃិងផតល់ជូៃៃូវការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយខល ៃួឯងបាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយសោយេិៃបាត់បង់ការស្គប់ស្គង។ 

 
៤. បសងក ើតវាក្យ ពទរេួ៖ ស្ប ិៃសបើោម ៃវាក្យ ពទរេួសៃេះសទ អនក្ៃឹងស្តូវច្ំណ្តយសពលសលើការស្បតក្ក្ោន  

ឬ ស្េេុះ ស្េួលលទធផលនានា សស្ច្ើៃជាងការស វ្ ើឲ្យលទធផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 
៥. សស្ជើ សរ ីទិៃនៃ័យ៖ ស្ប ិៃសបើោម ៃការសស្ជើ សរ ីទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសទសនាេះ 

(តែលរេួបញ្ច លូទងំទំនាក្់ទំៃង ំខ្ៃ់ៗនៃការបសងក ើតគំរ ូ ការ មាែ តទិៃនៃ័យសែើេ ៃិងការសស្ជើ សរ ីទិែឋភ្ជព 
ៃិងរងាវ  ់ ំខ្ៃ់ៗផងតែរ) អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយអាច្ទទួលបាៃបទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃការរំខ្ៃច្ិតត – 
តែលៃឹងកាត់បៃថយយ៉ា ងខ្ា ំងៃូវគុ តនេាជាេូលោឋ ៃតែលស្តូវយល់ស ើញ ៃិងទទួលស្គា ល់។ 

 
៦. លុបបំបាត់ ំសៅច្េាង ៃិងការផ្លា  ់ទីនៃទិៃនៃ័យ៖ ស្គប់សពលតែលមាៃការផ្លា  ់ទីទិៃនៃ័យ 

វាៃឹងជេះឥទធិពលែល់សស្គហ៊េុយ ភ្ជពស្តឹេស្តូវ ៃិងសពលសវលា។ 
តាេរយៈការលុបបំបាត់តស្េូវការសៅក្ន ុងការផ្លា  ់ទីទិៃនៃ័យបតៃថេ 
ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ ហស្ោ ទំសៃើបអាច្កាត់បៃថយសស្គហ៊េុយ (សពលសវលា ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ភ្ជពស្តឹេស្តូវ) បសងក ើៃ 
“ភ្ជពសៅថមីរប ់ទិៃនៃ័យ” ៃិងបសងក ើៃភ្ជព ក្េមនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ទងំេូល។ 

 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Joshua Klahr “សោលការ ៍ច្ំៃួៃ ៦ នៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យទំសៃើប” AtScale 
នថាទី១៩ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.atscale.com/blog/the-six-principles-of-modern-data-
architecture។ 
 
៤.២.២ ការបសងក ើតគំរ ូៃិងបាង់រច្នាទិៃនៃ័យ 
 
ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងបាង់រច្នាទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖ “ែំស ើរការសៅក្ន ុងការរក្ស ើញ វភិ្ជគ 
ៃិងក្ំ ត់វសិ្គលភ្ជពនៃលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យ ៃិងបនាទ ប់េក្ស វ្ ើការតំណ្តង 
ៃិងផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យទងំសៃេះសៅក្ន ុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរទិូៃនៃ័យ”។211 
 
សោលសៅ គឺសែើេបីបញ្ជា ក្់ទទួល ៃិងច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃការត វងយល់អំពីទ សៃវ ័ិយខុ ៗោន  
តែលនាឲំ្យមាៃការសស្បើស្បា ់នានាតែលស្ បោន ជាេួយៃឹងលក្ខ ៈតស្េូវតផនក្អាជីវក្េមនាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងនាសពលអនាគតកាៃ់តតខ្ា ំង។ 
ច្ំ ុច្សៃេះបសងក ើតេូលោឋ ៃស្គឹេះេួយសែើេបីបំសពញគំៃិតផត ចួ្សផតើេតែលមាៃវសិ្គលភ្ជពទូលំទូលាយ ែូច្ជា 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ ៃិងក្េម វ ិ្ ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងសជាគជ័យ។ 
 
 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ។ 
 

                                                           
211 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៥ ទពំ័រទី ១២៣-១៦៦។ 



ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃអៃុវតត “តាេរយៈសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ស្បទក្់ស្ក្ឡាោន េួយនៃ្ៃធាៃបសច្ចក្វទិា 
ៃិងស្ក្បខ ឌ នៃអភិបាលក្ិច្ចតែលក្ំ ត់អំពីែំស ើរការរែឋបាលតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅស្គប់តផនក្ទងំអ ់នៃវែតជីវតិរប
 ់ទិៃនៃ័យ”។209 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យធានាថាអងាភ្ជពេួយៃឹងទទួលបាៃគុ តនេាពីទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួ។ 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យទទួលបាៃការត នាំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 
 
រោឋ ភិបាលតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យគួរតតពិចរណ្តច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ការត 
នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិសៅកាៃ់អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹង (DAMA-DMBOK 2)។ 
ការត នាំសៃេះ គឺជាការស្បេូលផត ុំនៃែំស ើរការ 
ៃិងតផនក្នានានៃច្ំស េះែឹងតែលជាទូសៅស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់ថាជាទមាា ប់អៃុវតតលែ បំផុតសៅក្ន ុងតផនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំ ុច្សខាយែ៏ ំខ្ៃ់រប ់ DAMA-DMBOK 2 គឺថា វាចត់ទុក្អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាធាតុេួយនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
សទេះបីជាយ៉ា ងក្៏សោយ 
ច្ំ ុច្សៃេះេិៃបាៃស វ្ ើឲ្យថយច្ុេះៃូវគុ តនេារប ់វាសៅក្ន ុងនាេជាការត នាំស្គប់ស្ជងុសស្ជាយតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំ
ស េះការត វងយល់ ៃិងការអៃុវតតការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
ច្ំ ុច្សផសងៗសទៀតនៃតផនក្សៃេះៃឹងសផ្លត តសលើតផនក្នៃច្ំស េះែឹងនៃ DAMA-DMBOK 2 ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ វ ិវ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ  ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ ឯក្ស្គរ ៃិងការស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ 
ឯក្ស្គរសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ ការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងឃ្ា ំង ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
៤.២.១ ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ 
 
ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖ “ការសរៀបច្ំចត់តច្ងធាតុនៃ មា ធាតុនានាតែលមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យេុខងារ 
លទធផលការងារ  េិទធលទធភ្ជព សស្គហ៊េុយ ៃិងសស្គភ័ ភ្ជពនៃរច្នា េព ័ៃធ  
ឬស្បព័ៃធទងំេូលែំស ើរការបាៃលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ។ ... វា មាា ល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  
(សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធ សនាេះសទ) ៃិងគំៃូរបាង់ ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបាង់បសច្ចក្សទ  (blueprint) 
សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូវការទងំសនាេះ”។210 
 
សោលសៅនៃការស្គប់ស្គងស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ គឺសែើេបី៖ 

•  មាា ល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវសៅក្ន ុងការរក្ាទុក្ ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើតរច្នា េព ័ៃធ  ៃិងតផៃការនានាសែើេបីបំសពញតាេលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងសៅក្ន ុងរយៈសពលតវង ៃិង 
 

• សរៀបច្ំអងាភ្ជពនានាស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត សែើេបីអភិវឌឍផលិតផល ស វា 
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគបាៃយ៉ា ងឆាប់រហ័  
សែើេបីទទួលបាៃផលស្បសយជៃ៍ពីកាលាៃុវតតៃភ្ជពនានាតែលមាៃសៅក្ន ុងបសច្ចក្វទិាតែលក្ំពុងសលច្ស ើង។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. បសងក ើតស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  – 

• វាយតនេាលក្ខ ៈពិស  ៗនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់ 
 

• បសងក ើតតផៃទីលំហូរការងារ 
 

• ស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់ ហស្ោ សៅក្ន ុងគសស្មាងនានា ៃិង 

២. ស វ្ ើ មាហរ ក្េមជាេួយស្គថ បតយក្េមរប ់ ហស្ោ ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• បាង់រច្នាស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ 
 

                                                           
209 Technopedia “ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.techopedia.com/definition/5422/data-management 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

210 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 
Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៤ ទពំ័រទី ៩៧-១២០។ 

• លំហូរទិៃនៃ័យ 
 

• តខស ងាវ ក្់គុ តនេា  
 

• គំរទិូៃនៃ័យ ហស្ោ ៃិង 
 

• តផៃការអៃុវតត។ 

ស្បអប់ទី១៨. សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យទំសៃើប 

១. សេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្៖ 
 ហស្ោ តែលចប់សផតើេសោយការសេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្ 
សៅច្ុងបញ្ចប់ៃឹងមាៃលទធផលការងារលែជាងនែគូស្បកួ្តស្បតជងរប ់ពួក្សគ។ 

 
២. ផតល់អុីៃ្ឺសហវ  (interfaces) តែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់សែើេបីសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖ 

ការោក្់ទិៃនៃ័យសៅេួយក្តៃាងគឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការ សស្េច្បាៃៃូវច្ក្ខ ុ វ ័ិយរប ់អងាភ្ជពតែលបញ្ជា សោយទិ
ៃនៃ័យេួយសនាេះសទ។ សែើេបីឲ្យបុគាលទងំឡាយ (ៃិងស្បព័ៃធនានា) 
ទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលបាៃតច្ក្រំតលក្សនាេះ 
អនក្ចំបាច្់ស្តូវតតផតល់អុីៃ្ឺសហវ តែលស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ 

 
៣. ធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គង ៃត ិ ុខ ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់៖ សផ្លត តច្ំណ្តប់អារេម ៍សលើបសច្ចក្វទិាតែលអៃុញ្ជា តឲ្យ

អនក្ស វ្ ើស្គថ បតយក្េមសែើេបី ៃត ិ ុខ 
ៃិងផតល់ជូៃៃូវការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយខល ៃួឯងបាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយសោយេិៃបាត់បង់ការស្គប់ស្គង។ 

 
៤. បសងក ើតវាក្យ ពទរេួ៖ ស្ប ិៃសបើោម ៃវាក្យ ពទរេួសៃេះសទ អនក្ៃឹងស្តូវច្ំណ្តយសពលសលើការស្បតក្ក្ោន  

ឬ ស្េេុះ ស្េួលលទធផលនានា សស្ច្ើៃជាងការស វ្ ើឲ្យលទធផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 
៥. សស្ជើ សរ ីទិៃនៃ័យ៖ ស្ប ិៃសបើោម ៃការសស្ជើ សរ ីទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសទសនាេះ 

(តែលរេួបញ្ច លូទងំទំនាក្់ទំៃង ំខ្ៃ់ៗនៃការបសងក ើតគំរ ូ ការ មាែ តទិៃនៃ័យសែើេ ៃិងការសស្ជើ សរ ីទិែឋភ្ជព 
ៃិងរងាវ  ់ ំខ្ៃ់ៗផងតែរ) អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយអាច្ទទួលបាៃបទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃការរំខ្ៃច្ិតត – 
តែលៃឹងកាត់បៃថយយ៉ា ងខ្ា ំងៃូវគុ តនេាជាេូលោឋ ៃតែលស្តូវយល់ស ើញ ៃិងទទួលស្គា ល់។ 

 
៦. លុបបំបាត់ ំសៅច្េាង ៃិងការផ្លា  ់ទីនៃទិៃនៃ័យ៖ ស្គប់សពលតែលមាៃការផ្លា  ់ទីទិៃនៃ័យ 

វាៃឹងជេះឥទធិពលែល់សស្គហ៊េុយ ភ្ជពស្តឹេស្តូវ ៃិងសពលសវលា។ 
តាេរយៈការលុបបំបាត់តស្េូវការសៅក្ន ុងការផ្លា  ់ទីទិៃនៃ័យបតៃថេ 
ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ ហស្ោ ទំសៃើបអាច្កាត់បៃថយសស្គហ៊េុយ (សពលសវលា ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ភ្ជពស្តឹេស្តូវ) បសងក ើៃ 
“ភ្ជពសៅថមីរប ់ទិៃនៃ័យ” ៃិងបសងក ើៃភ្ជព ក្េមនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ទងំេូល។ 

 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Joshua Klahr “សោលការ ៍ច្ំៃួៃ ៦ នៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យទំសៃើប” AtScale 
នថាទី១៩ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.atscale.com/blog/the-six-principles-of-modern-data-
architecture។ 
 
៤.២.២ ការបសងក ើតគំរ ូៃិងបាង់រច្នាទិៃនៃ័យ 
 
ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងបាង់រច្នាទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖ “ែំស ើរការសៅក្ន ុងការរក្ស ើញ វភិ្ជគ 
ៃិងក្ំ ត់វសិ្គលភ្ជពនៃលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យ ៃិងបនាទ ប់េក្ស វ្ ើការតំណ្តង 
ៃិងផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យទងំសៃេះសៅក្ន ុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរទិូៃនៃ័យ”។211 
 
សោលសៅ គឺសែើេបីបញ្ជា ក្់ទទួល ៃិងច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃការត វងយល់អំពីទ សៃវ ័ិយខុ ៗោន  
តែលនាឲំ្យមាៃការសស្បើស្បា ់នានាតែលស្ បោន ជាេួយៃឹងលក្ខ ៈតស្េូវតផនក្អាជីវក្េមនាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងនាសពលអនាគតកាៃ់តតខ្ា ំង។ 
ច្ំ ុច្សៃេះបសងក ើតេូលោឋ ៃស្គឹេះេួយសែើេបីបំសពញគំៃិតផត ចួ្សផតើេតែលមាៃវសិ្គលភ្ជពទូលំទូលាយ ែូច្ជា 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ ៃិងក្េម វ ិ្ ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងសជាគជ័យ។ 
 
 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ។ 
 

                                                           
211 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៥ ទពំ័រទី ១២៣-១៦៦។ 



២. បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ  

• បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យតែលតផែក្តាេទ សនាទៃ 
 

• បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង 
 

• បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យតផនក្របូវៃត។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 
 

• គំរទិូៃនៃ័យតែលតផែក្តាេទ សនាទៃ 
 

• គំរទិូៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង 
 

• គំរទិូៃនៃ័យតផនក្របូវៃត។ 

ស្បអប់ទី១៩. សតើការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យគឺជាអវ ី? 

ការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ គឺជាែំស ើរការសៅក្ន ុងការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យេួយ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្សៅក្ន ុង 
េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ។ 
ការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យជួយែល់ការតំណ្តងឲ្យទិៃនៃ័យតែលអាច្សេើលស ើញ ៃិងពស្ងឹងវធិាៃក្ន ុងការែំស ើរការអាជីវក្េម 
អៃុសលាេភ្ជពតផនក្ៃិយ័តក្េម ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យ។ 
គំរទិូៃនៃ័យធានាបាៃៃូវ ងាតិភ្ជពសៅក្ន ុងការោក្់ស ម្ េះ ៃន ិ ីទ គុ តនេា ៃិយេៃ័យ ៃិង ៃត ិ ុខតែលោម ៃការតក្តស្ប 
ស្ បសពលជាេួយោន សនាេះ ក្៏ធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ។ 
គំរទិូៃនៃ័យ ងកត់ ា្ៃ់ថាសតើសគស្តូវការទិៃនៃ័យអវ ីខា េះ ៃិងសតើសគគួរតតសរៀបច្ំទិៃនៃ័យសនាេះសោយរសបៀបណ្ត 
ជំៃួ ឲ្យថាសតើមាៃស្បតិបតត ិការអវ ីខា េះតែលចំបាច្់ស្តូវអៃុវតតច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។ គំរទិូៃនៃ័យ 
គឺែូច្ជាតផៃការស្គង ង់េួយរប ់ស្គថ បតយក្រតែលជួយស្គង ង់គំរតូែលតផែក្តាេទ សនាទៃេួយ 
ៃិងប ត ុ ំទំនាក្់ទំៃងរវាងច្ំ ុច្នានានៃទិៃនៃ័យ។ 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Guru99 “សតើការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យគឺជាអវ ី?” គំរទិូៃនៃ័យតែលតផែក្តាេ 
ទ សនាទៃ គំរទិូៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងគំរទិូៃនៃ័យតផនក្របូវៃត ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.guru99.com/data-
modelling-conceptual-logical.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ 
 
ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរេួបញ្ច លូការសរៀបច្ំ ការអៃុវតត 
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេារប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួយវែតជីវតិរប ់វា 
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួលបាៃ រហូតែល់ការសបាេះ-សចល។ 212  ការរក្ាទុក្ 
ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរេួមាៃ ក្េមភ្ជពតូច្ៗច្ំៃួៃពីរ ការោំស្ទច្ំស េះេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ចក្វទិាទិៃនៃ័យ។ 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

• ស្គប់ស្គងភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃៃូវទិៃនៃ័យតាេរយៈវែតជីវតិរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

• ធានាច្ំស េះការរេួបញ្ច លូស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ៃិង 

• ស្គប់ស្គងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ស្គប់ស្គងបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ – 

 

• ត វងយល់ ៃិងវាយតនេាអំពីបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• ស្គប់ស្គង ៃិងពិៃិតយតាេោៃបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ។ 

 

                                                           
212 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៦ ទពំ័រទី ១៦៩-២១៤។ 

២. ស្គប់ស្គងស្បតិបតត ិការរប ់េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ – 
 

• ត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនានា 
 

• ស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការបៃតែំស ើរការអាជីវក្េម 
 

• បសងក ើតឧទហរ ៍នានានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• ស្គប់ស្គងការអៃុវតតរប ់េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• ស្គប់ស្គងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យនៃការស វ្ ើសត ត ៃិង 
 

• ស្គប់ស្គងការសផទរទិៃនៃ័យពីស្បព័ៃធេួយសៅកាៃ់ស្បព័ៃធេួយសផសងសទៀត។ 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• លក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យ ស្មាប់ការវាយតនេាអំពីបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• េជឈោឋ ៃនានានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសផទរសច្ញ/បសងក ើតស ើងវញិ/តក្តស្ប 
 

• តផៃការបៃតែំស ើរការអាជីវក្េមៃិង 
 

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀង ត ីពីការអៃុវតតរប ់េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតស វា។ 

ស្បអប់ទី២០. ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្ 

ែំណ្តក្់កាលទីេួយសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះគឺការសឆ្ា ើយតបៃឹង
 ំ ួរ៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខាេះតែលខុ្ំគួររក្ាទុក្សៅក្ន ុងរយៈសពលតវង ៃិងសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែល ខុ្ំអាច្លុបសចល 
ភ្ជា េៗ? 
 
ខ្ងសស្កាេ គឺជាឋានាៃុស្ក្េទូសៅេួយតែលគូ បញ្ជា ក្់ថាសតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខាេះតែលស្តូវរក្ាទុក្សៅក្ន ុងនែ។ 
ទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផនក្ខ្ងសលើបំផុតនៃបញ្ា ី 
គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងបំផុតតែលស្តូវរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូរបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
ខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផនក្ខ្ងសស្កាេបំផុត គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់តិច្តួច្បំផុត៖ 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតស្េូវឲ្យរក្ាទុក្សោយសោលៃសយបាយនៃអៃុសលាេភ្ជព ឬៃិយ័តក្េម។ 
ស្ប ិៃសបើអនក្ស្តូវបាៃតស្េូវសោយច្ាប់ឲ្យរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសភទេួយច្ំៃួៃ 
អនក្ស្បាក្ែជាគួរតតរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះសៅស្គប់សពលសវលាទងំអ ់។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងអតិថិជៃរប ់អនក្ 
ៃិងជួយែល់អនក្សៅក្ន ុងការចូ្លរេួជាេួយពួក្សគតាេរយៈការ សស្េច្បាៃៃូវ “អតិថិជៃ ៣៦០”។ 
ការត វ ងយល់អំពីអតិថិជៃរប ់អនក្ គឺមាៃការលំបាក្ 
សហើយអនក្េិៃច្ង់សបាេះបង់ទិៃនៃ័យតែលជួយែល់អនក្ ស្មាប់បញ្ជហ ស្បឈេសនាេះសទ។ 
 

• ឯក្ស្គរអាជីវក្េម ក្ិច្ច ៃា ៃិងឯក្ស្គរសផសងសទៀត។ 
ឯក្ស្គរទងំសៃេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ក្ន ុងការរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូរបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈស្បតិបតត ិការអាជីវក្េមជាសរៀងរាល់នថា ប៉ាុតៃតេិៃស្តូវបាៃស វ្ ើៃិយ័តក្េមសនាេះសទ។ 
ទិៃនៃ័យសៃេះអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ក្ន ុងការរក្ាទុក្សៅក្ន ុងនែ ស្មាប់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីស្បវតត ិស្គន្រ ត  
ឬ ស្មាប់សោលបំ ងសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការប៉ាុតៃតវាេិៃចំបាច្់សនាេះសទ។ 
 

• ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ុីៃ តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈបរកិាខ រភ្ជា ប់បណ្តត ញរប ់អនក្  ឺវ ឺ ត ៊េៃ ៊េរ 
ឬស្បសភទសផសងសទៀតនៃស្បព័ៃធ តែលបសងក ើតទិៃនៃ័យសោយ វ ័យស្បវតត ិ។ 
ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ុីៃទំៃងជាស្បសភទទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍តិច្តួច្ជាងសគបំផុត ស្មាប់ការរក្ាឲ្យសៅក្ន ុងរ
យៈសពលតវង។ សៅសពលខាេះ វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការស្តួតពិៃិតយទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ីុៃស ើងវញិ 
សៅសពលស វ្ ើការស្ស្គវស្ជាវអំពីសហតុការ ៍តផនក្បសច្ចក្សទ ណ្តេួយ ឬការពស្ងឹងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃការស វ្ ើតផៃការ 
ប៉ាុតៃតភ្ជគសស្ច្ើៃ ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ុីៃមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗតតប៉ាុសណ្តណ េះ 



២. បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ  

• បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យតែលតផែក្តាេទ សនាទៃ 
 

• បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង 
 

• បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យតផនក្របូវៃត។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 
 

• គំរទិូៃនៃ័យតែលតផែក្តាេទ សនាទៃ 
 

• គំរទិូៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង 
 

• គំរទិូៃនៃ័យតផនក្របូវៃត។ 

ស្បអប់ទី១៩. សតើការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យគឺជាអវ ី? 

ការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ គឺជាែំស ើរការសៅក្ន ុងការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យេួយ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្សៅក្ន ុង 
េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ។ 
ការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យជួយែល់ការតំណ្តងឲ្យទិៃនៃ័យតែលអាច្សេើលស ើញ ៃិងពស្ងឹងវធិាៃក្ន ុងការែំស ើរការអាជីវក្េម 
អៃុសលាេភ្ជពតផនក្ៃិយ័តក្េម ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យ។ 
គំរទិូៃនៃ័យធានាបាៃៃូវ ងាតិភ្ជពសៅក្ន ុងការោក្់ស ម្ េះ ៃន ិ ីទ គុ តនេា ៃិយេៃ័យ ៃិង ៃត ិ ុខតែលោម ៃការតក្តស្ប 
ស្ បសពលជាេួយោន សនាេះ ក្៏ធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ។ 
គំរទិូៃនៃ័យ ងកត់ ា្ៃ់ថាសតើសគស្តូវការទិៃនៃ័យអវ ីខា េះ ៃិងសតើសគគួរតតសរៀបច្ំទិៃនៃ័យសនាេះសោយរសបៀបណ្ត 
ជំៃួ ឲ្យថាសតើមាៃស្បតិបតត ិការអវ ីខា េះតែលចំបាច្់ស្តូវអៃុវតតច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។ គំរទិូៃនៃ័យ 
គឺែូច្ជាតផៃការស្គង ង់េួយរប ់ស្គថ បតយក្រតែលជួយស្គង ង់គំរតូែលតផែក្តាេទ សនាទៃេួយ 
ៃិងប ត ុ ំទំនាក្់ទំៃងរវាងច្ំ ុច្នានានៃទិៃនៃ័យ។ 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Guru99 “សតើការបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យគឺជាអវ ី?” គំរទិូៃនៃ័យតែលតផែក្តាេ 
ទ សនាទៃ គំរទិូៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងគំរទិូៃនៃ័យតផនក្របូវៃត ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.guru99.com/data-
modelling-conceptual-logical.html (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ 
 
ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរេួបញ្ច លូការសរៀបច្ំ ការអៃុវតត 
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេារប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួយវែតជីវតិរប ់វា 
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួលបាៃ រហូតែល់ការសបាេះ-សចល។ 212  ការរក្ាទុក្ 
ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរេួមាៃ ក្េមភ្ជពតូច្ៗច្ំៃួៃពីរ ការោំស្ទច្ំស េះេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ចក្វទិាទិៃនៃ័យ។ 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

• ស្គប់ស្គងភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃៃូវទិៃនៃ័យតាេរយៈវែតជីវតិរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

• ធានាច្ំស េះការរេួបញ្ច លូស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ៃិង 

• ស្គប់ស្គងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ស្គប់ស្គងបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ – 

 

• ត វងយល់ ៃិងវាយតនេាអំពីបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• ស្គប់ស្គង ៃិងពិៃិតយតាេោៃបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ។ 

 

                                                           
212 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៦ ទពំ័រទី ១៦៩-២១៤។ 

២. ស្គប់ស្គងស្បតិបតត ិការរប ់េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ – 
 

• ត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនានា 
 

• ស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការបៃតែំស ើរការអាជីវក្េម 
 

• បសងក ើតឧទហរ ៍នានានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• ស្គប់ស្គងការអៃុវតតរប ់េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• ស្គប់ស្គងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យនៃការស វ្ ើសត ត ៃិង 
 

• ស្គប់ស្គងការសផទរទិៃនៃ័យពីស្បព័ៃធេួយសៅកាៃ់ស្បព័ៃធេួយសផសងសទៀត។ 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• លក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យ ស្មាប់ការវាយតនេាអំពីបសច្ចក្វទិានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• េជឈោឋ ៃនានានៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសផទរសច្ញ/បសងក ើតស ើងវញិ/តក្តស្ប 
 

• តផៃការបៃតែំស ើរការអាជីវក្េមៃិង 
 

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀង ត ីពីការអៃុវតតរប ់េូលោឋ ៃទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតស វា។ 

ស្បអប់ទី២០. ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្ 

ែំណ្តក្់កាលទីេួយសៅក្ន ុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះគឺការសឆ្ា ើយតបៃឹង
 ំ ួរ៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខាេះតែលខុ្ំគួររក្ាទុក្សៅក្ន ុងរយៈសពលតវង ៃិងសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែល ខុ្ំអាច្លុបសចល 
ភ្ជា េៗ? 
 
ខ្ងសស្កាេ គឺជាឋានាៃុស្ក្េទូសៅេួយតែលគូ បញ្ជា ក្់ថាសតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខាេះតែលស្តូវរក្ាទុក្សៅក្ន ុងនែ។ 
ទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផនក្ខ្ងសលើបំផុតនៃបញ្ា ី 
គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងបំផុតតែលស្តូវរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូរបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 
ខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផនក្ខ្ងសស្កាេបំផុត គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់តិច្តួច្បំផុត៖ 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតស្េូវឲ្យរក្ាទុក្សោយសោលៃសយបាយនៃអៃុសលាេភ្ជព ឬៃិយ័តក្េម។ 
ស្ប ិៃសបើអនក្ស្តូវបាៃតស្េូវសោយច្ាប់ឲ្យរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បសភទេួយច្ំៃួៃ 
អនក្ស្បាក្ែជាគួរតតរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះសៅស្គប់សពលសវលាទងំអ ់។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងអតិថិជៃរប ់អនក្ 
ៃិងជួយែល់អនក្សៅក្ន ុងការចូ្លរេួជាេួយពួក្សគតាេរយៈការ សស្េច្បាៃៃូវ “អតិថិជៃ ៣៦០”។ 
ការត វ ងយល់អំពីអតិថិជៃរប ់អនក្ គឺមាៃការលំបាក្ 
សហើយអនក្េិៃច្ង់សបាេះបង់ទិៃនៃ័យតែលជួយែល់អនក្ ស្មាប់បញ្ជហ ស្បឈេសនាេះសទ។ 
 

• ឯក្ស្គរអាជីវក្េម ក្ិច្ច ៃា ៃិងឯក្ស្គរសផសងសទៀត។ 
ឯក្ស្គរទងំសៃេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ក្ន ុងការរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូរបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈស្បតិបតត ិការអាជីវក្េមជាសរៀងរាល់នថា ប៉ាុតៃតេិៃស្តូវបាៃស វ្ ើៃិយ័តក្េមសនាេះសទ។ 
ទិៃនៃ័យសៃេះអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ក្ន ុងការរក្ាទុក្សៅក្ន ុងនែ ស្មាប់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីស្បវតត ិស្គន្រ ត  
ឬ ស្មាប់សោលបំ ងសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការប៉ាុតៃតវាេិៃចំបាច្់សនាេះសទ។ 
 

• ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ុីៃ តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈបរកិាខ រភ្ជា ប់បណ្តត ញរប ់អនក្  ឺវ ឺ ត ៊េៃ ៊េរ 
ឬស្បសភទសផសងសទៀតនៃស្បព័ៃធ តែលបសងក ើតទិៃនៃ័យសោយ វ ័យស្បវតត ិ។ 
ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ុីៃទំៃងជាស្បសភទទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍តិច្តួច្ជាងសគបំផុត ស្មាប់ការរក្ាឲ្យសៅក្ន ុងរ
យៈសពលតវង។ សៅសពលខាេះ វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការស្តួតពិៃិតយទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ីុៃស ើងវញិ 
សៅសពលស វ្ ើការស្ស្គវស្ជាវអំពីសហតុការ ៍តផនក្បសច្ចក្សទ ណ្តេួយ ឬការពស្ងឹងសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃការស វ្ ើតផៃការ 
ប៉ាុតៃតភ្ជគសស្ច្ើៃ ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា  ុីៃមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗតតប៉ាុសណ្តណ េះ 



ពីសស្ េះស្គថ ៃភ្ជពនៃសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ រប ់អនក្មាៃការតក្តស្បឆាប់រហ័ ខ្ា ំងណ្ត ់។ 

 
ស្បាក្ែណ្ត ់ 
ស្បសភទទិៃនៃ័យជាក់្ត តងតែលស្តូវផតល់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការរក្ាទុក្ក្ន ុងរយៈសពលតវងៃឹងមាៃភ្ជពខុ តបាក្ោន ពីអងាភ្ជព
េួយសៅអងាភ្ជពេួយសផសងសទៀត។ ឋានាៃុស្ក្េសៃេះគឺស្ោៃ់តតជាការត នាំជាទូសៅេួយប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Christopher Tozzi “ទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុតសៅក្ន ុងការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ 
(តផនក្ទី១)៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខាេះតែលគួរតតរក្ាទុក្?” នថាទី១៧ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://blog.syncsort.com/2017/07/big-data/data-storage-best-practices-data-types/។ 
 
៤.២.៤  ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ គឺជា “ការស វ្ ើតផៃការ ការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោលៃសយបាយ 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជា ក្់យថាភ្ជព ការអៃុញ្ជា ត ការចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងការស វ្ ើ វៃក្េមស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេ 
ស្តូវ។213 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

• អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ង េស្ ប ៃិងទប់ស្គក ត់ការចូ្លសស្បើ-
ស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលេិៃ េស្ ប 
 

• ត វងយល់ ៃិងអៃុសលាេតាេស្គប់បទបបញ្ាតត ិ ៃិងសោលៃសយបាយតែល ក្់ព័ៃធទងំអ ់  ស្មាប់ឯក្ជៃភ្ជព 
ការការ រៃិងការរក្ាការ មាា ត់ៃិង 
 

• ធានាថា តស្េូវការតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាា ត់រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធទងំអ ់ស្តូវបាៃអៃុវតត 
ៃិងស្តូវបាៃស វ្ ើ វៃក្េម។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 

១.  មាា ល់លក្ខខ ឌ តស្េូវតផនក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ  
 
២. ក្ំ ត់សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 
៣. ក្ំ ត់ តង់ោរ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 
៤. វាយតនេាហាៃិភ័យតផនក្ ៃត ិ ុខនាសពលបច្ច ុបបៃន  ៃិង 
 
៥. អៃុវតតការស្គប់ស្គង ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានា។ 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 

• ស្គថ បតយក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 

• សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 

•  តង់ោរឯក្ជៃភ្ជពៃិងការរក្ាការ មាា ត់អំពីទិៃនៃ័យ 
 

• ការស្គប់ស្គងការចូ្លសស្បើស្បា ់តផនក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ទ សៃៈអំពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលអៃុសលាេតាេបទបបញ្ាតត ិ 
 

• ការតបងតច្ក្ស្បសភទ ៃត ិ ុខស្តូវបាៃច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរ 
 

• ការបញ្ជា ក្់យថាភ្ជពៃិងស្បវតត ិនៃការចូ្លសស្បើស្បា ់រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ៃិង 
 

• របាយការ ៍ វៃក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ។ 

                                                           
213 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៧ ទពំ័រទ ី១១៧-២៦៦។ 

ស្បអប់ទី២១. ការទប់ស្គក ត់ការគំរាេកំ្តហង 

អងាភ្ជពនានា ជាញឹក្ញាប់ 
បាៃច្ំណ្តយ្ៃធាៃតផនក្ ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃរប ់ពួក្សគភ្ជគសស្ច្ើៃសលើការអៃុវតតការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យ 
ការទប់ស្គក ត់សហតុការ ៍ ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយស្បឆាំងៃឹងសេសរាគ។ 
 ក្េមភ្ជពតាេតបបបុរា ទងំសៃេះសៅតតមាៃភ្ជពចំបាច្់ 
ប៉ាុតៃត ក្េមភ្ជពទងំសៃេះស្ោៃ់តតបសងក ើតស្ ទប់េួយសៅក្ន ុងយុទធស្គន្រ ត តែលកាៃ់តត ម ុគស្គម ញជាងសៃេះសទៀតប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
សែើេបីកាត់បៃថយការវាយស្បហារសៅសលើស្ ទប់ខ្ងសស្ៅនៃឧបក្រ ៍ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង (endpoints) ៃិងបណ្តត ញ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យការវាយស្បហារស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យមាៃការលំបាក្បំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ អងាភ្ជពនានាស្តូវតត៖ 
 

• បសងក ើតេូលោឋ ៃស្គឹេះនៃការស្គប់ស្គង ៃិងែំស ើរការែ៏តឹងរុឹង តែលមាៃលក្ខ ៈពិស   ស្មាប់អងាភ្ជពរប ់អនក្ – 
មាៃតតអនក្មាន ក្់ប៉ាុសណ្តណ េះតែលៃឹងយល់អំពីលក្ខ ៈនានានៃអងាភ្ជពរប ់អនក្ ៃិងអនក្សស្បើស្បា ់រប ់អនក្។ 
បសងក ើតែំស ើរការតែលមាៃលក្ខ ៈពិស   ស្មាប់អនក្ 
ៃិងធានាថាតួនាទីរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស្តូវបាៃក្ំ ត់យ៉ា ងច្ា ់លា ់។ 
 

• អប់រំៃិសយជិតរប ់អនក្ឲ្យកាា យជាបណ្តត ញនៃការការ រែំបូងសគបងែ ់រប ់អនក្ – 
តាេរយៈការអប់រំៃិសយជិតទងំឡាយ 
អនក្អាច្កាត់បៃថយបាៃយ៉ា ងខ្ា ំងកាា ៃូវហាៃិភ័យនៃភ្ជពងាយរងសស្ោេះតែលបណ្តត លេក្ពីក្ំហុ រប ់េៃុ ស។ 
ធានាថាបុគាលិក្ស្គប់របូទទួលបាៃការប ត ុ េះបណ្តត លបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ 
 ូេបីតតច្ំស េះស្បធាៃបទតែលហាក្់ែូច្ជាមាៃភ្ជពស្គេញ្ាច្ំស េះអនក្ក្៏សោយ ែូច្ជា ច្ងចំថាស្តូវច្ុេះស ម្ េះសច្ញ (log 
off) ពីស្គថ ៃីយការងារសៅសពលតែលពួក្សគចក្សច្ញពីតុស វ្ ើការរប ់ពួក្សគ ឬរក្ាទុក្ ក្យ មាា ត់រប ់ពួក្សគជាការ 
 មាា ត់។ 
 

•  ិក្ាត វ ងយល់អំពីស ណ្តរយី៉ាូ នៃការបំ ៃសលើទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះវ ័ិយឧ ាហក្េម – 
 ិក្ាអំពីព័ត៌មាៃ មាា ត់នៃការគំរាេកំ្តហងសែើេបីត វងយល់អំពីស្បសភទជាក្់លាក្់នៃការវាយស្បហារ ៃិង 
រច្នាបថនានា។ 
 

• អៃុវតត វ ិ្ ីស្គន្រ តជាស្ ទប់េួយច្ំស េះបសច្ចក្វទិា ៃត ិ ុខ – 
ភ្ជពខុ ៗោន នៃែំសណ្តេះស្ស្គយតផនក្ ៃត ិ ុខៃឹងកាត់បៃថយទិែឋភ្ជពនៃការគំរាេកំ្តហង 
ៃិងទប់ស្គក ត់ការវាយតនេាក្ស្េិតខព ់សៅសលើបណ្តត ញរប ់អនក្។ ការបំតបាងទិៃនៃ័យជាសលខកូ្ែ (encryption) គឺចំបាច្់។ 
បតៃថេការស្គប់ស្គង ៃត ិ ុខនៃឧបក្រ ៍ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង រេួជាេួយការស្គប់ស្គងតែលមាៃេូលោឋ ៃសៅសលើបណ្តត ញ។ 
 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Ryan St. Hilaire 
“ទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុតនៃ ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យេិៃលែ ស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ” eSecurity Planet នថាទី០៨ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.esecurityplanet.com/network-security/data-security-best-practices-not-good-
enough.html។ 
 
៤.២.៥ ការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
 
ការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
“ព ៌នាអំពីែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា  ់ទី ៃិងការរេួបញ្ច លូោន នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង 
ៃិងរវាងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ ក្េម វ ិ្ ី ៃិងអងាភ្ជពនានា”។214 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
 

• ផតល់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយ ុវតថ ិភ្ជព សោយអៃុសលាេតាេការស វ្ ើៃិយ័តក្េម សៅក្ន ុងទស្េង់ 
ៃិងសពលសវលាតែលស្តូវការ 
 

• កាត់បៃថយសស្គហ៊េុយ ៃិងភ្ជព ម ុគស្គម ញសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាតាេរយៈការបសងក ើតគំរ ូ ៃិង 
អុីៃ្ឺសហវ រេួ 
 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីស្ពឹតត ិការ ៍តែលមាៃអតថៃ័យ ៃិងបសងក ើតការផតល់ ញ្ជា អា ៃន 
ៃិងអៃុវតត វធិាៃការនានាសោយ វ ័យស្បវតត ិៃិង 
 

• ោំស្ទច្ំស េះការ មាា ត់អាជីវក្េម ការវភិ្ជគ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ 
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងស វ្ ើស្បតិបតត ិការស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព។ 

                                                           
214  អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៨ ទពំ័រទ ី២៦៩-២៩៩។ 



ពីសស្ េះស្គថ ៃភ្ជពនៃសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ រប ់អនក្មាៃការតក្តស្បឆាប់រហ័ ខ្ា ំងណ្ត ់។ 

 
ស្បាក្ែណ្ត ់ 
ស្បសភទទិៃនៃ័យជាក់្ត តងតែលស្តូវផតល់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការរក្ាទុក្ក្ន ុងរយៈសពលតវងៃឹងមាៃភ្ជពខុ តបាក្ោន ពីអងាភ្ជព
េួយសៅអងាភ្ជពេួយសផសងសទៀត។ ឋានាៃុស្ក្េសៃេះគឺស្ោៃ់តតជាការត នាំជាទូសៅេួយប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Christopher Tozzi “ទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុតសៅក្ន ុងការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ 
(តផនក្ទី១)៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខាេះតែលគួរតតរក្ាទុក្?” នថាទី១៧ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://blog.syncsort.com/2017/07/big-data/data-storage-best-practices-data-types/។ 
 
៤.២.៤  ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ គឺជា “ការស វ្ ើតផៃការ ការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោលៃសយបាយ 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជា ក្់យថាភ្ជព ការអៃុញ្ជា ត ការចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងការស វ្ ើ វៃក្េមស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេ 
ស្តូវ។213 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

• អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ង េស្ ប ៃិងទប់ស្គក ត់ការចូ្លសស្បើ-
ស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលេិៃ េស្ ប 
 

• ត វងយល់ ៃិងអៃុសលាេតាេស្គប់បទបបញ្ាតត ិ ៃិងសោលៃសយបាយតែល ក្់ព័ៃធទងំអ ់  ស្មាប់ឯក្ជៃភ្ជព 
ការការ រៃិងការរក្ាការ មាា ត់ៃិង 
 

• ធានាថា តស្េូវការតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាា ត់រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធទងំអ ់ស្តូវបាៃអៃុវតត 
ៃិងស្តូវបាៃស វ្ ើ វៃក្េម។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 

១.  មាា ល់លក្ខខ ឌ តស្េូវតផនក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ  
 
២. ក្ំ ត់សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 
៣. ក្ំ ត់ តង់ោរ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 
៤. វាយតនេាហាៃិភ័យតផនក្ ៃត ិ ុខនាសពលបច្ច ុបបៃន  ៃិង 
 
៥. អៃុវតតការស្គប់ស្គង ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានា។ 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 

• ស្គថ បតយក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 

• សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 

•  តង់ោរឯក្ជៃភ្ជពៃិងការរក្ាការ មាា ត់អំពីទិៃនៃ័យ 
 

• ការស្គប់ស្គងការចូ្លសស្បើស្បា ់តផនក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ទ សៃៈអំពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលអៃុសលាេតាេបទបបញ្ាតត ិ 
 

• ការតបងតច្ក្ស្បសភទ ៃត ិ ុខស្តូវបាៃច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរ 
 

• ការបញ្ជា ក្់យថាភ្ជពៃិងស្បវតត ិនៃការចូ្លសស្បើស្បា ់រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ៃិង 
 

• របាយការ ៍ វៃក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ។ 
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Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៧ ទពំ័រទ ី១១៧-២៦៦។ 

ស្បអប់ទី២១. ការទប់ស្គក ត់ការគំរាេកំ្តហង 

អងាភ្ជពនានា ជាញឹក្ញាប់ 
បាៃច្ំណ្តយ្ៃធាៃតផនក្ ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃរប ់ពួក្សគភ្ជគសស្ច្ើៃសលើការអៃុវតតការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យ 
ការទប់ស្គក ត់សហតុការ ៍ ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយស្បឆាំងៃឹងសេសរាគ។ 
 ក្េមភ្ជពតាេតបបបុរា ទងំសៃេះសៅតតមាៃភ្ជពចំបាច្់ 
ប៉ាុតៃត ក្េមភ្ជពទងំសៃេះស្ោៃ់តតបសងក ើតស្ ទប់េួយសៅក្ន ុងយុទធស្គន្រ ត តែលកាៃ់តត ម ុគស្គម ញជាងសៃេះសទៀតប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
សែើេបីកាត់បៃថយការវាយស្បហារសៅសលើស្ ទប់ខ្ងសស្ៅនៃឧបក្រ ៍ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង (endpoints) ៃិងបណ្តត ញ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យការវាយស្បហារស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យមាៃការលំបាក្បំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ អងាភ្ជពនានាស្តូវតត៖ 
 

• បសងក ើតេូលោឋ ៃស្គឹេះនៃការស្គប់ស្គង ៃិងែំស ើរការែ៏តឹងរុឹង តែលមាៃលក្ខ ៈពិស   ស្មាប់អងាភ្ជពរប ់អនក្ – 
មាៃតតអនក្មាន ក្់ប៉ាុសណ្តណ េះតែលៃឹងយល់អំពីលក្ខ ៈនានានៃអងាភ្ជពរប ់អនក្ ៃិងអនក្សស្បើស្បា ់រប ់អនក្។ 
បសងក ើតែំស ើរការតែលមាៃលក្ខ ៈពិស   ស្មាប់អនក្ 
ៃិងធានាថាតួនាទីរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស្តូវបាៃក្ំ ត់យ៉ា ងច្ា ់លា ់។ 
 

• អប់រំៃិសយជិតរប ់អនក្ឲ្យកាា យជាបណ្តត ញនៃការការ រែំបូងសគបងែ ់រប ់អនក្ – 
តាេរយៈការអប់រំៃិសយជិតទងំឡាយ 
អនក្អាច្កាត់បៃថយបាៃយ៉ា ងខ្ា ំងកាា ៃូវហាៃិភ័យនៃភ្ជពងាយរងសស្ោេះតែលបណ្តត លេក្ពីក្ំហុ រប ់េៃុ ស។ 
ធានាថាបុគាលិក្ស្គប់របូទទួលបាៃការប ត ុ េះបណ្តត លបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ 
 ូេបីតតច្ំស េះស្បធាៃបទតែលហាក្់ែូច្ជាមាៃភ្ជពស្គេញ្ាច្ំស េះអនក្ក្៏សោយ ែូច្ជា ច្ងចំថាស្តូវច្ុេះស ម្ េះសច្ញ (log 
off) ពីស្គថ ៃីយការងារសៅសពលតែលពួក្សគចក្សច្ញពីតុស វ្ ើការរប ់ពួក្សគ ឬរក្ាទុក្ ក្យ មាា ត់រប ់ពួក្សគជាការ 
 មាា ត់។ 
 

•  ិក្ាត វ ងយល់អំពីស ណ្តរយី៉ាូ នៃការបំ ៃសលើទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះវ ័ិយឧ ាហក្េម – 
 ិក្ាអំពីព័ត៌មាៃ មាា ត់នៃការគំរាេកំ្តហងសែើេបីត វងយល់អំពីស្បសភទជាក្់លាក្់នៃការវាយស្បហារ ៃិង 
រច្នាបថនានា។ 
 

• អៃុវតត វ ិ្ ីស្គន្រ តជាស្ ទប់េួយច្ំស េះបសច្ចក្វទិា ៃត ិ ុខ – 
ភ្ជពខុ ៗោន នៃែំសណ្តេះស្ស្គយតផនក្ ៃត ិ ុខៃឹងកាត់បៃថយទិែឋភ្ជពនៃការគំរាេកំ្តហង 
ៃិងទប់ស្គក ត់ការវាយតនេាក្ស្េិតខព ់សៅសលើបណ្តត ញរប ់អនក្។ ការបំតបាងទិៃនៃ័យជាសលខកូ្ែ (encryption) គឺចំបាច្់។ 
បតៃថេការស្គប់ស្គង ៃត ិ ុខនៃឧបក្រ ៍ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃង រេួជាេួយការស្គប់ស្គងតែលមាៃេូលោឋ ៃសៅសលើបណ្តត ញ។ 
 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Ryan St. Hilaire 
“ទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុតនៃ ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យេិៃលែ ស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ” eSecurity Planet នថាទី០៨ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.esecurityplanet.com/network-security/data-security-best-practices-not-good-
enough.html។ 
 
៤.២.៥ ការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
 
ការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
“ព ៌នាអំពីែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា  ់ទី ៃិងការរេួបញ្ច លូោន នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង 
ៃិងរវាងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ ក្េម វ ិ្ ី ៃិងអងាភ្ជពនានា”។214 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
 

• ផតល់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយ ុវតថ ិភ្ជព សោយអៃុសលាេតាេការស វ្ ើៃិយ័តក្េម សៅក្ន ុងទស្េង់ 
ៃិងសពលសវលាតែលស្តូវការ 
 

• កាត់បៃថយសស្គហ៊េុយ ៃិងភ្ជព ម ុគស្គម ញសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាតាេរយៈការបសងក ើតគំរ ូ ៃិង 
អុីៃ្ឺសហវ រេួ 
 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីស្ពឹតត ិការ ៍តែលមាៃអតថៃ័យ ៃិងបសងក ើតការផតល់ ញ្ជា អា ៃន 
ៃិងអៃុវតត វធិាៃការនានាសោយ វ ័យស្បវតត ិៃិង 
 

• ោំស្ទច្ំស េះការ មាា ត់អាជីវក្េម ការវភិ្ជគ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ 
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងស វ្ ើស្បតិបតត ិការស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព។ 
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 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 

១. ការស វ្ ើតផៃការ ៃិងការវភិ្ជគ – 
 

• ក្ំ ត់លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិងវែតជីវតិរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

• អៃុវតតការត វងរក្ទិៃនៃ័យ 
 

• ច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃស្ក្េុទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើតគំៃូ បងាហ ញសោយ សងខបអំពីទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ស្តួតពិៃិតយការអៃុសលាេតាេវធិាៃអាជីវក្េម។ 
 

២. បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិងភ្ជពអាច្ស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ  
 

• បសងក ើត មា ធាតុនានានៃែំសណ្តេះស្ស្គយ 
 

• គូ តផៃទីស្បភពនានាសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅៃិង 
 

• បសងក ើតឧបក្រ ៍ ស្មាប់ទទួលៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃភ្ជា េៗ(dataorchestration)។ 
 

៣. អភិវឌឍែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិងភ្ជពអាច្ស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ – 
 

• អភិវឌឍស វាផតល់ទិៃនៃ័យ 
 

• អភិវឌឍឧបក្រ ៍ ស្មាប់ទទួលៃិងសស្បើស្បា ់លំហូរនៃទិៃនៃ័យបាៃភ្ជា េៗ 
 

• អភិវឌឍវ ិ្ ីស្គន្រ តបសញ្ចញទិៃនៃ័យ 
 

• អភិវឌឍការែំស ើរការស្ពឹតត ិការ ៍តែល ម ុគស្គម ញៃិង 
 

• តថរក្ាការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូសៅវញិសៅេក្ៃូវទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 
 

៤. អៃុវតត ៃិងពិៃិតយតាេោៃ។ 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• ស្គថ បតយក្េមនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពអាច្ស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ 
 

• លក្ខ ៈលេែ ិតអំពីការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
 

• ការស្ពេសស្ពៀងអំពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
 

• ស វាទិៃនៃ័យ 
 

• ការែំស ើរការស្ពឹតត ិការ ៍ ម ុគស្គម ញៃិង 
 

• ការសក្ើៃស ើងែល់ក្ស្េិតខព ់បំផុតៃិងការផតល់ ញ្ជា អា ៃន។ 
 

ស្បអប់ទី២២.  េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃតរាយ 

ការលំបាក្េួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ៃិងទទួលបាៃេក្វញិពី Hurrican Katrina អាច្សជៀ វាងបាៃ ស្ប ិៃ
សបើការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យនានាអាច្ផ្លា  ់បត រូោន សៅវញិសៅេក្បាៃ។ ឧទហរ ៍៖ 
ស្ប ិៃសបើ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
បាៃពស្ងឹងអុីៃ្ឺសហវ រវាងរោឋ ភិបាលតែលស វ្ ើការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ 
ៃិងអងាភ្ជព ម ័ស្គច្ិតតឯក្ជៃតែលផតល់ជំៃួយែល់ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ ៃិងផតល់ជស្េក្ែល់បរកិាខ រ ស្េួលនានា 
វាអាច្ស វ្ ើឲ្យពួក្សគមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃសៅក្ន ុងការផុ្ំចូ្លោន រវាងឪពុក្មាត យ ៃិងកូ្ៃៗតែលបាត់ខល ៃួ។ 

 
 េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្េិៃស្តឹេតតជេះឥទធិពលែល់រោឋ ភិបាលតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏ជេះឥទធិពលែលអ់ងាភ្ជពសៅក្ន ុងវ ័ិយឯក្ជៃផងតែរ។ 
សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបេុៃសគភ្ជគសស្ច្ើៃ ថ ិតសៅក្ន ុងនែរប ់ 
រោឋ ភិបាលសនាេះ សហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុង ហរែឋអាសេរកិ្ភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយវ ័ិយឯក្ជៃ។ 
 
 េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្យ៉ា ងពិតស្បាក្ែផតល់ការយល់ែឹងអំពីស្គថ ៃភ្ជពភ្ជា េៗសៅច្ំ ុច្ច្ុងបញ្ច
ប់ទងំ ងខ្ងនៃបញ្ជហ ៖ ស វាស្គធារ ៈតែលស្តូវតតសោេះស្ស្គយបញ្ជហ  
ៃិងយុតាត ្ិការរប ់រោឋ ភិបាលតែលស្តូវតតស វ្ ើការចត់តច្ងនានា ស្មាប់បញ្ជហ ទងំសនាេះ ែូច្ជា ការសឆ្ា ើយតបតផនក្សវជាស្គន្រ ត  
មា៉ា  ីុៃសភា ើង ស្មាប់បុគាលទងំឡាយសៅសពលតែលស្តូវការជំៃួយសែើេបីស្ទស្ទង់ជីវតិ ស្គថ ៃីយបូេទឹក្ ៃិងស្គត រលូ 
ៃិងការបំសពញេុខងារសផសងៗជាសស្ច្ើៃសទៀតតែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់រោឋ ភិបាលក្ន ុងេូលោឋ ៃ។ 
 
ការជេះឥទធិពលនៃសស្ោេះេហៃតរាយសៅក្ន ុងតផនក្ជាសស្ច្ើៃនៃពិភពសលាក្អាច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងយ៉ា ងខ្ា ំងតាេរយៈការ
សស្បើស្បា ់ តង់ោរអៃតរជាតិ។ 
ការជេះឥទធិពលនៃ ត ង់ោរណ្តេួយតបបសនាេះៃឹងមាៃែំស ើរការេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹង ហរែឋអាសេរកិ្តតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាៃឹងជេះឥទធិពលែល់ ហគេៃ៍អៃតរជាតិផងតែរ។ អងាការឯក្រាជយគួរតតមាៃទំនាក្់ទំៃង 
ៃិង មាជិក្ភ្ជពជាអៃតរជាតិ សហើយ ហគេៃ៍អៃតរជាតិគួរតតមាៃវតតមាៃសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការអភិវឌឍ តង់ោរនានា។ 
ឧទហរ ៍ែ៏លែ េួយអំពីស្បសភទនៃអតថស្បសយជៃ៍តែលសយើងអាច្ទញសច្ញពីែំស ើរការសៃេះ 
គឺលទធផលលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលសយើងអាច្ៃឹងទទួលបាៃតាេរយៈលំហូរនៃព័ត៌មាៃសោយស រសីោយតផែក្តាេេូលោឋ ៃអ
ៃតរជាតិសៅក្ន ុងអំ ុងសពលមាៃពយុ េះ ៊េូណ្តេិសៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៤។ សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងសស្ោេះេហៃតរាយ 
គឺលែខ្ា ំងណ្ត ់សនាេះ 
ការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀតអាច្ស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់អេះអាងថាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការ
សឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្ន ុងការសងើបស ើងវញិ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Bill Lent 
“ការស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេនៃ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្” 
ការត នាំអំពី្ៃធាៃ ស្មាប់សស្ោេះេហៃតរាយ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://disaster-resource.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=335%3Afacing-the-challenge-of-data-interoperability&catid=9%3Acrisis-
response&Itemid=15 (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ 
 
ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរមាៃៃ័យថា “ការស្គប់ស្គងការចប់យក្ ការរក្ាទុក្ ការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ ”។215 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
 

• អៃុវតតតាេកាតពវក្ិច្ចតាេផល វូច្ាប់ 
ៃិងស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្រប ់អតិថិជៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងក្ំ ត់ស្តានានា 
 

• ធានាច្ំស េះការរក្ាទុក្ ការទញយក្េក្វញិ ៃិងការសស្បើស្បា ់ឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព 
ៃិងស្ប ិទធផលៃិង 
 

• ធានាច្ំស េះ េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការស វ្ ើ មាហរ ក្េមរវាងខា ឹេស្គរតែលមាៃរច្នា េព ័ៃធ ស្តឹេស្តូវ 
ៃិងខា ឹេស្គរតែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធ ស្តឹេស្តូវ។ 
 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ការស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងវែតជីវតិ – 

 

• ការស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងក្ំ ត់ស្តា ៃិង 
 

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ។ 

 

                                                           
215 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៩ ទពំ័រទី ៣០៣-៣៤៤។ 



 
 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 

១. ការស វ្ ើតផៃការ ៃិងការវភិ្ជគ – 
 

• ក្ំ ត់លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិងវែតជីវតិរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

• អៃុវតតការត វងរក្ទិៃនៃ័យ 
 

• ច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃស្ក្េុទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើតគំៃូ បងាហ ញសោយ សងខបអំពីទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ស្តួតពិៃិតយការអៃុសលាេតាេវធិាៃអាជីវក្េម។ 
 

២. បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិងភ្ជពអាច្ស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ  
 

• បសងក ើត មា ធាតុនានានៃែំសណ្តេះស្ស្គយ 
 

• គូ តផៃទីស្បភពនានាសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅៃិង 
 

• បសងក ើតឧបក្រ ៍ ស្មាប់ទទួលៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃភ្ជា េៗ(dataorchestration)។ 
 

៣. អភិវឌឍែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិងភ្ជពអាច្ស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ – 
 

• អភិវឌឍស វាផតល់ទិៃនៃ័យ 
 

• អភិវឌឍឧបក្រ ៍ ស្មាប់ទទួលៃិងសស្បើស្បា ់លំហូរនៃទិៃនៃ័យបាៃភ្ជា េៗ 
 

• អភិវឌឍវ ិ្ ីស្គន្រ តបសញ្ចញទិៃនៃ័យ 
 

• អភិវឌឍការែំស ើរការស្ពឹតត ិការ ៍តែល ម ុគស្គម ញៃិង 
 

• តថរក្ាការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូសៅវញិសៅេក្ៃូវទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 
 

៤. អៃុវតត ៃិងពិៃិតយតាេោៃ។ 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• ស្គថ បតយក្េមនៃការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពអាច្ស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ 
 

• លក្ខ ៈលេែ ិតអំពីការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
 

• ការស្ពេសស្ពៀងអំពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
 

• ស វាទិៃនៃ័យ 
 

• ការែំស ើរការស្ពឹតត ិការ ៍ ម ុគស្គម ញៃិង 
 

• ការសក្ើៃស ើងែល់ក្ស្េិតខព ់បំផុតៃិងការផតល់ ញ្ជា អា ៃន។ 
 

ស្បអប់ទី២២.  េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃតរាយ 

ការលំបាក្េួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ៃិងទទួលបាៃេក្វញិពី Hurrican Katrina អាច្សជៀ វាងបាៃ ស្ប ិៃ
សបើការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យនានាអាច្ផ្លា  ់បត រូោន សៅវញិសៅេក្បាៃ។ ឧទហរ ៍៖ 
ស្ប ិៃសបើ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
បាៃពស្ងឹងអុីៃ្ឺសហវ រវាងរោឋ ភិបាលតែលស វ្ ើការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ 
ៃិងអងាភ្ជព ម ័ស្គច្ិតតឯក្ជៃតែលផតល់ជំៃួយែល់ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ ៃិងផតល់ជស្េក្ែល់បរកិាខ រ ស្េួលនានា 
វាអាច្ស វ្ ើឲ្យពួក្សគមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃសៅក្ន ុងការផុ្ំចូ្លោន រវាងឪពុក្មាត យ ៃិងកូ្ៃៗតែលបាត់ខល ៃួ។ 

 
 េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្េិៃស្តឹេតតជេះឥទធិពលែល់រោឋ ភិបាលតតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏ជេះឥទធិពលែលអ់ងាភ្ជពសៅក្ន ុងវ ័ិយឯក្ជៃផងតែរ។ 
សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបេុៃសគភ្ជគសស្ច្ើៃ ថ ិតសៅក្ន ុងនែរប ់ 
រោឋ ភិបាលសនាេះ សហោឋ រច្នា េព ័ៃធ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុង ហរែឋអាសេរកិ្ភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយវ ័ិយឯក្ជៃ។ 
 
 េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្យ៉ា ងពិតស្បាក្ែផតល់ការយល់ែឹងអំពីស្គថ ៃភ្ជពភ្ជា េៗសៅច្ំ ុច្ច្ុងបញ្ច
ប់ទងំ ងខ្ងនៃបញ្ជហ ៖ ស វាស្គធារ ៈតែលស្តូវតតសោេះស្ស្គយបញ្ជហ  
ៃិងយុតាត ្ិការរប ់រោឋ ភិបាលតែលស្តូវតតស វ្ ើការចត់តច្ងនានា ស្មាប់បញ្ជហ ទងំសនាេះ ែូច្ជា ការសឆ្ា ើយតបតផនក្សវជាស្គន្រ ត  
មា៉ា  ីុៃសភា ើង ស្មាប់បុគាលទងំឡាយសៅសពលតែលស្តូវការជំៃួយសែើេបីស្ទស្ទង់ជីវតិ ស្គថ ៃីយបូេទឹក្ ៃិងស្គត រលូ 
ៃិងការបំសពញេុខងារសផសងៗជាសស្ច្ើៃសទៀតតែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់រោឋ ភិបាលក្ន ុងេូលោឋ ៃ។ 
 
ការជេះឥទធិពលនៃសស្ោេះេហៃតរាយសៅក្ន ុងតផនក្ជាសស្ច្ើៃនៃពិភពសលាក្អាច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងយ៉ា ងខ្ា ំងតាេរយៈការ
សស្បើស្បា ់ តង់ោរអៃតរជាតិ។ 
ការជេះឥទធិពលនៃ ត ង់ោរណ្តេួយតបបសនាេះៃឹងមាៃែំស ើរការេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹង ហរែឋអាសេរកិ្តតប៉ាុសណ្តណ េះសទ 
ប៉ាុតៃតវាៃឹងជេះឥទធិពលែល់ ហគេៃ៍អៃតរជាតិផងតែរ។ អងាការឯក្រាជយគួរតតមាៃទំនាក្់ទំៃង 
ៃិង មាជិក្ភ្ជពជាអៃតរជាតិ សហើយ ហគេៃ៍អៃតរជាតិគួរតតមាៃវតតមាៃសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការអភិវឌឍ តង់ោរនានា។ 
ឧទហរ ៍ែ៏លែ េួយអំពីស្បសភទនៃអតថស្បសយជៃ៍តែលសយើងអាច្ទញសច្ញពីែំស ើរការសៃេះ 
គឺលទធផលលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលសយើងអាច្ៃឹងទទួលបាៃតាេរយៈលំហូរនៃព័ត៌មាៃសោយស រសីោយតផែក្តាេេូលោឋ ៃអ
ៃតរជាតិសៅក្ន ុងអំ ុងសពលមាៃពយុ េះ ៊េូណ្តេិសៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៤។ សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងសស្ោេះេហៃតរាយ 
គឺលែខ្ា ំងណ្ត ់សនាេះ 
ការបញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀតអាច្ស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់អេះអាងថាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការ
សឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្ន ុងការសងើបស ើងវញិ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Bill Lent 
“ការស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេនៃ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្” 
ការត នាំអំពី្ៃធាៃ ស្មាប់សស្ោេះេហៃតរាយ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://disaster-resource.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=335%3Afacing-the-challenge-of-data-interoperability&catid=9%3Acrisis-
response&Itemid=15 (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ 
 
ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរមាៃៃ័យថា “ការស្គប់ស្គងការចប់យក្ ការរក្ាទុក្ ការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ ”។215 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
 

• អៃុវតតតាេកាតពវក្ិច្ចតាេផល វូច្ាប់ 
ៃិងស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្រប ់អតិថិជៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងក្ំ ត់ស្តានានា 
 

• ធានាច្ំស េះការរក្ាទុក្ ការទញយក្េក្វញិ ៃិងការសស្បើស្បា ់ឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព 
ៃិងស្ប ិទធផលៃិង 
 

• ធានាច្ំស េះ េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការស វ្ ើ មាហរ ក្េមរវាងខា ឹេស្គរតែលមាៃរច្នា េព ័ៃធ ស្តឹេស្តូវ 
ៃិងខា ឹេស្គរតែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធ ស្តឹេស្តូវ។ 
 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១. ការស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងវែតជីវតិ – 

 

• ការស វ្ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងក្ំ ត់ស្តា ៃិង 
 

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ។ 

 

                                                           
215 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទី៩ ទពំ័រទី ៣០៣-៣៤៤។ 



២. បសងក ើតសោលៃសយបាយស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ តែលរេួបញ្ច លូទងំវ ិ្ ីស្គន្រ ត ត វងរក្តាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ផងតែរ។ 
 
៣. ក្ំ ត់ស្គថ បតយក្េមព័ត៌មាៃៃិងស្គប់ស្គងវែតជីវតិនៃខា ឹេស្គរ– 

 

• ចប់យក្ ៃិងស្គប់ស្គងក្ំ ត់ស្តា ៃិងខា ឹេស្គរ 
 

• រក្ាទុក្ៃិងសបាេះសចលក្ំ ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរៃិង 
 

• រក្ាទុក្ក្ំ ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរជាឯក្ស្គរ។ 
 

៤. សបាេះពុេពផាយ ៃិងបញ្ជ ៃូខា ឹេស្គរ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ ៃិងក្ំ ត់ស្តា 
 

• សោលៃសយបាយៃិងៃីតិវ ិ្ ី 
 

• ក្តៃាងរក្ាទុក្ខា ឹេស្គរ 
 

• ក្ំ ត់ស្តាតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសៅក្ន ុងទស្េង់ជាសស្ច្ើៃនៃស្បព័ៃធផសពវផាយៃិង 
 

• ក្ំ ត់ស្តាៃិងបញ្ា ីនៃការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យ។  
 

ស្បអប់ទី២៣. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេរោឋ ភិបាលនានានៃរែឋរប ់ស្បសទ អាសេរកិ្ 
 

ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាលទធផលនៃការ ទ ង់េតិរប ់េជឈេ ឌ ល ស្មាប់រោឋ ភិបាលឌីជីថលសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេេន្រៃត ីរប ់រែឋច្ំៃួៃ 
២០៣ នាក្់ សៅក្ន ុង ហរែឋអាសេរកិ្ ក្់ព័ៃធៃឹងការសស្បើស្បា ់ែំសណ្តេះស្ស្គយក្ន ុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គររប ់ពួក្សគ៖ 
 
១. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប – ជាង ៨០ ភ្ជគរយនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយយល់ស្ បថា 

ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរគឺជាអាទិភ្ជពេួយ ស្មាប់ពួក្សគផ្លទ ល់ ៃិង ស្មាប់អងាភ្ជពរប ់ពួក្សគ។ 
 
២. សពលសៃេះ គឺជាសពលសវលា ស្មាប់ការស វ្ ើទំសៃើបក្េម  – 

ហុក្ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអងាភ្ជពនានាក្ំពុងតតស វ្ ើទំសៃើបក្េម វ ិ្ ីស្គន្រ ត ក្ន ុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គររប ់ពួក្សគយ៉ា ង
 ក្េម  ៃិង ១៥ ភ្ជគរយមាៃតផៃការស វ្ ើទំសៃើបក្េមនាសពលអនាគត។ 

 
៣.  ័វយស្បវតត ិក្េមនៃែំស ើរការ គឺជាការបំសពញបតៃថេតាេតបប្េមជាតិ – 

េួយភ្ជគបួៃនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយមាៃតផៃការស វ្ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េមែំស ើរការេួយសៅក្ន ុងរយៈសពល ១២ តខ។ 
 
៤. អនក្អាច្ចប់សផតើេសៅក្ន ុងតផនក្តូច្េួយ ឬរេួបញ្ច លូស្គប់តផនក្ទងំអ ់ – ស្គេ ិបស្បាំពីរភ្ជគរយនៃអងាភ្ជពនានា    

អៃុវតតការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងារទងំេូល ២៣ ភ្ជគរយអៃុវតតការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងតផនក្េួយ ៃិង 
២២ ភ្ជគរយអៃុវតតការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅទូទងំរែឋ។ 

 
៥. ភ្ជពឆាប់រហ័  ៃិងការអាច្តក្តស្បបាៃ គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ – សៅសពលៃិយយអំពីលទធក្េម 

ជាងេួយភ្ជគបីនៃអងាភ្ជពនានាមាៃបំ ងច្ងប់ាៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់ោក្់លក្់សៅសលើ
ទីផារ  ិជាក្េម (commercial-off-the-shelf solution) ។ មាៃតត 10 
ភ្ជគរយប៉ាុសណ្តណ េះមាៃបំ ងច្ង់បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវែំស ើង ែំស ើរការ ៃិងតថទសំោយខល ៃួឯង។  

 
៦. ការ េបូ រលក្ខ ៈពិស   គឺជាភ្ជពសពញៃិយេថមីេួយ – 

លក្ខ ៈពិស  នៃការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរតែលស្តូវបាៃស វ្ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េម រេួមាៃ៖ 
ក្ំ ត់ស្តាតែលអាច្ទញយក្េក្វញិបាៃ (៧៧ ភ្ជគរយ) 
ទស្េង់សអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្តូវបាៃបំតបាងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល (៥៩ ភ្ជគរយ) 
ការបញ្ជ ៃូឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ (៥០ ភ្ជគរយ) ៃិង េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការចប់ក្ំហុ (៣០ភ្ជគរយ)។ 
 

៧. េិៃតេៃស្គប់ែំសណ្តេះស្ស្គយ ុទធតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស ម ើៗោន សនាេះសទ – អនក្ផតល់ច្សេា ើយៃិយយថា 
តស្េូវការេួយច្ំៃួៃតែលេិៃស្តូវបាៃបំសពញតាេ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរនាសពលបច្ច ុបបៃន  
រេួមាៃ៖ ភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ (៤៨ ភ្ជគរយ) ការរក្ាទុក្ (៣៥ ភ្ជគរយ) ៃិង ៃត ិ ុខ (២ ភ្ជគរយ)។ 

 

៨. ការបិទផល វូ ស្មាប់ស វ្ ើលទធក្េមបាៃសក្ើតស ើង – ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយៃិយយថា 
ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមជាេួយស្បព័ៃធ សផសងៗសទៀត គឺជាបញ្ជហ ស្បឈេែ៏្ំបំផុត 
សៅសពលស វ្ ើយុតត ិក្េមតស្េូវការនៃែំសណ្តេះស្ស្គយេួយ។ 

 
៩. ស្បធាៃតផនក្បិទការជួញែូរ – ហុក្ ិបបួៃភ្ជគរយនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយៃិយយថា ស្បធាៃតផនក្ ែូច្ជា 

នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់ (C-suites) ៃិងអៃុស្បធាៃ គឺជាអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃ ក្់ព័ៃធៃឹងែំស ើរការសៅក្ន ុងសស្ជើ សរ ី។ 

 
១០. វា ុទធតតៃិយយអំពី ៣ S –  ៃត ិ ុខ ភ្ជពស្គេញ្ា  ៃិងការ ៃស ំំនច្ – 

ក្តាត ជំរុញសៅក្ន ុងការសស្ជើ សរ ីែំសណ្តេះស្ស្គយណ្តេួយរេួមាៃ៖ ៦០ ភ្ជគរយ គឺ ៃត ិ ុខ ៤៩ ភ្ជគរយ គឺភ្ជពស្គេញ្ា  
ៃិងងាយស្ ួលសស្បើស្បា ់ ៃិង ៤៥ ភ្ជគរយ គឺការ ៃស ំំនច្សស្គហ៊េុយ។ 

 
“បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Laserfiche “១០ 
ច្ំ ុច្តែលស្តូវែងឹអំពីការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.laserfiche.com/ecmblog/infographic-10-things-to-know-about-document-management-in-the-
public-sector/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
៤.២.៧. ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ 
 
ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ មាៃៃ័យថា 
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងាភ្ជព 
កាត់បៃថយហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោន នៃទិៃនៃ័យ ធានាបាៃៃូវគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព ់ ៃិងកាត់បៃថយ
ច្ំណ្តយសលើការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ”។216 
 
សោលសៅគឺសែើេបី៖ 
 

• អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការតច្ក្រំតលក្ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃសៅទូទងំែូសេៃនៃអាជីវក្េម 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីនានាសៅក្ន ុងអងាភ្ជពណ្តេួយ 
 

• ផតល់ជូៃៃូវស្បភពតែលមាៃ ិទធិអំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃក្ត់ស្តាទុក្ 
ៃិងស្តូវបាៃវាយតនេាគុ ភ្ជពរចួ្រាល់សហើយៃិង 
 

• កាត់បៃថយច្ំណ្តយ ៃិងភ្ជព ម ុគស្គម ញតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ តង់ោរ គំរទិូៃនៃ័យរេួ ៃិងរច្នាបថនៃការស វ្ ើ 
 មាហរ ក្េម។ 

 
 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១.  មាា ល់ក្តាត ជំរុញ ៃិងលក្ខខ ឌ តស្េូវនានា 
 
២. វាយតនេា ៃិង ទ ង់សេើលស្បភពនៃទិៃនៃ័យ 
 
៣. ក្ំ ត់វ ិ្ ីស្គន្រ តស្គថ បតយក្េម  
 
៤. បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ 
 
៥. ក្ំ ត់ែំស ើរការក្ន ុងការកាៃ់កាប់ ៃិងតថរក្ា 
 
៦. បសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីអភិបាលក្ិច្ច ៃិង 
 
៧. អៃុវតតស វាតច្ក្រំតលក្/ស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 
 

• លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង 
 

                                                           
216 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទ១ី០ ទពំ័រទី ៣៤៧-៣៧៩។ 



២. បសងក ើតសោលៃសយបាយស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ តែលរេួបញ្ច លូទងំវ ិ្ ីស្គន្រ ត ត វងរក្តាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ផងតែរ។ 
 
៣. ក្ំ ត់ស្គថ បតយក្េមព័ត៌មាៃៃិងស្គប់ស្គងវែតជីវតិនៃខា ឹេស្គរ– 

 

• ចប់យក្ ៃិងស្គប់ស្គងក្ំ ត់ស្តា ៃិងខា ឹេស្គរ 
 

• រក្ាទុក្ៃិងសបាេះសចលក្ំ ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរៃិង 
 

• រក្ាទុក្ក្ំ ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរជាឯក្ស្គរ។ 
 

៤. សបាេះពុេពផាយ ៃិងបញ្ជ ៃូខា ឹេស្គរ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ ៃិងក្ំ ត់ស្តា 
 

• សោលៃសយបាយៃិងៃីតិវ ិ្ ី 
 

• ក្តៃាងរក្ាទុក្ខា ឹេស្គរ 
 

• ក្ំ ត់ស្តាតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសៅក្ន ុងទស្េង់ជាសស្ច្ើៃនៃស្បព័ៃធផសពវផាយៃិង 
 

• ក្ំ ត់ស្តាៃិងបញ្ា ីនៃការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យ។  
 

ស្បអប់ទី២៣. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេរោឋ ភិបាលនានានៃរែឋរប ់ស្បសទ អាសេរកិ្ 
 

ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាលទធផលនៃការ ទ ង់េតិរប ់េជឈេ ឌ ល ស្មាប់រោឋ ភិបាលឌីជីថលសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេេន្រៃត ីរប ់រែឋច្ំៃួៃ 
២០៣ នាក្់ សៅក្ន ុង ហរែឋអាសេរកិ្ ក្់ព័ៃធៃឹងការសស្បើស្បា ់ែំសណ្តេះស្ស្គយក្ន ុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គររប ់ពួក្សគ៖ 
 
១. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប – ជាង ៨០ ភ្ជគរយនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយយល់ស្ បថា 

ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរគឺជាអាទិភ្ជពេួយ ស្មាប់ពួក្សគផ្លទ ល់ ៃិង ស្មាប់អងាភ្ជពរប ់ពួក្សគ។ 
 
២. សពលសៃេះ គឺជាសពលសវលា ស្មាប់ការស វ្ ើទំសៃើបក្េម  – 

ហុក្ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអងាភ្ជពនានាក្ំពុងតតស វ្ ើទំសៃើបក្េម វ ិ្ ីស្គន្រ ត ក្ន ុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គររប ់ពួក្សគយ៉ា ង
 ក្េម  ៃិង ១៥ ភ្ជគរយមាៃតផៃការស វ្ ើទំសៃើបក្េមនាសពលអនាគត។ 

 
៣.  ័វយស្បវតត ិក្េមនៃែំស ើរការ គឺជាការបំសពញបតៃថេតាេតបប្េមជាតិ – 

េួយភ្ជគបួៃនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយមាៃតផៃការស វ្ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េមែំស ើរការេួយសៅក្ន ុងរយៈសពល ១២ តខ។ 
 
៤. អនក្អាច្ចប់សផតើេសៅក្ន ុងតផនក្តូច្េួយ ឬរេួបញ្ច លូស្គប់តផនក្ទងំអ ់ – ស្គេ ិបស្បាំពីរភ្ជគរយនៃអងាភ្ជពនានា    

អៃុវតតការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងារទងំេូល ២៣ ភ្ជគរយអៃុវតតការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងតផនក្េួយ ៃិង 
២២ ភ្ជគរយអៃុវតតការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅទូទងំរែឋ។ 

 
៥. ភ្ជពឆាប់រហ័  ៃិងការអាច្តក្តស្បបាៃ គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ – សៅសពលៃិយយអំពីលទធក្េម 

ជាងេួយភ្ជគបីនៃអងាភ្ជពនានាមាៃបំ ងច្ងប់ាៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់ោក្់លក្់សៅសលើ
ទីផារ  ិជាក្េម (commercial-off-the-shelf solution) ។ មាៃតត 10 
ភ្ជគរយប៉ាុសណ្តណ េះមាៃបំ ងច្ង់បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវែំស ើង ែំស ើរការ ៃិងតថទសំោយខល ៃួឯង។  

 
៦. ការ េបូ រលក្ខ ៈពិស   គឺជាភ្ជពសពញៃិយេថមីេួយ – 

លក្ខ ៈពិស  នៃការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរតែលស្តូវបាៃស វ្ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េម រេួមាៃ៖ 
ក្ំ ត់ស្តាតែលអាច្ទញយក្េក្វញិបាៃ (៧៧ ភ្ជគរយ) 
ទស្េង់សអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្តូវបាៃបំតបាងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល (៥៩ ភ្ជគរយ) 
ការបញ្ជ ៃូឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ (៥០ ភ្ជគរយ) ៃិង េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការចប់ក្ំហុ (៣០ភ្ជគរយ)។ 
 

៧. េិៃតេៃស្គប់ែំសណ្តេះស្ស្គយ ុទធតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស ម ើៗោន សនាេះសទ – អនក្ផតល់ច្សេា ើយៃិយយថា 
តស្េូវការេួយច្ំៃួៃតែលេិៃស្តូវបាៃបំសពញតាេ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរនាសពលបច្ច ុបបៃន  
រេួមាៃ៖ ភ្ជពងាយស្ ួលសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ (៤៨ ភ្ជគរយ) ការរក្ាទុក្ (៣៥ ភ្ជគរយ) ៃិង ៃត ិ ុខ (២ ភ្ជគរយ)។ 

 

៨. ការបិទផល វូ ស្មាប់ស វ្ ើលទធក្េមបាៃសក្ើតស ើង – ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយៃិយយថា 
ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមជាេួយស្បព័ៃធ សផសងៗសទៀត គឺជាបញ្ជហ ស្បឈេែ៏្ំបំផុត 
សៅសពលស វ្ ើយុតត ិក្េមតស្េូវការនៃែំសណ្តេះស្ស្គយេួយ។ 

 
៩. ស្បធាៃតផនក្បិទការជួញែូរ – ហុក្ ិបបួៃភ្ជគរយនៃអនក្ផតល់ច្សេា ើយៃិយយថា ស្បធាៃតផនក្ ែូច្ជា 

នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់ (C-suites) ៃិងអៃុស្បធាៃ គឺជាអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃ ក្់ព័ៃធៃឹងែំស ើរការសៅក្ន ុងសស្ជើ សរ ី។ 

 
១០. វា ុទធតតៃិយយអំពី ៣ S –  ៃត ិ ុខ ភ្ជពស្គេញ្ា  ៃិងការ ៃស ំំនច្ – 

ក្តាត ជំរុញសៅក្ន ុងការសស្ជើ សរ ីែំសណ្តេះស្ស្គយណ្តេួយរេួមាៃ៖ ៦០ ភ្ជគរយ គឺ ៃត ិ ុខ ៤៩ ភ្ជគរយ គឺភ្ជពស្គេញ្ា  
ៃិងងាយស្ ួលសស្បើស្បា ់ ៃិង ៤៥ ភ្ជគរយ គឺការ ៃស ំំនច្សស្គហ៊េុយ។ 

 
“បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Laserfiche “១០ 
ច្ំ ុច្តែលស្តូវែងឹអំពីការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.laserfiche.com/ecmblog/infographic-10-things-to-know-about-document-management-in-the-
public-sector/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
៤.២.៧. ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ 
 
ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ មាៃៃ័យថា 
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងាភ្ជព 
កាត់បៃថយហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោន នៃទិៃនៃ័យ ធានាបាៃៃូវគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព ់ ៃិងកាត់បៃថយ
ច្ំណ្តយសលើការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ”។216 
 
សោលសៅគឺសែើេបី៖ 
 

• អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការតច្ក្រំតលក្ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃសៅទូទងំែូសេៃនៃអាជីវក្េម 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីនានាសៅក្ន ុងអងាភ្ជពណ្តេួយ 
 

• ផតល់ជូៃៃូវស្បភពតែលមាៃ ិទធិអំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃក្ត់ស្តាទុក្ 
ៃិងស្តូវបាៃវាយតនេាគុ ភ្ជពរចួ្រាល់សហើយៃិង 
 

• កាត់បៃថយច្ំណ្តយ ៃិងភ្ជព ម ុគស្គម ញតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ តង់ោរ គំរទិូៃនៃ័យរេួ ៃិងរច្នាបថនៃការស វ្ ើ 
 មាហរ ក្េម។ 

 
 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១.  មាា ល់ក្តាត ជំរុញ ៃិងលក្ខខ ឌ តស្េូវនានា 
 
២. វាយតនេា ៃិង ទ ង់សេើលស្បភពនៃទិៃនៃ័យ 
 
៣. ក្ំ ត់វ ិ្ ីស្គន្រ តស្គថ បតយក្េម  
 
៤. បសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យ 
 
៥. ក្ំ ត់ែំស ើរការក្ន ុងការកាៃ់កាប់ ៃិងតថរក្ា 
 
៦. បសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីអភិបាលក្ិច្ច ៃិង 
 
៧. អៃុវតតស វាតច្ក្រំតលក្/ស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 
 

• លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង 
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Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទ១ី០ ទពំ័រទី ៣៤៧-៣៧៩។ 



• គំរទិូៃនៃ័យៃិង ំ ុំឯក្ស្គរ 
 

• ទិៃនៃ័យសយងៃងិទិៃនៃ័យសេតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃៃិង 
 

• ស វាទិៃនៃ័យតែលសស្បើស ើងវញិបាៃ។ 

ស្បអប់ទី២៤. សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី? 

ទិៃនៃ័យសេ 
 
ទិៃនៃ័យសេ គឺជាព័ត៌មាៃអាជីវក្េម ំខ្ៃ់ៗតែលោំស្ទែល់ស្បតិបតត ិការនានា។ 
 
ទិៃនៃ័យសេព ៌នាអំពីអតិថិជៃ ផលិតផល តផនក្ ៃិសយជិត  មាា រ អនក្ផាត់ផាង់ ទីតាំង។ល។ 
តែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការនានា។ ជាទូសៅ វាស្តូវបាៃសគ ំសៅែល់ ទីក្តៃាង (ទីតាំង ភូេិស្គន្រ ត  ការោឋ ៃ) 
ភ្ជគីទងំឡាយ (ស្បជាជៃ អតិថិជៃ អនក្ផាត់ផាង់ ៃិសយជិត) ៃិងវតថ ុនានា (ផលិតផល េុខទំៃិញ  មាា រ យៃជំៃិេះ)។ 
តាេ្េមតា ទិៃនៃ័យសេស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការ្េមតាតាេរយៈែំស ើរការអាជីវក្េមតែលមាៃស្ស្គប់។ ជាអក្ុ ល 
ែំស ើរការអាជីវក្េមតែលស វ្ ើស្បតិបតត ិការទងំសៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់ក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់ “ក្េម វ ិ្ ីជាក្់លាក្”់ 
នៃទិៃនៃ័យសេសៃេះ អាស្ ័យសហតុសៃេះ 
វាទទួលបរាជ័យសៅក្ន ុងការ សស្េច្បាៃៃូវលក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់ ហស្ោ ទងំេូលតែលផតល់អំណ្តច្ែល់ទិៃនៃ័យសេតែលសស្បើ
ស្បា ់រេួសៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីនានាតែលមាៃ 
 តង់ោរគុ ភ្ជពខព ់ ៃិងស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចរេួ។ 
 
ទិៃនៃ័យសយង 
 
ទិៃនៃ័យសយង គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសយងែល់ ៃិងស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយស្បព័ៃធេួយច្ំៃួៃ។ 
ទិៃនៃ័យសយងភ្ជគសស្ច្ើៃ ំសៅសលើទ សនាទៃនានាតែលជេះឥទធិពលសលើែំស ើរការអាជីវក្េម – ឧ. ឋាៃៈតាេលំោប់លំសោយ 
(ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង | ស្តូវបាៃអៃុេ័ត | ស្តូវបាៃបែិស ្) – 
ឬស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាភ្ជស្គតាេ តង់ោរេួយបតៃថេសទៀតតែលបញ្ជា ក្់ 
ការបក្ស្ស្គយអំពីក្ំ ត់ស្តានៃទិៃនៃ័យណ្តេួយឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់បតៃថេសទៀត – ឧ. តួនាទីការងាររប ់ៃិយជិត 
(ជាៃ់ទប | ជាៃ់ខព ់ | អៃុស្បធាៃ)។ 
 
ទិៃនៃ័យសយងេួយច្ំៃួៃអាច្មាៃលក្ខ ៈជា ក្ល ៃិង/ឬ តង់ោរ (ឧ. ស្បសទ នានា – ISO ៣១៦៦-១)។ 
ឯក្ស្គរសយងសផសងសទៀតអាច្ “ស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀង” សៅក្ន ុង ហស្ោ  (ឋាៃៈរប អ់តិថិជៃ) 
ឬសៅក្ន ុងែូសេៃនៃអាជីវក្េមតែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងេួយ (ការតបងតច្ក្ស្បសភទផលិតផល)។ 
 
ជាញឹក្ញាប់ ទិៃនៃ័យសយងស្តូវបាៃសគចត់ទុក្ថាជាប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូច្េួយនៃទិៃនៃ័យសេ។ ស ម្ េះសពញ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ
ស្បសភទសៃេះ គឺ “ទិៃនៃ័យសយងឲ្យទិៃនៃ័យសេ”។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ FX Nicolas “ស្ត ប់សៅកាៃ់ច្ំ ុច្េូលោឋ ៃវញិ៖ ទិៃនៃ័យនៃស្បតិបតត ិការ 
ទិៃនៃ័យសេ ទិៃនៃ័យមា  ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃពៃយល់” Semarchy នថាទី១០ តខតុលា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://blog.semarchy.com/backtobasics_data_classification/។ 
 
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  
 
ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម មាៃៃ័យថា “ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូវទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអនក្ស វ្ ើការតផនក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ ការស្គក្ ួរ ៃិងការវភិ្ជគ”។217 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

• បសងក ើត ៃិងតថរក្ាេជឈោឋ ៃតផនក្បសច្ចក្សទ  ៃិងែំស ើរការបសច្ចក្សទ  
ៃិងអាជីវក្េមតែលចំបាច្់ច្ំស េះការផតល់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស វ្ ើ មាហរ ក្េមសៅក្ន ុងការោំស្ទែល់េុខងារស វ្ ើស្ប
តិបតត ិការ លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជព ៃិង ក្េមភ្ជពនានានៃការ មាា ត់អាជីវក្េម ៃិង 
 

• ោំស្ទ ៃិងអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយអនក្ស វ្ ើការតផនក្ច្ំស េះែឹង។ 
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 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១.ត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវ – 
 

• ក្ំ ត់ ៃិងតថរក្ាស្គថ បតយក្េមឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  
 

២. អភិវឌឍឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងតផនក្តូច្ៗនៃឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ 
 
៣. ោក្់េៃុ សចូ្លសៅក្ន ុងឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ 
 
៤. អៃុវតតការស្បេូលផត ុំព័ត៌មាៃ មាា ត់អាជីវក្េមោក្់ក្ន ុង ំ ុំឯក្ស្គរេួយ ៃិង 
 
៥. តថរក្ាផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ។ 
 
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 

• ស្គថ បតយក្េមឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  
 

• ផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ែំស ើរការនៃការោក្់បញ្ច លូេៃុ ស 
 

•  ក្េមភ្ជពស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ច  
 

• វច្នាៃុស្ក្េស្ក្េុ ក្យ 
 

• ការ ិក្ាត វងយល់ៃិងការអៃុេ័តសលើតផៃការ 
 

• តផៃការបសញ្ចញ 
 

• ែំស ើរការោំស្ទែល់ការផលិត 
 

•  ក្េមភ្ជពពស្ងឹងក្ិច្ចការនានា(Loadtuning activities)ៃិង 
 

• ពិៃិតយតាេោៃ ក្េមភ្ជពនៃការ មាា ត់អាជីវក្េម។ 

 
ស្បអប់ទី ២៥. សតើការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ គឺជាអវ ី? 
 

ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ គឺជាបសច្ចក្សទ េួយ ស្មាប់ស្បេូល ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពខុ ៗោន  
សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េមតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ។ វាគឺជាការលាយបញ្ច លូោន នៃបសច្ចក្វទិា 
ៃិង មា ធាតុនានាតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត ។ 
 
វាគឺជាការរក្ាទុក្សៅក្ន ុងស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ៃូវព័ត៌មាៃជាសស្ច្ើៃសោយអាជីវក្េមេួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់
ការស្គក្ ួរ ៃិងការវភិ្ជគ ជំៃួ ឲ្យការែំស ើរការស្បតិបតត ិការ។ 
វាគឺជាែំស ើរការេួយសៅក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់អាច្ត វងរក្ព័ត៌មាៃទងំសនាេះបាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលាសែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូ។ 
 
ឃ្ា ំងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ស្គប់ស្បសភទទងំអ ់ ែូច្ជា៖ 

• អនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលពឹងតផែក្សលើទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
 

• អនក្សស្បើស្បា ់តែលសស្បើស្បា ់ែំស ើរការតែលមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញ ៃិងស្តូវតក្តស្បតាេតស្េូវការរប ់អតិថិជៃ 
សែើេបីទទួលបាៃព័ត៌មាៃពីស្បភពទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
 

• អនក្តែលច្ង់បាៃបសច្ចក្វទិាស្គេញ្ា សែើេបីចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
 

• អនក្តែលច្ង់បាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃលក្ខ ៈជាស្បព័ៃធ ស្មាប់ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 



• គំរទិូៃនៃ័យៃិង ំ ុំឯក្ស្គរ 
 

• ទិៃនៃ័យសយងៃិងទិៃនៃ័យសេតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃៃិង 
 

• ស វាទិៃនៃ័យតែលសស្បើស ើងវញិបាៃ។ 

ស្បអប់ទី២៤. សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី? 

ទិៃនៃ័យសេ 
 
ទិៃនៃ័យសេ គឺជាព័ត៌មាៃអាជីវក្េម ំខ្ៃ់ៗតែលោំស្ទែល់ស្បតិបតត ិការនានា។ 
 
ទិៃនៃ័យសេព ៌នាអំពីអតិថិជៃ ផលិតផល តផនក្ ៃិសយជិត  មាា រ អនក្ផាត់ផាង់ ទីតាំង។ល។ 
តែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការនានា។ ជាទូសៅ វាស្តូវបាៃសគ ំសៅែល់ ទីក្តៃាង (ទីតាំង ភូេិស្គន្រ ត  ការោឋ ៃ) 
ភ្ជគីទងំឡាយ (ស្បជាជៃ អតិថិជៃ អនក្ផាត់ផាង់ ៃិសយជិត) ៃិងវតថ ុនានា (ផលិតផល េុខទំៃិញ  មាា រ យៃជំៃិេះ)។ 
តាេ្េមតា ទិៃនៃ័យសេស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការ្េមតាតាេរយៈែំស ើរការអាជីវក្េមតែលមាៃស្ស្គប់។ ជាអក្ុ ល 
ែំស ើរការអាជីវក្េមតែលស វ្ ើស្បតិបតត ិការទងំសៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់ក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់ “ក្េម វ ិ្ ីជាក្់លាក្”់ 
នៃទិៃនៃ័យសេសៃេះ អាស្ ័យសហតុសៃេះ 
វាទទួលបរាជ័យសៅក្ន ុងការ សស្េច្បាៃៃូវលក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់ ហស្ោ ទងំេូលតែលផតល់អំណ្តច្ែល់ទិៃនៃ័យសេតែលសស្បើ
ស្បា ់រេួសៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីនានាតែលមាៃ 
 តង់ោរគុ ភ្ជពខព ់ ៃិងស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចរេួ។ 
 
ទិៃនៃ័យសយង 
 
ទិៃនៃ័យសយង គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសយងែល់ ៃិងស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយស្បព័ៃធេួយច្ំៃួៃ។ 
ទិៃនៃ័យសយងភ្ជគសស្ច្ើៃ ំសៅសលើទ សនាទៃនានាតែលជេះឥទធិពលសលើែំស ើរការអាជីវក្េម – ឧ. ឋាៃៈតាេលំោប់លំសោយ 
(ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង | ស្តូវបាៃអៃុេ័ត | ស្តូវបាៃបែិស ្) – 
ឬស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាភ្ជស្គតាេ តង់ោរេួយបតៃថេសទៀតតែលបញ្ជា ក្់ 
ការបក្ស្ស្គយអំពីក្ំ ត់ស្តានៃទិៃនៃ័យណ្តេួយឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់បតៃថេសទៀត – ឧ. តួនាទីការងាររប ់ៃិយជិត 
(ជាៃ់ទប | ជាៃ់ខព ់ | អៃុស្បធាៃ)។ 
 
ទិៃនៃ័យសយងេួយច្ំៃួៃអាច្មាៃលក្ខ ៈជា ក្ល ៃិង/ឬ តង់ោរ (ឧ. ស្បសទ នានា – ISO ៣១៦៦-១)។ 
ឯក្ស្គរសយងសផសងសទៀតអាច្ “ស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀង” សៅក្ន ុង ហស្ោ  (ឋាៃៈរប អ់តិថិជៃ) 
ឬសៅក្ន ុងែូសេៃនៃអាជីវក្េមតែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងេួយ (ការតបងតច្ក្ស្បសភទផលិតផល)។ 
 
ជាញឹក្ញាប់ ទិៃនៃ័យសយងស្តូវបាៃសគចត់ទុក្ថាជាប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូច្េួយនៃទិៃនៃ័យសេ។ ស ម្ េះសពញ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ
ស្បសភទសៃេះ គឺ “ទិៃនៃ័យសយងឲ្យទិៃនៃ័យសេ”។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ FX Nicolas “ស្ត ប់សៅកាៃ់ច្ំ ុច្េូលោឋ ៃវញិ៖ ទិៃនៃ័យនៃស្បតិបតត ិការ 
ទិៃនៃ័យសេ ទិៃនៃ័យមា  ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃពៃយល់” Semarchy នថាទី១០ តខតុលា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://blog.semarchy.com/backtobasics_data_classification/។ 
 
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  
 
ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម មាៃៃ័យថា “ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូវទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអនក្ស វ្ ើការតផនក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ ការស្គក្ ួរ ៃិងការវភិ្ជគ”។217 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

• បសងក ើត ៃិងតថរក្ាេជឈោឋ ៃតផនក្បសច្ចក្សទ  ៃិងែំស ើរការបសច្ចក្សទ  
ៃិងអាជីវក្េមតែលចំបាច្់ច្ំស េះការផតល់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស វ្ ើ មាហរ ក្េមសៅក្ន ុងការោំស្ទែល់េុខងារស វ្ ើស្ប
តិបតត ិការ លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជព ៃិង ក្េមភ្ជពនានានៃការ មាា ត់អាជីវក្េម ៃិង 
 

• ោំស្ទ ៃិងអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព 
ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយអនក្ស វ្ ើការតផនក្ច្ំស េះែឹង។ 
 

                                                           
217 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទ១ី១ ទពំ័រទី ៣៨១-៤១៤។ 

 ក្េមភ្ជពនានារេួមាៃ៖ 
 
១.ត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវ – 
 

• ក្ំ ត់ ៃិងតថរក្ាស្គថ បតយក្េមឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  
 

២. អភិវឌឍឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងតផនក្តូច្ៗនៃឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ 
 
៣. ោក្់េៃុ សចូ្លសៅក្ន ុងឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ 
 
៤. អៃុវតតការស្បេូលផត ុំព័ត៌មាៃ មាា ត់អាជីវក្េមោក្់ក្ន ុង ំ ុំឯក្ស្គរេួយ ៃិង 
 
៥. តថរក្ាផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ។ 
 
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃរេួមាៃ៖ 

• ស្គថ បតយក្េមឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  
 

• ផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ែំស ើរការនៃការោក្់បញ្ច លូេៃុ ស 
 

•  ក្េមភ្ជពស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ច  
 

• វច្នាៃុស្ក្េស្ក្េុ ក្យ 
 

• ការ ិក្ាត វងយល់ៃិងការអៃុេ័តសលើតផៃការ 
 

• តផៃការបសញ្ចញ 
 

• ែំស ើរការោំស្ទែល់ការផលិត 
 

•  ក្េមភ្ជពពស្ងឹងក្ិច្ចការនានា(Loadtuning activities)ៃិង 
 

• ពិៃិតយតាេោៃ ក្េមភ្ជពនៃការ មាា ត់អាជីវក្េម។ 

 
ស្បអប់ទី ២៥. សតើការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ គឺជាអវ ី? 
 

ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ គឺជាបសច្ចក្សទ េួយ ស្មាប់ស្បេូល ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពខុ ៗោន  
សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េមតែលស រសពញសោយអតថៃ័យ។ វាគឺជាការលាយបញ្ច លូោន នៃបសច្ចក្វទិា 
ៃិង មា ធាតុនានាតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត ។ 
 
វាគឺជាការរក្ាទុក្សៅក្ន ុងស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ៃូវព័ត៌មាៃជាសស្ច្ើៃសោយអាជីវក្េមេួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់
ការស្គក្ ួរ ៃិងការវភិ្ជគ ជំៃួ ឲ្យការែំស ើរការស្បតិបតត ិការ។ 
វាគឺជាែំស ើរការេួយសៅក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់អាច្ត វងរក្ព័ត៌មាៃទងំសនាេះបាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលាសែើេបីស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូ។ 
 
ឃ្ា ំងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ស្គប់ស្បសភទទងំអ ់ ែូច្ជា៖ 

• អនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលពឹងតផែក្សលើទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
 

• អនក្សស្បើស្បា ់តែលសស្បើស្បា ់ែំស ើរការតែលមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញ ៃិងស្តូវតក្តស្បតាេតស្េូវការរប ់អតិថិជៃ 
សែើេបីទទួលបាៃព័ត៌មាៃពីស្បភពទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
 

• អនក្តែលច្ង់បាៃបសច្ចក្វទិាស្គេញ្ា សែើេបីចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
 

• អនក្តែលច្ង់បាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃលក្ខ ៈជាស្បព័ៃធ ស្មាប់ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 



 

• អនក្សស្បើស្បា ់តែលមាៃបំ ងបំសពញការងារឲ្យបាៃឆាប់រហ័ សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំខ្ា ំង 
តែលជាភ្ជពចំបាច្់េួយ ស្មាប់របាយការ ៍កូ្សឡាៃឬែាស្កាេៃិង 
 

• អនក្សស្បើស្បា ់តែលមាៃបំ ងត វងរក្ “រច្នាបថតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង” នៃលំហូរទិៃនៃ័យ ៃិងច្ងទិៃនៃ័យជាស្ក្េុ។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Guru99 “សតើការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី? ស្បសភទ ៃិយេៃ័យ 
ៃិងឧទហរ ៍”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.guru99.com/data-warehousing.html 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ឬទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ 
“រេួបញ្ច លូព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ចក្សទ  ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម, វធិាៃ ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងរច្នា េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងរច្នា- េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យតផនក្របូវៃត ”។218 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
 

• ផតល់ការត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ  ៃិងការសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងអងាភ្ជព 
 

• ស្បេូលផត ុំ ៃិងស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលទទួលបាៃពីស្បភពខុ ៗោន  
 

• ផតល់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តង់ោរេួយសៅក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង 
 

• ធានាច្ំស េះគុ ភ្ជព ៃិង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

 ក្េមភ្ជពនានា រេួមាៃ៖ 
 
១. ក្ំ ត់យុទធស្គន្រ ត រប ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 
 
២. ត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – 

 

• លក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងអាជីវក្េម ៃិង 
 

• លក្ខខ ឌ តស្េូវតផនក្បសច្ចក្សទ ។ 

៣.ក្ំ ត់អំពីស្គថ បតយក្េមនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 

• បសងក ើតគំរតូែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរេួូយសផសងសទៀត (metamodel) 
 

• អៃុវតត តង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង 
 

• ស្គប់ស្គងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

 
៤. បសងក ើត ៃិងតថរក្ាទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – 

• ស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិង 
 

• តច្ក្ចយៃិងផតល់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

៥. ស្គក្ ួរ រាយការ ៍ ៃិងវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• យុទធស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 

                                                           
218 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទ១ី២ ទំពរ័ទ ី៤១៧-៤៤៨។ 

 

•  តង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 

• ស្គថ បតយក្េមនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 

• គំរតូែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរេួូយសផសងសទៀត 
 

• ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន  
 

• ក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 

• តខសស្ ឡាយនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

ស្បអប់ទី២៦. ច្ំ ុច្េូលោឋ ៃនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 

ស្ប ិៃសបើៃិយយឲ្យស្គេញ្ា  ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត គឺជា “ទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ” 
សហើយស្ប ិៃសបើស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ វាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស្គប់សពលតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ស្តូវបាៃទទួលយក្ ស្តូវបាៃបតៃថេ ស្តូវបាៃលុបពី ឬស្តូវបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅក្ន ុងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ 
ៃិងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យណ្តេួយសៅក្ន ុងវសិ្គលភ្ជពនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ផតល់អតថស្បសយជៃ៍េួយច្ំៃួៃតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់ 
ច្ំស េះ ហស្ោ  តែលរេួមាៃ៖ 
 

•  ងាតិភ្ជពនៃៃិយេៃ័យ – ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យតែលជួយ ស្េេុះ ស្េួលភ្ជពខុ ោន សៅក្ន ុងស្គរព័ៃធ ពទ ែូច្ជា “សភញៀវ” ៃិង “អតិថិជៃ” 
“ស្បាក្់ច្ំ ូល” ៃិង “ការលក្់”។ល។ 
 

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃទំនាក្់ទំៃង – ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ជួយសោេះស្ស្គយភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់ 
ៃិងអ ងាតិភ្ជពសៅសពលស វ្ ើការក្ំ ត់អំពីការរេួបញ្ច លូោន រវាងអងាភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅស្គប់តផនក្ទំ
ងអ ់នៃេជឈោឋ ៃទិៃនៃ័យ។ ឧទហរ ៍៖ ស្ប ិៃសបើអតិថិជៃបាៃស្បកា ថាជា “អតថោហក្សៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីេួយ 
សហើយអតថោហក្របូសៃេះស្តូវបាៃសគសៅថាជា “អនក្ចូ្លរេួ” សៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីេួយសផសងសទៀត 
ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃឹងជួយបញ្ជា ក្់អំពីស្គថ ៃភ្ជពសនាេះឲ្យបាៃច្ា ់លា ់។ 
 

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃតខសស្ ឡាយទិៃនៃ័យ – ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
មាៃព័ត៌មាៃអំពីស្បភពសែើេនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួយច្ំៃួៃ 
ៃិងអាច្មាៃភ្ជពលេែ ិតស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងការក្ំ ត់ព័ត៌មាៃសៅក្ស្េិតលទធផល (attribute level)។ 
ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
អាច្តថរក្ាគុ តនេាតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា ត ស្មាប់លទធផលនៃទិៃនៃ័យេួយ ទស្េង់ េរេយ ទីតាំង មាច  ់ 
ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ សៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការ ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
អាច្តថរក្ាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ ក្េម វ ិ្ ី ៃិងែំស ើរការនានាតែលបសងក ើត លុប 
ឬតក្តស្បទិៃនៃ័យ ឧបក្រ ៍ក្ត់ស្តាសពលសវលានៃការតក្តស្បជាក់្ត តង 
ៃិងការអៃុញ្ជា តតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើ ក្េមភ្ជពទងំសៃេះ។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Alex Berson ៃិង Larry Dubov 
“អតថស្បសយជៃ៍នៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ៃិងការអៃុវតតយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត” TechTarget។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://searchitchannel.techtarget.com/feature/The-benefits-of-metadata-and-implementing-a-metadata-
management-strategy (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ 
ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ំសៅែល់៖ “ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េមភ្ជពនានាតែលអៃុវតតបសច្ចក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ 
សែើេបីបញ្ជា ក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្ត ិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ”។219 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 

                                                           
219 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ជំពូក្ទ១ី៣ ទំព័រទ ី៤៥១-៤៩៤។ 



 

• អនក្សស្បើស្បា ់តែលមាៃបំ ងបំសពញការងារឲ្យបាៃឆាប់រហ័ សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំខ្ា ំង 
តែលជាភ្ជពចំបាច្់េួយ ស្មាប់របាយការ ៍កូ្សឡាៃឬែាស្កាេៃិង 
 

• អនក្សស្បើស្បា ់តែលមាៃបំ ងត វងរក្ “រច្នាបថតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង” នៃលំហូរទិៃនៃ័យ ៃិងច្ងទិៃនៃ័យជាស្ក្េុ។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Guru99 “សតើការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី? ស្បសភទ ៃិយេៃ័យ 
ៃិងឧទហរ ៍”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.guru99.com/data-warehousing.html 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ឬទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ 
“រេួបញ្ច លូព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ចក្សទ  ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម, វធិាៃ ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងរច្នា េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងរច្នា- េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យតផនក្របូវៃត ”។218 
 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
 

• ផតល់ការត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ  ៃិងការសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងអងាភ្ជព 
 

• ស្បេូលផត ុំ ៃិងស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលទទួលបាៃពីស្បភពខុ ៗោន  
 

• ផតល់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តង់ោរេួយសៅក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង 
 

• ធានាច្ំស េះគុ ភ្ជព ៃិង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

 ក្េមភ្ជពនានា រេួមាៃ៖ 
 
១. ក្ំ ត់យុទធស្គន្រ ត រប ់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 
 
២. ត វងយល់អំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – 

 

• លក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងអាជីវក្េម ៃិង 
 

• លក្ខខ ឌ តស្េូវតផនក្បសច្ចក្សទ ។ 

៣.ក្ំ ត់អំពីស្គថ បតយក្េមនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 

• បសងក ើតគំរតូែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរេួូយសផសងសទៀត (metamodel) 
 

• អៃុវតត តង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង 
 

• ស្គប់ស្គងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

 
៤. បសងក ើត ៃិងតថរក្ាទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – 

• ស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិង 
 

• តច្ក្ចយៃិងផតល់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

៥. ស្គក្ ួរ រាយការ ៍ ៃិងវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 

• យុទធស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
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•  តង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 

• ស្គថ បតយក្េមនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 

• គំរតូែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរេួូយសផសងសទៀត 
 

• ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន  
 

• ក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
 

• តខសស្ ឡាយនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 

ស្បអប់ទី២៦. ច្ំ ុច្េូលោឋ ៃនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 

ស្ប ិៃសបើៃិយយឲ្យស្គេញ្ា  ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត គឺជា “ទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ” 
សហើយស្ប ិៃសបើស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ វាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស្គប់សពលតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ស្តូវបាៃទទួលយក្ ស្តូវបាៃបតៃថេ ស្តូវបាៃលុបពី ឬស្តូវបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅក្ន ុងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ 
ៃិងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យណ្តេួយសៅក្ន ុងវសិ្គលភ្ជពនៃស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ផតល់អតថស្បសយជៃ៍េួយច្ំៃួៃតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់ 
ច្ំស េះ ហស្ោ  តែលរេួមាៃ៖ 
 

•  ងាតិភ្ជពនៃៃិយេៃ័យ – ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យតែលជួយ ស្េេុះ ស្េួលភ្ជពខុ ោន សៅក្ន ុងស្គរព័ៃធ ពទ ែូច្ជា “សភញៀវ” ៃិង “អតិថិជៃ” 
“ស្បាក្់ច្ំ ូល” ៃិង “ការលក្់”។ល។ 
 

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃទំនាក្់ទំៃង – ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ជួយសោេះស្ស្គយភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់ 
ៃិងអ ងាតិភ្ជពសៅសពលស វ្ ើការក្ំ ត់អំពីការរេួបញ្ច លូោន រវាងអងាភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅស្គប់តផនក្ទំ
ងអ ់នៃេជឈោឋ ៃទិៃនៃ័យ។ ឧទហរ ៍៖ ស្ប ិៃសបើអតិថិជៃបាៃស្បកា ថាជា “អតថោហក្សៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីេួយ 
សហើយអតថោហក្របូសៃេះស្តូវបាៃសគសៅថាជា “អនក្ចូ្លរេួ” សៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីេួយសផសងសទៀត 
ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃឹងជួយបញ្ជា ក្់អំពីស្គថ ៃភ្ជពសនាេះឲ្យបាៃច្ា ់លា ់។ 
 

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃតខសស្ ឡាយទិៃនៃ័យ – ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
មាៃព័ត៌មាៃអំពីស្បភពសែើេនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួយច្ំៃួៃ 
ៃិងអាច្មាៃភ្ជពលេែ ិតស្គប់ស្ោៃ់សៅក្ន ុងការក្ំ ត់ព័ត៌មាៃសៅក្ស្េិតលទធផល (attribute level)។ 
ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
អាច្តថរក្ាគុ តនេាតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជា ត ស្មាប់លទធផលនៃទិៃនៃ័យេួយ ទស្េង់ េរេយ ទីតាំង មាច  ់ 
ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ សៅក្ន ុងស្បតិបតត ិការ ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
អាច្តថរក្ាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ ក្េម វ ិ្ ី ៃិងែំស ើរការនានាតែលបសងក ើត លុប 
ឬតក្តស្បទិៃនៃ័យ ឧបក្រ ៍ក្ត់ស្តាសពលសវលានៃការតក្តស្បជាក់្ត តង 
ៃិងការអៃុញ្ជា តតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើ ក្េមភ្ជពទងំសៃេះ។ 

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Alex Berson ៃិង Larry Dubov 
“អតថស្បសយជៃ៍នៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ៃិងការអៃុវតតយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត” TechTarget។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://searchitchannel.techtarget.com/feature/The-benefits-of-metadata-and-implementing-a-metadata-
management-strategy (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
 
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ 
ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ំសៅែល់៖ “ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េមភ្ជពនានាតែលអៃុវតតបសច្ចក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ 
សែើេបីបញ្ជា ក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្ត ិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ”។219 
សោលសៅ គឺសែើេបី៖ 
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• បសងក ើតវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងេួយសែើេបីស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃភ្ជព េស្ បតាេសោលបំ ង 
សោយតផែក្តាេលក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើត តង់ោរ លក្ខខ ឌ តស្េូវ 
ៃិងលក្ខ ៈលេែ ិត ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យតែលជាតផនក្េួយនៃវែតជីវតិរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

• ក្ំ ត់ ៃិងអៃុវតតែំស ើរការសៅក្ន ុងការវា ់តវង ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងរាយការ ៍អំពីក្ស្េិតគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

•  មាា ល់ 
ៃិងត ៊េូ េតិ ស្មាប់ឱកា នានាសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យ
ែំស ើរការៃិងស្បព័ៃធនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 

 ក្េមភ្ជពនានា រេួមាៃ៖ 
 
១. ក្ំ ត់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
 
២. ក្ំ ត់យុទធស្គន្រ តអំពីគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 
 
៣. ក្ំ ត់វសិ្គលភ្ជពនៃការវាយតនេាជាសលើក្ែំបូង – 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ ៃិង 
 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីវធិាៃ ៃិងរច្នាបថតែលមាៃស្ស្គប់។ 

៤.អៃុវតតការវាយតនេាគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យជាសលើក្ែំបូង – 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញ ៃិងក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃបញ្ជហ នានា ៃិង 
 

• អៃុវតតការវភិ្ជគអំពីសែើេសហតុនៃបញ្ជហ នានា។ 
 

៥. ច្ងអ ុលបងាហ ញៃងិក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង– 
 

• ក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃវធិាៃការនានាតផែក្តាេការជេះឥទធិពលសលើអាជីវក្េម  
 

• បសងក ើតវធិាៃការទប់ស្គក ត់ៃិងតក្តស្េូវៃិង 
 

• បញ្ជា ក្់យល់ស្ពេច្ំស េះវធិាៃការតែលបាៃសស្ោងទុក្។ 

 
៦. បសងក ើតៃិងសច្ញផាយអំពីស្បតិបតត ិការគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 

 

• បសងក ើតៃីតិវ ិ្ ីស វ្ ើស្បតិបតត ិការគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• តក្តស្េូវគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• ការវភិ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 

• គំៃូ បងាហ ញសោយ សងខបអំពីទិៃនៃ័យ 
 

• របាយការ ៍បញ្ជា ក្់អំពីគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងក្ស្េិតស វាក្េមនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។ 

ស្បអប់ទី២៧.ទិែឋភ្ជពទងំស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

សៅតផនក្ខ្ងសស្ៅ វាមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់តែលថា គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ គឺៃិយយអំពីការ មាែ តទិៃនៃ័យអាស្ក្ក្់– 
ទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំ ុច្ខវេះខ្ត េិៃស្តឹេស្តូវ ឬអ ុពលភ្ជពតាេវ ិ្ ីេួយច្ំៃួៃ។ ប៉ាុតៃត សែើេបីធានាថា ទិៃនៃ័យ 
គឺអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃសនាេះ 
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការត វងយល់អំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗទងំស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យែូច្ខ្ងសស្កាេ 
សែើេបីវាយតនេាថាសតើទិៃនៃ័យ គឺ “អាស្ក្ក្់” បាៃសោយរសបៀបណ្ត ជាេុៃ ិៃ៖ 
 
១. ភ្ជពសពញសលញ ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជាភ្ជពស្គប់ស្ជងុសស្ជាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្។ 

ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពសពញសលញបាៃសទេះបីជាមាៃការខវេះខ្តទិៃនៃ័យតាេជសស្េើ ក្៏សោយ។ 
ែរាបណ្តទិៃនៃ័យបំសពញតាេស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្ សៅសពលសនាេះ ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាសពញសលញ។ 

 
២.  ងាតិភ្ជព មាៃៃ័យថា ទិៃនៃ័យសៅទូទងំស្បព័ៃធទងំអ ់ឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីព័ត៌មាៃែូច្ោន  

សហើយទិៃនៃ័យទងំសនាេះសក្ើតស ើងក្ន ុងសពលតតេួយសៅក្ន ុង ហស្ោ ទងំេូល។ 
 
៣. អៃុសលាេភ្ជព មាៃៃ័យថា ទិៃនៃ័យក្ំពុងអៃុវតតតាេៃិយេៃ័យជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យ តង់ោរ ែូច្ជា ស្បសភទ ទំហំ 

ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ ជាសែើេ។ ឧទហរ ៍៖ នថាតខឆាន ំក្ំស ើតរប ់អតិថិជៃ ថ ិតសៅក្ន ុងទស្េង់ “នថា/តខ/ឆាន ំ”។ 
 
៤. ភ្ជពស្តឹេស្តូវ គឺជាក្ស្េិតតែលទិៃនៃ័យឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងយ៉ា ងស្តឹេស្តូវអំពីវតថ ុសៅក្ន ុងពិភពពិត 

ឬស្ពឹតត ិការ ៍ណ្តេួយតែលស្តូវបាៃព ៌នា។ 
 
៥.  ុច្រតិភ្ជព មាៃៃ័យថា  ុពលភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទំនាក្់ទំៃងទងំអ ់ ៃិងធានាថា 

ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ ៃិងតភ្ជា ប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃ។ 
 
៦. ភ្ជពទៃ់សពលសវលា  ំសៅែល់ ថាសតើព័ត៌មាៃអាច្ត វងរក្បាៃសៅសពលតែលសគរំពឹងទុក្ ៃិងស្តូវការតែរឬសទ។ 

ភ្ជពទៃ់សពលសវលារប ់ទិៃនៃ័យ គឺ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Somasekhar Thatipamula “ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ៖ 
ទិែឋភ្ជពទងំ ៦ នៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ” Smart Bridge នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៣)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://smartbridge.com/data-done-right-6-dimensions-of-data-quality/។ 
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់តវង 
 វ ិ្ ីេួយសៅក្ន ុងការក្ំ ត់អំពីស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង ហស្ោ េួយ 
គឺតាេរយៈការវាយតនេាអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
ការវភិ្ជគអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ គឺជា៖ 
“ វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយ ស្មាប់ទមាា ប់អៃុវតតសៅក្ន ុងការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់ ស្មាប់ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងអងាភ្ជពេួយសែើេបី
ក្ំ ត់អំពីស្គថ ៃភ្ជពបច្ច ុបបៃន នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ៃិងការជេះឥទធិពលរប ់វាច្ំស េះអងាភ្ជពសនាេះ”។220 
 
រោឋ ភិបាលតែលពាយេក្ំ ត់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ អាច្សស្បើស្បា ់ក្ស្េិត (ទូសៅ) 
ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

• ក្ស្េិត ០ – ោម ៃ េតថភ្ជព៖ 
ពុំមាៃទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ា ងមាៃរសបៀបសរៀបរយ 
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូការរប ់ ហស្ោ  ស្មាប់ស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ១ – ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ៖ 
ទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងទូសៅសោយសស្បើស្បា ់ឈុតឧបក្រ ៍តែលមាៃក្ស្េិតៃិង
មាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួច្ឬោម ៃទល់តតសស្គេះ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ២ – អាច្អៃុវតតេតងសទៀតបាៃ៖ ការសលច្ស ើងៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងាតិភ្ជព 
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតតែំស ើរការសនាេះ។ អងាភ្ជពចប់សផតើេសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ 
ៃិងផតល់ការឃ្ា ំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 

                                                           
220 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទ ី៥៣៣។ 



 

• បសងក ើតវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងេួយសែើេបីស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃភ្ជព េស្ បតាេសោលបំ ង 
សោយតផែក្តាេលក្ខខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើត តង់ោរ លក្ខខ ឌ តស្េូវ 
ៃិងលក្ខ ៈលេែ ិត ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យតែលជាតផនក្េួយនៃវែតជីវតិរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

• ក្ំ ត់ ៃិងអៃុវតតែំស ើរការសៅក្ន ុងការវា ់តវង ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងរាយការ ៍អំពីក្ស្េិតគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

•  មាា ល់ 
ៃិងត ៊េូ េតិ ស្មាប់ឱកា នានាសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យ
ែំស ើរការៃិងស្បព័ៃធនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 

 ក្េមភ្ជពនានា រេួមាៃ៖ 
 
១. ក្ំ ត់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
 
២. ក្ំ ត់យុទធស្គន្រ តអំពីគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 
 
៣. ក្ំ ត់វសិ្គលភ្ជពនៃការវាយតនេាជាសលើក្ែំបូង – 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ ៃិង 
 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីវធិាៃ ៃិងរច្នាបថតែលមាៃស្ស្គប់។ 

៤.អៃុវតតការវាយតនេាគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យជាសលើក្ែំបូង – 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញ ៃិងក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃបញ្ជហ នានា ៃិង 
 

• អៃុវតតការវភិ្ជគអំពីសែើេសហតុនៃបញ្ជហ នានា។ 
 

៥. ច្ងអ ុលបងាហ ញៃងិក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង– 
 

• ក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃវធិាៃការនានាតផែក្តាេការជេះឥទធិពលសលើអាជីវក្េម  
 

• បសងក ើតវធិាៃការទប់ស្គក ត់ៃិងតក្តស្េូវៃិង 
 

• បញ្ជា ក្់យល់ស្ពេច្ំស េះវធិាៃការតែលបាៃសស្ោងទុក្។ 

 
៦. បសងក ើតៃិងសច្ញផាយអំពីស្បតិបតត ិការគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 

 

• បសងក ើតៃីតិវ ិ្ ីស វ្ ើស្បតិបតត ិការគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• តក្តស្េូវគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។ 
 

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃ រេួមាៃ៖ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• ការវភិ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 

• គំៃូ បងាហ ញសោយ សងខបអំពីទិៃនៃ័យ 
 

• របាយការ ៍បញ្ជា ក្់អំពីគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងក្ស្េិតស វាក្េមនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។ 

ស្បអប់ទី២៧.ទិែឋភ្ជពទងំស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ 
 

សៅតផនក្ខ្ងសស្ៅ វាមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់តែលថា គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ គឺៃិយយអំពីការ មាែ តទិៃនៃ័យអាស្ក្ក្់– 
ទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំ ុច្ខវេះខ្ត េិៃស្តឹេស្តូវ ឬអ ុពលភ្ជពតាេវ ិ្ ីេួយច្ំៃួៃ។ ប៉ាុតៃត សែើេបីធានាថា ទិៃនៃ័យ 
គឺអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃសនាេះ 
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការត វងយល់អំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗទងំស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យែូច្ខ្ងសស្កាេ 
សែើេបីវាយតនេាថាសតើទិៃនៃ័យ គឺ “អាស្ក្ក្់” បាៃសោយរសបៀបណ្ត ជាេុៃ ិៃ៖ 
 
១. ភ្ជពសពញសលញ ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជាភ្ជពស្គប់ស្ជងុសស្ជាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្។ 

ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពសពញសលញបាៃសទេះបីជាមាៃការខវេះខ្តទិៃនៃ័យតាេជសស្េើ ក្៏សោយ។ 
ែរាបណ្តទិៃនៃ័យបំសពញតាេស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្ សៅសពលសនាេះ ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាសពញសលញ។ 

 
២.  ងាតិភ្ជព មាៃៃ័យថា ទិៃនៃ័យសៅទូទងំស្បព័ៃធទងំអ ់ឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីព័ត៌មាៃែូច្ោន  

សហើយទិៃនៃ័យទងំសនាេះសក្ើតស ើងក្ន ុងសពលតតេួយសៅក្ន ុង ហស្ោ ទងំេូល។ 
 
៣. អៃុសលាេភ្ជព មាៃៃ័យថា ទិៃនៃ័យក្ំពុងអៃុវតតតាេៃិយេៃ័យជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យ តង់ោរ ែូច្ជា ស្បសភទ ទំហំ 

ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ ជាសែើេ។ ឧទហរ ៍៖ នថាតខឆាន ំក្ំស ើតរប ់អតិថិជៃ ថ ិតសៅក្ន ុងទស្េង់ “នថា/តខ/ឆាន ំ”។ 
 
៤. ភ្ជពស្តឹេស្តូវ គឺជាក្ស្េិតតែលទិៃនៃ័យឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងយ៉ា ងស្តឹេស្តូវអំពីវតថ ុសៅក្ន ុងពិភពពិត 

ឬស្ពឹតត ិការ ៍ណ្តេួយតែលស្តូវបាៃព ៌នា។ 
 
៥.  ុច្រតិភ្ជព មាៃៃ័យថា  ុពលភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទំនាក្់ទំៃងទងំអ ់ ៃិងធានាថា 

ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ ៃិងតភ្ជា ប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃ។ 
 
៦. ភ្ជពទៃ់សពលសវលា  ំសៅែល់ ថាសតើព័ត៌មាៃអាច្ត វងរក្បាៃសៅសពលតែលសគរំពឹងទុក្ ៃិងស្តូវការតែរឬសទ។ 

ភ្ជពទៃ់សពលសវលារប ់ទិៃនៃ័យ គឺ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Somasekhar Thatipamula “ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ៖ 
ទិែឋភ្ជពទងំ ៦ នៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ” Smart Bridge នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៣)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://smartbridge.com/data-done-right-6-dimensions-of-data-quality/។ 
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់តវង 
 វ ិ្ ីេួយសៅក្ន ុងការក្ំ ត់អំពីស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង ហស្ោ េួយ 
គឺតាេរយៈការវាយតនេាអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 
ការវភិ្ជគអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ គឺជា៖ 
“ វ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយ ស្មាប់ទមាា ប់អៃុវតតសៅក្ន ុងការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់ ស្មាប់ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងអងាភ្ជពេួយសែើេបី
ក្ំ ត់អំពីស្គថ ៃភ្ជពបច្ច ុបបៃន នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ៃិងការជេះឥទធិពលរប ់វាច្ំស េះអងាភ្ជពសនាេះ”។220 
 
រោឋ ភិបាលតែលពាយេក្ំ ត់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ អាច្សស្បើស្បា ់ក្ស្េិត (ទូសៅ) 
ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

• ក្ស្េិត ០ – ោម ៃ េតថភ្ជព៖ 
ពុំមាៃទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ា ងមាៃរសបៀបសរៀបរយ 
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូការរប ់ ហស្ោ  ស្មាប់ស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ១ – ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ៖ 
ទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងទូសៅសោយសស្បើស្បា ់ឈុតឧបក្រ ៍តែលមាៃក្ស្េិតៃិង
មាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួច្ឬោម ៃទល់តតសស្គេះ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ២ – អាច្អៃុវតតេតងសទៀតបាៃ៖ ការសលច្ស ើងៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងាតិភ្ជព 
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតតែំស ើរការសនាេះ។ អងាភ្ជពចប់សផតើេសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ 
ៃិងផតល់ការឃ្ា ំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 

                                                           
220 អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics 

Publication ឆាន ំ២០១៧) ទំពរ័ទ ី៥៣៣។ 



• ក្ស្េិតទី ៣ – ស្តូវបាៃក្ំ ត់៖ ការសលច្ស ើងៃូវ េតថភ្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងទិៃន ៃ័យ។ ការោក្់សច្ញ 
ៃិងការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ 
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាទមាា ប់អៃុវតតតែលោំស្ទែល់ការអៃុវតតទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុត(or
ganizational enabler)។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៤ – ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង៖ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត តង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពយូ ទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋ រច្នា េព ័ៃធ  
រេួជាេួយេុខងារសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ា ងលែ ។ 
ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់តវងបាៃសៅក្ន ុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ-
ភ្ជពទូទងំអងាភ្ជពែូច្ជាការស វ្ ើ វៃក្េមទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់ជាសែើេ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៥ – ការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖ 
ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គក ត់ភ្ជពជាៃ់ោន តែលេិៃចំបាច្់។ 
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់ ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង ៃិងវា ់តវងអំពីគុ ភ្ជព 
ៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។221 

ការសក្ើៃស ើងនៃភ្ជពសពញលក្ខខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យេិៃស្តឹេតតធានាច្ំស េះភ្ជពអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ តតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតក្៏្ៃ់ៃឹងការតស្បស្បួលនាសពលអនាគតរប ់ ហស្ោ េួយផងតែរ។ 
ែូច្តែល Matthew Chase ស្បតក្ក្ថា៖ 
 
ទីភ្ជន ក្់ងារទងំសនាេះតែលបាៃស វ្ ើឲ្យយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅសពលសៃេះ 
ៃឹងបាៃសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យសៅក្ន ុងការសែើរទៃ់ក្េម វ ិ្ ីទំសៃើបៗជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលៃឹងសក្ើតស ើង
នាសពលអនាគត តែលរេួបញ្ច លូទងំការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្សេើលស ើញ ការសរៀៃ ូស្តតាេមា៉ា  ុីៃ ការ មាា ត់ ិបបៃិេម ិត 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីសផសងៗសទៀត។ 
 ស្មាប់ទីភ្ជន ក្់ងារតែលសេើលស ើញខល ៃួឯងថាក្ំពុងតតខិតសៅជិតច្ំ ុច្បញ្ចប់នៃវសិ្គលភ្ជពតែលោម ៃភ្ជព ក្េមសនាេះ 
ទំៃងជាៃឹងតាេពីសស្កាយៃវាៃុវតតៃ៍តផនក្បសច្ចក្វទិាតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃជាងសៃេះសទៀត 
ៃិងសៅក្ន ុងសលបឿៃតែលកាៃ់តតសលឿៃជាងសៃេះសទៀត កាៃ់តតឆាា យតថេសទៀត។222 
 
៥. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង 

• ពៃយល់អំពីស្បសភទទងំបួៃនៃការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ–ការ វភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ 
 

• ស្តួតពិៃិតយភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការគ នាៃិង 
 

• បងាហ ញអំពីតួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 
 

៥.១ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ 
 
ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យបសងក ើតតនេាថមីៗសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ។ 
 
វាគឺជា “ការបៃតែក្ស្ ង់អតថៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រឯក្សទ ... តែលផ្លា  ់បត រូ សរៀបច្ំ 
ៃិងបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ ៃិងច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីរច្នាបថនានា”។223 
 
មាៃការវភិ្ជគច្ំៃួៃបួៃស្បសភទ–ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត។ិ224  
 
៥.១.១ ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា 
 

                                                           
221 Ibid ទំពរ័ទ ី៥៣៤-៥៣៦។ 

222 Matthew Chase “ស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨” Experian នថាទ០ី៨ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។ 

223 Informatica “សតើការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ គឺជាអវ ី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.informatica.com/services-and-training/glossary-of-terms/data-analytics-
definition.html#fbid=goi4oqkVXLo (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

224 Alex Bekker “ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យចំ្ៃួៃ ៤ ស្បសភទសែើេបីស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ScienceSoft នថាទី១១ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.scnsoft.com/blog/4-types-of-data-analytics។ 

ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាផតល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខា េះបាៃសក្ើតស ើង?225 
 
ការរេួទិៃនៃ័យបញ្ច លូោន  ៃិងការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ 
គឺជាបសច្ចក្សទ  ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា។ 226  ធាតុសច្ញនានារេួមាៃ 
ស ច្ក្ត ី សងខបអំពីច្ំណ្តយ ការសរៀបជាតារាងសេស្ទិច្ ងាេសៅក្ន ុងសគហទំព័រសហវ ប៊េុក្ ៃិង វ្ ីត្ឺរប ់រោឋ ភិបាល 
ៃិងការរាយការ ៍អំពីៃិនាន ការទូសៅ ែូច្ជា អស្តាអតិផរណ្ត ឬអស្តាការងារ។ 
 
ស្បអប់ទី២៨. ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  

ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា គឺជាតផនក្េួយនៃការ មាា ត់អាជីវក្េមសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃបំផុតតែលស្ក្េុហ៊េុៃេួយៃឹងសស្បើ-
ស្បា ់។ សទេះបីជាការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាអាច្មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេស្បសភទឧ ាហក្េមខ្ា ំងក្៏សោយ ែូច្ជា – 
ការតស្បស្បួលតាេរែូវកាលនៃរយៈសពលបញ្ចប់ការែឹក្ជញ្ជ ៃូតាេក្បា៉ា ល់ ជាសែើេ – ក្៏សោយ 
ក្៏វាអាច្រេួបញ្ច លូវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់យ៉ា ងទូលំទូលាយតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងវ ័ិយហិរញ្ា វតថ ុបាៃផង
តែរ។ ស្បាក្់ច្ំស ញសលើសែើេទុៃតែលស្តូវបាៃវៃិិសយគ 
គឺជាការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាេួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបីច្ំ ុច្ – ស្បាក្់ច្ំ ូល ុទធ 
ភ្ជគលាភ ៃិងសែើេទុៃ រុប – ៃិងផ្លា  ់បត រូស្បាក្់ច្ំស ញទងំសនាេះសៅជាភ្ជគរយតែលងាយយល់ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបរវាងលទធផលការងាររប ់ស្ក្េុហ៊េុៃេួយ 
ៃិងលទធផលការងាររប ់ស្ក្េុហ៊េុៃសផសងសទៀតបាៃផងតែរ។ ៃិយយជាទូសៅ ស្ក្េុហ៊េុៃតែលកាៃ់តត្ំ 
ៃិងកាៃ់តត ម ុគស្គម ញេួយ 
ៃឹងសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាកាៃ់តតសស្ច្ើៃសែើេបីវា ់តវងអំពីលទធផលការងាររប ់ខល ៃួ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Investopedia “ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា” នថាទី១០ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ www.investopedia.com/terms/d/descriptive-analytics.asp#ixzz5NYWIugiV។ 
ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាក្ស្េមាៃបំ ងស វ្ ើការស ុើបអសងកត ឬបសងក ើតទំនាក្់ទំៃងរវាងសហតុ ៃិងផលណ្ត ់។ 
វាេិៃអាច្ផតល់ជូៃៃូវច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ែូច្ជា៖ សតើសយើងអាច្សជៀ វាងពីបញ្ជហ សៃេះបាៃសោយរសបៀបណ្ត? 
សតើសយើងអាច្ 
អៃុវតតែំសណ្តេះស្ស្គយសជាគជ័យសៃេះេតងសទៀតបាៃសោយរសបៀបណ្ត? ច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួរទងំសៃេះស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយ 
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ។ 
៥.១.២ ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យវា ់តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ 
សហតុអវ ីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយបាៃសក្ើតស ើង? 
 
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យសផ្លត តសលើែំស ើរការ ៃិងេូលសហតុនានា។ បសច្ចក្សទ តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ រេួមាៃ 
ការខួងចូ្លកាៃ់តតសស្ៅ របក្គំសហើញនៃទិៃនៃ័យ ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវញិេក្។ 227 
ការប ត ុ េះបណ្តត លអំពីការ 
ប ត ុ េះបណ្តត លអំពី វ ិ្ ីស្គន្រ ត ក្ន ុងការគ នា ស្មាប់ការតបងតច្ក្ស្ក្េុ ៃិងការវា ់តវងអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងតនេា នៃ 
អញ្ា តត ិពីរ (regression) ក្៏ ថ ិតសៅក្ន ុងវ ិ្ ីស្គន្រ ត នៃការវភិ្ជគស្បសភទសៃេះតែរ។228 
  
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបី៖ 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី – សោយតផែក្តាេលទធផលនៃការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា 
អនក្វភិ្ជគស្តូវតតច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីតផនក្នានាតែលស្តូវ ិក្ាបតៃថេ 
ពីសស្ េះលទធផលទងំសនាេះបាៃសលើក្ស ើងៃូវ ំ ួរតែលេិៃអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃ 
សោយស្ោៃ់តតស្ក្ស ក្សេើលទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្តណ េះ 
 

• ការហវ ឹក្ហាត់ស វ្ ើការវភិ្ជគ (របក្គំសហើញ) – 
អនក្វភិ្ជគស្តូវតតច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីស្បភពទិៃនៃ័យនានាតែលៃឹងជួយែល់ពួក្សគសៅក្ន ុងការពៃយល់អំពីភ្ជពេិៃស្ប
ស្ក្តីទងំសៃេះ។ ជាញឹក្ញាប់ 
ែំណ្តក្់កាលសៃេះតស្េូវឲ្យអនក្វភិ្ជគត វ ងរក្រច្នាបថនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់ 
សហើយវាអាច្តស្េូវឲ្យមាៃការោក្់បញ្ច លូទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពខ្ងសស្ៅសែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីទំនាក្់ទំៃ

                                                           
225 Halo “បាៃពៃយល់អំពីការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://halobi.com

/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

226 Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែងឹអំពកីារវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www
.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 

227 CornerStone “ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆយ័”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.cornerstonedondemand.com/glossary/diagnostic-analytics 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។  

228 Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែងឹអំពកីារវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 



• ក្ស្េិតទី ៣ – ស្តូវបាៃក្ំ ត់៖ ការសលច្ស ើងៃូវ េតថភ្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងទិៃន ៃ័យ។ ការោក្់សច្ញ 
ៃិងការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ 
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាទមាា ប់អៃុវតតតែលោំស្ទែល់ការអៃុវតតទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុត(or
ganizational enabler)។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៤ – ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង៖ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត តង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពយូ ទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋ រច្នា េព ័ៃធ  
រេួជាេួយេុខងារសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ា ងលែ ។ 
ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់តវងបាៃសៅក្ន ុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ-
ភ្ជពទូទងំអងាភ្ជពែូច្ជាការស វ្ ើ វៃក្េមទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់ជាសែើេ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៥ – ការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖ 
ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គក ត់ភ្ជពជាៃ់ោន តែលេិៃចំបាច្់។ 
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់ ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង ៃិងវា ់តវងអំពីគុ ភ្ជព 
ៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។221 

ការសក្ើៃស ើងនៃភ្ជពសពញលក្ខខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យេិៃស្តឹេតតធានាច្ំស េះភ្ជពអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ តតប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតក្៏្ៃ់ៃឹងការតស្បស្បួលនាសពលអនាគតរប ់ ហស្ោ េួយផងតែរ។ 
ែូច្តែល Matthew Chase ស្បតក្ក្ថា៖ 
 
ទីភ្ជន ក្់ងារទងំសនាេះតែលបាៃស វ្ ើឲ្យយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅសពលសៃេះ 
ៃឹងបាៃសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យសៅក្ន ុងការសែើរទៃ់ក្េម វ ិ្ ីទំសៃើបៗជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលៃឹងសក្ើតស ើង
នាសពលអនាគត តែលរេួបញ្ច លូទងំការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្សេើលស ើញ ការសរៀៃ ូស្តតាេមា៉ា  ុីៃ ការ មាា ត់ ិបបៃិេម ិត 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីសផសងៗសទៀត។ 
 ស្មាប់ទីភ្ជន ក្់ងារតែលសេើលស ើញខល ៃួឯងថាក្ំពុងតតខិតសៅជិតច្ំ ុច្បញ្ចប់នៃវសិ្គលភ្ជពតែលោម ៃភ្ជព ក្េមសនាេះ 
ទំៃងជាៃឹងតាេពីសស្កាយៃវាៃុវតតៃ៍តផនក្បសច្ចក្វទិាតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃជាងសៃេះសទៀត 
ៃិងសៅក្ន ុងសលបឿៃតែលកាៃ់តតសលឿៃជាងសៃេះសទៀត កាៃ់តតឆាា យតថេសទៀត។222 
 
៥. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ង 

• ពៃយល់អំពីស្បសភទទងំបួៃនៃការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ–ការ វភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ 
 

• ស្តួតពិៃិតយភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការគ នាៃិង 
 

• បងាហ ញអំពីតួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 
 

៥.១ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ 
 
ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យបសងក ើតតនេាថមីៗសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ។ 
 
វាគឺជា “ការបៃតែក្ស្ ង់អតថៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រឯក្សទ ... តែលផ្លា  ់បត រូ សរៀបច្ំ 
ៃិងបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ ៃិងច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីរច្នាបថនានា”។223 
 
មាៃការវភិ្ជគច្ំៃួៃបួៃស្បសភទ–ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត។ិ224  
 
៥.១.១ ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា 
 

                                                           
221 Ibid ទំពរ័ទ ី៥៣៤-៥៣៦។ 

222 Matthew Chase “ស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨” Experian នថាទ០ី៨ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។ 

223 Informatica “សតើការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ គឺជាអវ ី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.informatica.com/services-and-training/glossary-of-terms/data-analytics-
definition.html#fbid=goi4oqkVXLo (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

224 Alex Bekker “ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យចំ្ៃួៃ ៤ ស្បសភទសែើេបីស វ្ ើឲ្យការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ScienceSoft នថាទី១១ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.scnsoft.com/blog/4-types-of-data-analytics។ 

ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាផតល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខា េះបាៃសក្ើតស ើង?225 
 
ការរេួទិៃនៃ័យបញ្ច លូោន  ៃិងការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ 
គឺជាបសច្ចក្សទ  ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា។ 226  ធាតុសច្ញនានារេួមាៃ 
ស ច្ក្ត ី សងខបអំពីច្ំណ្តយ ការសរៀបជាតារាងសេស្ទិច្ ងាេសៅក្ន ុងសគហទំព័រសហវ ប៊េុក្ ៃិង វ្ ីត្ឺរប ់រោឋ ភិបាល 
ៃិងការរាយការ ៍អំពីៃិនាន ការទូសៅ ែូច្ជា អស្តាអតិផរណ្ត ឬអស្តាការងារ។ 
 
ស្បអប់ទី២៨. ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម  

ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា គឺជាតផនក្េួយនៃការ មាា ត់អាជីវក្េមសៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃបំផុតតែលស្ក្េុហ៊េុៃេួយៃឹងសស្បើ-
ស្បា ់។ សទេះបីជាការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាអាច្មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេស្បសភទឧ ាហក្េមខ្ា ំងក្៏សោយ ែូច្ជា – 
ការតស្បស្បួលតាេរែូវកាលនៃរយៈសពលបញ្ចប់ការែឹក្ជញ្ជ ៃូតាេក្បា៉ា ល់ ជាសែើេ – ក្៏សោយ 
ក្៏វាអាច្រេួបញ្ច លូវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់យ៉ា ងទូលំទូលាយតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងវ ័ិយហិរញ្ា វតថ ុបាៃផង
តែរ។ ស្បាក្់ច្ំស ញសលើសែើេទុៃតែលស្តូវបាៃវៃិិសយគ 
គឺជាការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាេួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបីច្ំ ុច្ – ស្បាក្់ច្ំ ូល ុទធ 
ភ្ជគលាភ ៃិងសែើេទុៃ រុប – ៃិងផ្លា  ់បត រូស្បាក្់ច្ំស ញទងំសនាេះសៅជាភ្ជគរយតែលងាយយល់ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបរវាងលទធផលការងាររប ់ស្ក្េុហ៊េុៃេួយ 
ៃិងលទធផលការងាររប ់ស្ក្េុហ៊េុៃសផសងសទៀតបាៃផងតែរ។ ៃិយយជាទូសៅ ស្ក្េុហ៊េុៃតែលកាៃ់តត្ំ 
ៃិងកាៃ់តត ម ុគស្គម ញេួយ 
ៃឹងសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាកាៃ់តតសស្ច្ើៃសែើេបីវា ់តវងអំពីលទធផលការងាររប ់ខល ៃួ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Investopedia “ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា” នថាទី១០ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ www.investopedia.com/terms/d/descriptive-analytics.asp#ixzz5NYWIugiV។ 
ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នាក្ស្េមាៃបំ ងស វ្ ើការស ុើបអសងកត ឬបសងក ើតទំនាក្់ទំៃងរវាងសហតុ ៃិងផលណ្ត ់។ 
វាេិៃអាច្ផតល់ជូៃៃូវច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួរ ំខ្ៃ់ៗ ែូច្ជា៖ សតើសយើងអាច្សជៀ វាងពីបញ្ជហ សៃេះបាៃសោយរសបៀបណ្ត? 
សតើសយើងអាច្ 
អៃុវតតែំសណ្តេះស្ស្គយសជាគជ័យសៃេះេតងសទៀតបាៃសោយរសបៀបណ្ត? ច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួរទងំសៃេះស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយ 
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ។ 
៥.១.២ ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យវា ់តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ 
សហតុអវ ីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយបាៃសក្ើតស ើង? 
 
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យសផ្លត តសលើែំស ើរការ ៃិងេូលសហតុនានា។ បសច្ចក្សទ តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ រេួមាៃ 
ការខួងចូ្លកាៃ់តតសស្ៅ របក្គំសហើញនៃទិៃនៃ័យ ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវញិេក្។ 227 
ការប ត ុ េះបណ្តត លអំពីការ 
ប ត ុ េះបណ្តត លអំពី វ ិ្ ីស្គន្រ ត ក្ន ុងការគ នា ស្មាប់ការតបងតច្ក្ស្ក្េុ ៃិងការវា ់តវងអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងតនេា នៃ 
អញ្ា តត ិពីរ (regression) ក្៏ ថ ិតសៅក្ន ុងវ ិ្ ីស្គន្រ ត នៃការវភិ្ជគស្បសភទសៃេះតែរ។228 
  
ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបី៖ 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី – សោយតផែក្តាេលទធផលនៃការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា 
អនក្វភិ្ជគស្តូវតតច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីតផនក្នានាតែលស្តូវ ិក្ាបតៃថេ 
ពីសស្ េះលទធផលទងំសនាេះបាៃសលើក្ស ើងៃូវ ំ ួរតែលេិៃអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃ 
សោយស្ោៃ់តតស្ក្ស ក្សេើលទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្តណ េះ 
 

• ការហវ ឹក្ហាត់ស វ្ ើការវភិ្ជគ (របក្គំសហើញ) – 
អនក្វភិ្ជគស្តូវតតច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីស្បភពទិៃនៃ័យនានាតែលៃឹងជួយែល់ពួក្សគសៅក្ន ុងការពៃយល់អំពីភ្ជពេិៃស្ប
ស្ក្តីទងំសៃេះ។ ជាញឹក្ញាប់ 
ែំណ្តក្់កាលសៃេះតស្េូវឲ្យអនក្វភិ្ជគត វ ងរក្រច្នាបថនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់ 
សហើយវាអាច្តស្េូវឲ្យមាៃការោក្់បញ្ច លូទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពខ្ងសស្ៅសែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីទំនាក្់ទំៃ

                                                           
225 Halo “បាៃពៃយល់អំពីការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://halobi.com

/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

226 Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែងឹអំពកីារវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www
.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 

227 CornerStone “ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆយ័”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.cornerstonedondemand.com/glossary/diagnostic-analytics 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។  

228 Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែងឹអំពកីារវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 



ងសៅវញិសៅេក្ ៃិងក្ំ ត់ថាសតើទិៃនៃ័យណ្តេួយគឺជាសែើេសហតុៃិង 
 

• ក្ំ ត់ទំនាក្់ទំៃងសហតុ ៃិងផល – ទំនាក្់ទំៃងតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង 
ស្តូវបាៃលាតស្តោងតាេរយៈការស្ក្ស ក្សេើលស្ពឹតត ិការ ៍នានាតែលអាច្បណ្តត លឲ្យមាៃភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីតែលស្តូវ
បាៃ មាា ល់ស ើញ។ 

 
ស្បអប់ទី២៩. រសបៀបអៃុវតតការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ 

១. ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីច្ំ ុច្េួយច្ំៃួៃតែលមាៃតនេា ស្មាប់ស វ្ ើការស ុើបអសងកត 
 
ែំណ្តក្់កាលទីេួយសៅក្ន ុងការអៃុវតតការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ 
គឺត វ ងរក្អវ ីេួយតែលមាៃតនេា ស្មាប់ស វ្ ើការស ុើបអសងកត។ តាេ្េមតា គឺជាអវ ីេួយតែលអាស្ក្ក្់ ែូច្ជា 
ការថយច្ុេះនៃស្បាក្់ច្ំ ូល ឬស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម (click) 
ប៉ាុតៃតវាក្៏អាច្ជាការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងខ្ា ំងនៃលទធផលការងារតែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្ជាេុៃផងតែរ។ 
 
២. ស វ្ ើការវភិ្ជគ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យអាច្មាៃលក្ខ ៈសោយស្តង់ សោយស្គរតតការរក្ស ើញសែើេសហតុតតេួយគត់ ឧ. 
ស្បាក្់ច្ំ ូលបាៃធាា ក្់ច្ុេះកាលពីតខេុៃ សោយស្គរតតការច្ុេះស ម្ េះរប ់អតិថិជៃថមីៗមាៃការថយច្ុេះ។ ប៉ាុតៃត  
ការវភិ្ជគតែលមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញជាងសៃេះអាច្ស្តូវការប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
ៃិងការត វងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្សោយសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ាតត ិពីរ (regression analysis)។ 
អវ ីតែលអនក្ក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃសៅក្ន ុងែំណ្តក្់កាលសៃេះ 
គឺត វងរក្ទំនាក្់ទំៃងតែលមាៃ ុពលភ្ជពតាេតផនក្ ថ ិតិរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យច្ំៃួៃពីរ តែលការសក្ើៃស ើង (ឬការថយច្ុេះ) 
នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួយ បណ្តត លឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើង (ឬថយច្ុេះ) នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួយសផសងសទៀត។ 
 
បសច្ចក្សទ តែលកាៃ់តតទំសៃើបជាងសៃេះសទៀតសៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ រេួមាៃ ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគអំពី មា ធាតុ ំខ្ៃ់ៗ ប៉ាុតៃតការវភិ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ាតត ិពីរសោយស្តង់ 
គឺជាច្ំ ុច្ែ៏អស្គច រយេួយ ស្មាប់ការចប់សផតើេ។ 
 
៣.  ស្មាំងការវៃិិច្ឆ ័យរប ់អនក្តាេជសស្េើ  
 
សៅខ ៈសពលតែលវាអាច្គួរឲ្យចប់អារេម ៍តែលក្តាត ខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់ការតក្តស្បលទធផលការងារសនាេះ 
វាពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទសៅក្ន ុងការសរៀបរាប់េូលសហតុតែលអាច្សក្ើតស ើងទងំអ ់សៅក្ន ុងរបាយការ ៍ 
េួយ។ ផ្ុយេក្វញិ អនក្វភិ្ជគគួរតតមាៃបំ ងស វ្ ើការត វងរក្ក្តាត តែលជេះឥទធិពលខ្ា ំងបំផុតេួយ ឬយ៉ា ងសស្ច្ើៃពីរ 
សៅក្ន ុងបញ្ជហ តែលស្តូវបាៃវៃិិច្ឆ ័យ។ 
 
៤. សលើក្ស ើងអំពីស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃរប ់អនក្ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់ 
 
សៅច្ុងបញ្ចប់ របាយការ ៍នៃការវៃិិច្ឆ ័យេួយស្តូវតត្ៃែល់ការទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ 
ៃិងបសងក ើតក្រ ីែ៏ច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវៃិិច្ឆ ័យសនាេះ។ 
អនក្េិៃចំបាច្់រេួបញ្ច លូការងារតែលសៅពីសស្កាយការវៃិិច្ឆ ័យសនាេះទងំអ ់សទ ប៉ាុតៃតអនក្គួរតត៖ 
 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីបញ្ជហ តែលអនក្ក្ំពុងតតស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យ 
 

• បញ្ជា ក្់អំពីេូលសហតុតែលអនក្គិតថាបញ្ជហ សនាេះបាៃសក្ើតស ើងៃិង 
 

• ផតល់ភ័ ត ុតាងោំស្ទរប ់អនក្។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Jeff Rajeck “ការវភិ្ជគតែលអនក្ស វ្ ើការតផនក្ទីផារស្គប់របូគួរតតែងឹ សលខ 
២៖ ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ” Econsultancy នថាទី៣១ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
www.econsultancy.com/blog/69300-analytics-approaches-every-marketer-should-know-2-diagnostic-
analytics។ 
 
៥.១.៣ ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់គំរ ូថ ិតិ ៃិងបសច្ចក្សទ ក្ន ុងការពាក្រ ៍ សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ 
សតើមាៃអវ ីខា េះតែលអាច្សក្ើតស ើង?229 

                                                           
229 Halo “បាៃពៃយល់អំពកីារវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

 
ការវភិ្ជគសៃេះផតល់ជូៃអងាភ្ជពនានាៃូវការយល់ែឹងតែលអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃតាេរយៈការរេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត
សែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីរច្នាបថនានាសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ ៃិងអៃុវតតគំរ ូថ ិតិ 
ៃិងការគ នាសែើេបីចប់យក្ទំនាក្់ទំៃងនានារវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន ។ 
 
 វ ័ិយឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីពាក្រ ៍អំពីឥរយិបទរប ់អតិថិជៃ 
ៃិងរច្នាបថក្ន ុងការទិញ សែើេបី មាា ល់ៃិនាន ការសៅក្ន ុង ក្េមភ្ជពនៃការលក្់ 
ៃិងសែើេបីរំពឹងទុក្ច្ំស េះតស្េូវការនៃធាតុចូ្លពីតខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់ ស្បតិបតត ិការ ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ។ 230 
ច្ំ ុច្សៃេះស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ា ងច្ា ់សៅក្ន ុងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ Otto – 
ស្ក្េុហ៊េុៃលក្់រាយអុីៃ្ឺ ិត្ំជាងសគបំផុតលំោប់ទីពីររប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់។ 231  Otto អៃុញ្ជា តឲ្យស្បព័ៃធ  ICT 
រប ខ់ល ៃួទិញទំៃិញច្ំៃួៃស្បតហល ២០០.០០០ ក្ន ុងេួយតខ ពីនែគូតែលជាភ្ជគីទីបី សោយពុំមាៃអៃតរាគេៃ៍ពីេៃុ សស ើយ។ 
សតើច្ំ ុច្អវ ីខា េះតែលបណ្តត លឲ្យ Otto មាៃភ្ជពសជឿជាក្់ច្ំស េះស្បព័ៃធ សៃេះ? ស្បព័ៃធ  ICT រប ់ Otto 
ស វ្ ើការវភិ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការកាលពីអតីតកាលស្បតហលបី ៃ់លាៃស្បតិបតត ិការ ៃិងអសថរច្ំៃួៃ ២០០ 
(តែលរេួបញ្ច លូទងំការលក្់កាលពីអតីតកាល ការស្ស្គវស្ជាវសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់ Otto 
ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអាកា ធាតុផងតែរ) សែើេបីស វ្ ើការទ សៃ៍ទយ (សោយមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវច្ំៃួៃ ៩០ ភ្ជគរយ) 
ថាសតើអតិថិជៃៃឹងទិញអវ ីខា េះ សៅក្ន ុងរយៈសពលេួយ បាត ហ៍េុៃសពលតែលអតិថិជៃទងំសនាេះស វ្ ើការបញ្ជា ទិញ។ 
 
ស្បអប់ទី៣០. អនក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទស េះ 

Andrew Pole ស្តូវបាៃជួលសោយ Target (ស្ក្េុហ៊េុៃលក្់រាយែ៏្ំេួយនៃស្បសទ អាសេរកិ្) 
សែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីសពលសវលា ំខ្ៃ់ៗទងំសនាេះសៅក្ន ុងជីវតិរប ់អតិថិជៃ 
សៅសពលតែលទមាា ប់សែើរទិញទំៃិញរប ់ពួក្សគមាៃភ្ជពបត់តបៃជាពិស   សហើយការផាយ  ិជាក្េមតែលស្តឹេស្តូវ 
ឬគូប៉ាុងៃឹងអាច្ស វ្ ើឲ្យពួក្សគចប់សផតើេស វ្ ើការច្ំណ្តយតាេវ ិ្ ីថមីៗ។ 
សៅក្ន ុងស្ពឹតត ិការ ៍នានាសៅក្ន ុងជីវតិ ពុំមាៃស្ពឹតត ិការ ៍ណ្តេួយ ំខ្ៃ់ជាងការចប់ក្ំស ើតរប ់ទរក្សនាេះសទ។ 
សៅសពលសនាេះ 
ទមាា ប់រប ់មាតាបិតាថមីសថាម ងៃឹងមាៃភ្ជពបត់តបៃខ្ា ំងជាងស ទ ើរតតស្គប់សពលសផសងសទៀតទងំអ ់សៅក្ន ុងជីវតិជាេៃុ ស
សពញវយ័រប ់ពួក្សគ។ ស្ប ិៃសបើស្ក្េុហ៊េុៃអាច្ មាា ល់ស ើញអនក្ទិញទំៃិញតែលជាន្រ ត ីមាៃនផទស េះសនាេះ 
ពួក្សគអាច្ច្ំស ញស្បាក្់បាៃរាប់លាៃ។ 
 
សៅសពលតែលក្ុំពយូ ទ័ររប ់ Pole ស វ្ ើច្លនាឆ្ាងកាត់ទិៃនៃ័យ ោត់អាច្ មាា ល់ស ើញផលិតផលច្ំៃួៃ ២៥ តែល 
សៅសពលស វ្ ើការវភិ្ជគរេួោន  ស វ្ ើឲ្យោត់អាច្ក្ំ ត់ពិៃុ្នៃ “ការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទស េះ” 
រប ់អនក្ទិញទំៃិញមាន ក្់ៗ។ អវ ីតែល ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ 
ោត់អាច្បា៉ា ៃ់ស្គម ៃអំពីកាលបរសិច្ឆទែល់ក្ំ ត់ស្ប ូតបុស្តរប ់នាងសៅសលើក្ញ្ចក្់ក្ុំពយូ ទ័រែ៏តូច្េួយ ស វ្ ើែូសច្នេះ Target 
អាច្សផញើសច្ញៃូវគូប៉ាុងតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សពលសវលាតាេែំណ្តក្់កាលជាក្់លាក្់នៃការពស េះរប ់នាង។ 
 
ក្ន ុងរយៈសពលស្បតហលេួយឆាន ំបនាទ ប់ពី Pole បាៃបសងក ើតគំរទូ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទស េះរប ់ោត ់
មាៃេៃុ សស្ប ុមាន ក្់បាៃសែើរចូ្ល Target េួយ តែលសៅខ្ងសស្ៅ Minneapolis ៃិងបាៃទេទរ ំុជួបអនក្ស្គប់ស្គង។ 
ោត់ក្ំពុងតតកាត ប់គូប៉ាុងតែលបាៃសផញើសៅកាៃ់កូ្ៃស្ ីរប ់ោត់ សោយោត់ក្ំពុងតតខឹង 
សយងតាេៃិសយជិតមាន ក់្តែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការ ៃទនាសនាេះ។ 
 
“កូ្ៃស្ ីរប ់ខុ្ំបាៃទទួលរប ់សៃេះសៅក្ន ុង ំបុស្ត” ោត់បាៃៃិយយ។ “នាងសៅសរៀៃថាន ក្់វទិាល័យសៅស ើយសទ 
សហើយអនក្បាៃសផញើឲ្យនាងៃូវគូប៉ាុង ស្មាប់ សេាៀក្បំ ក្់ទរក្ ៃិងតស្គទរក្? 
សតើអនក្ក្ំពុងតតពាយេសលើក្ទឹក្ច្ិតតនាងឲ្យមាៃនផទស េះតេៃតែរឬសទ?” 
 
អនក្ស្គប់ស្គងពុំមាៃសយបល់ច្ំស េះអវ ីតែលបុរ សនាេះក្ំពុងតតៃិយយសទ។ ោត់បាៃស្ក្ស ក្សេើលសស្ស្គេ ំបុស្តសនាេះ។ 
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ វាស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូសៅកាៃ់អា យោឋ ៃរប ់កូ្ៃស្ ីរប ់បុរ មាន ក្់សនាេះ ៃិងមាៃការផាយ  ិជាក្េម
អំពី សេាៀក្បំ ក្់រប ់អនក្មាត យ សស្គឿង ងាហ រេិ ស្មាប់ការច្ិញ្ច ឹេកូ្ៃ ៃិងរបូភ្ជពរប ់ទរក្តែលក្ំពុងតតញញឹេ។ 
អនក្ស្គប់ស្គងបាៃស វ្ ើការ ុំសទ  ៃិងពីរបីនថាសស្កាយេក្ បាៃសៅទូរ ពទសៅ ុំសទ េតងសទៀត។ 
 
ប៉ាុតៃត  សៅសពលក្ំពុងៃិយយទូរ ពទសនាេះ ឪពុក្មាន ក្់សនាេះបាៃរងភ្ជពអាមា៉ា  ់េួយច្ំៃួៃ។ 
“ខុ្ំបាៃៃិយយជាេួយកូ្ៃស្ ីរប ់ខំុ្” ោត់បាៃៃិយយ។ “វាបាៃបងាហ ញថា 
មាៃ ក្េមភ្ជពេួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុងផទេះរប ់ខុ្ំតែលខុ្ំេិៃបាៃែឹងទងំស្ ងុសនាេះសទ។ 
នាងែល់ក្ំ ត់ ស្មាលកូ្ៃសៅតខ ីហា។ ខុ្ំជំ ក្់ ក្យ ុំសទ សលាក្”។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Charles Duhigg 
“សតើស្ក្េុហ៊េុៃ ិក្ាត វងយល់អំពីការ មាា ត់រប ់អនក្បាៃសោយរសបៀបណ្ត” ទ សនាវែត ីញូវយ៉ាក្ថាេ នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ 
ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shoppng-

                                                           
230 Ibid។ 

231 Economist “រសបៀបសស្បើស្បា ់ការ មាា ត់ ិបបៃិេមិតរប ់ស្ក្េុហ៊េុៃ Otto នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់” នថាទី១២ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.economist.com/news/business/21720675-firm-algorithm-designed-cern-laboratory-how-germanys-otto-uses?etear=sasexpectexceptional។ 



ងសៅវញិសៅេក្ ៃិងក្ំ ត់ថាសតើទិៃនៃ័យណ្តេួយគឺជាសែើេសហតុៃិង 
 

• ក្ំ ត់ទំនាក្់ទំៃងសហតុ ៃិងផល – ទំនាក្់ទំៃងតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង 
ស្តូវបាៃលាតស្តោងតាេរយៈការស្ក្ស ក្សេើលស្ពឹតត ិការ ៍នានាតែលអាច្បណ្តត លឲ្យមាៃភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីតែលស្តូវ
បាៃ មាា ល់ស ើញ។ 

 
ស្បអប់ទី២៩. រសបៀបអៃុវតតការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ 

១. ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីច្ំ ុច្េួយច្ំៃួៃតែលមាៃតនេា ស្មាប់ស វ្ ើការស ុើបអសងកត 
 
ែំណ្តក្់កាលទីេួយសៅក្ន ុងការអៃុវតតការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ 
គឺត វ ងរក្អវ ីេួយតែលមាៃតនេា ស្មាប់ស វ្ ើការស ុើបអសងកត។ តាេ្េមតា គឺជាអវ ីេួយតែលអាស្ក្ក្់ ែូច្ជា 
ការថយច្ុេះនៃស្បាក្់ច្ំ ូល ឬស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម (click) 
ប៉ាុតៃតវាក្៏អាច្ជាការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងខ្ា ំងនៃលទធផលការងារតែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្ជាេុៃផងតែរ។ 
 
២. ស វ្ ើការវភិ្ជគ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យអាច្មាៃលក្ខ ៈសោយស្តង់ សោយស្គរតតការរក្ស ើញសែើេសហតុតតេួយគត់ ឧ. 
ស្បាក្់ច្ំ ូលបាៃធាា ក្់ច្ុេះកាលពីតខេុៃ សោយស្គរតតការច្ុេះស ម្ េះរប ់អតិថិជៃថមីៗមាៃការថយច្ុេះ។ ប៉ាុតៃត  
ការវភិ្ជគតែលមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញជាងសៃេះអាច្ស្តូវការប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ 
ៃិងការត វងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវញិសៅេក្សោយសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ាតត ិពីរ (regression analysis)។ 
អវ ីតែលអនក្ក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃសៅក្ន ុងែំណ្តក្់កាលសៃេះ 
គឺត វងរក្ទំនាក្់ទំៃងតែលមាៃ ុពលភ្ជពតាេតផនក្ ថ ិតិរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យច្ំៃួៃពីរ តែលការសក្ើៃស ើង (ឬការថយច្ុេះ) 
នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួយ បណ្តត លឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើង (ឬថយច្ុេះ) នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួយសផសងសទៀត។ 
 
បសច្ចក្សទ តែលកាៃ់តតទំសៃើបជាងសៃេះសទៀតសៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ រេួមាៃ ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគអំពី មា ធាតុ ំខ្ៃ់ៗ ប៉ាុតៃតការវភិ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ាតត ិពីរសោយស្តង់ 
គឺជាច្ំ ុច្ែ៏អស្គច រយេួយ ស្មាប់ការចប់សផតើេ។ 
 
៣.  ស្មាំងការវៃិិច្ឆ ័យរប ់អនក្តាេជសស្េើ  
 
សៅខ ៈសពលតែលវាអាច្គួរឲ្យចប់អារេម ៍តែលក្តាត ខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃបាៃរេួចំ្ត ក្ែល់ការតក្តស្បលទធផលការងារសនាេះ 
វាពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទសៅក្ន ុងការសរៀបរាប់េូលសហតុតែលអាច្សក្ើតស ើងទងំអ ់សៅក្ន ុងរបាយការ ៍ 
េួយ។ ផ្ុយេក្វញិ អនក្វភិ្ជគគួរតតមាៃបំ ងស វ្ ើការត វងរក្ក្តាត តែលជេះឥទធិពលខ្ា ំងបំផុតេួយ ឬយ៉ា ងសស្ច្ើៃពីរ 
សៅក្ន ុងបញ្ជហ តែលស្តូវបាៃវៃិិច្ឆ ័យ។ 
 
៤. សលើក្ស ើងអំពីស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃរប ់អនក្ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់ 
 
សៅច្ុងបញ្ចប់ របាយការ ៍នៃការវៃិិច្ឆ ័យេួយស្តូវតត្ៃែល់ការទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ 
ៃិងបសងក ើតក្រ ីែ៏ច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវៃិិច្ឆ ័យសនាេះ។ 
អនក្េិៃចំបាច្់រេួបញ្ច លូការងារតែលសៅពីសស្កាយការវៃិិច្ឆ ័យសនាេះទងំអ ់សទ ប៉ាុតៃតអនក្គួរតត៖ 
 

• ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីបញ្ជហ តែលអនក្ក្ំពុងតតស វ្ ើការវៃិិច្ឆ ័យ 
 

• បញ្ជា ក្់អំពីេូលសហតុតែលអនក្គិតថាបញ្ជហ សនាេះបាៃសក្ើតស ើងៃិង 
 

• ផតល់ភ័ ត ុតាងោំស្ទរប ់អនក្។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Jeff Rajeck “ការវភិ្ជគតែលអនក្ស វ្ ើការតផនក្ទីផារស្គប់របូគួរតតែងឹ សលខ 
២៖ ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ” Econsultancy នថាទី៣១ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
www.econsultancy.com/blog/69300-analytics-approaches-every-marketer-should-know-2-diagnostic-
analytics។ 
 
៥.១.៣ ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់គំរ ូថ ិតិ ៃិងបសច្ចក្សទ ក្ន ុងការពាក្រ ៍ សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ 
សតើមាៃអវ ីខា េះតែលអាច្សក្ើតស ើង?229 

                                                           
229 Halo “បាៃពៃយល់អំពកីារវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

 
ការវភិ្ជគសៃេះផតល់ជូៃអងាភ្ជពនានាៃូវការយល់ែឹងតែលអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃតាេរយៈការរេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត
សែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីរច្នាបថនានាសៅក្ន ុងទិៃនៃ័យ ៃិងអៃុវតតគំរ ូថ ិតិ 
ៃិងការគ នាសែើេបីចប់យក្ទំនាក្់ទំៃងនានារវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន ។ 
 
 វ ័ិយឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីពាក្រ ៍អំពីឥរយិបទរប ់អតិថិជៃ 
ៃិងរច្នាបថក្ន ុងការទិញ សែើេបី មាា ល់ៃិនាន ការសៅក្ន ុង ក្េមភ្ជពនៃការលក្់ 
ៃិងសែើេបីរំពឹងទុក្ច្ំស េះតស្េូវការនៃធាតុចូ្លពីតខស ងាវ ក្់ផាត់ផាង់ ស្បតិបតត ិការ ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ។ 230 
ច្ំ ុច្សៃេះស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ា ងច្ា ់សៅក្ន ុងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ Otto – 
ស្ក្េុហ៊េុៃលក្់រាយអុីៃ្ឺ ិត្ំជាងសគបំផុតលំោប់ទីពីររប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់។ 231  Otto អៃុញ្ជា តឲ្យស្បព័ៃធ  ICT 
រប ខ់ល ៃួទិញទំៃិញច្ំៃួៃស្បតហល ២០០.០០០ ក្ន ុងេួយតខ ពីនែគូតែលជាភ្ជគីទីបី សោយពុំមាៃអៃតរាគេៃ៍ពីេៃុ សស ើយ។ 
សតើច្ំ ុច្អវ ីខា េះតែលបណ្តត លឲ្យ Otto មាៃភ្ជពសជឿជាក្់ច្ំស េះស្បព័ៃធ សៃេះ? ស្បព័ៃធ  ICT រប ់ Otto 
ស វ្ ើការវភិ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការកាលពីអតីតកាលស្បតហលបី ៃ់លាៃស្បតិបតត ិការ ៃិងអសថរច្ំៃួៃ ២០០ 
(តែលរេួបញ្ច លូទងំការលក្់កាលពីអតីតកាល ការស្ស្គវស្ជាវសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់ Otto 
ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអាកា ធាតុផងតែរ) សែើេបីស វ្ ើការទ សៃ៍ទយ (សោយមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវច្ំៃួៃ ៩០ ភ្ជគរយ) 
ថាសតើអតិថិជៃៃឹងទិញអវ ីខា េះ សៅក្ន ុងរយៈសពលេួយ បាត ហ៍េុៃសពលតែលអតិថិជៃទងំសនាេះស វ្ ើការបញ្ជា ទិញ។ 
 
ស្បអប់ទី៣០. អនក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទស េះ 

Andrew Pole ស្តូវបាៃជួលសោយ Target (ស្ក្េុហ៊េុៃលក្់រាយែ៏្ំេួយនៃស្បសទ អាសេរកិ្) 
សែើេបីច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីសពលសវលា ំខ្ៃ់ៗទងំសនាេះសៅក្ន ុងជីវតិរប ់អតិថិជៃ 
សៅសពលតែលទមាា ប់សែើរទិញទំៃិញរប ់ពួក្សគមាៃភ្ជពបត់តបៃជាពិស   សហើយការផាយ  ិជាក្េមតែលស្តឹេស្តូវ 
ឬគូប៉ាុងៃឹងអាច្ស វ្ ើឲ្យពួក្សគចប់សផតើេស វ្ ើការច្ំណ្តយតាេវ ិ្ ីថមីៗ។ 
សៅក្ន ុងស្ពឹតត ិការ ៍នានាសៅក្ន ុងជីវតិ ពុំមាៃស្ពឹតត ិការ ៍ណ្តេួយ ំខ្ៃ់ជាងការចប់ក្ំស ើតរប ់ទរក្សនាេះសទ។ 
សៅសពលសនាេះ 
ទមាា ប់រប ់មាតាបិតាថមីសថាម ងៃឹងមាៃភ្ជពបត់តបៃខ្ា ំងជាងស ទ ើរតតស្គប់សពលសផសងសទៀតទងំអ ់សៅក្ន ុងជីវតិជាេៃុ ស
សពញវយ័រប ់ពួក្សគ។ ស្ប ិៃសបើស្ក្េុហ៊េុៃអាច្ មាា ល់ស ើញអនក្ទិញទំៃិញតែលជាន្រ ត ីមាៃនផទស េះសនាេះ 
ពួក្សគអាច្ច្ំស ញស្បាក្់បាៃរាប់លាៃ។ 
 
សៅសពលតែលក្ុំពយូ ទ័ររប ់ Pole ស វ្ ើច្លនាឆ្ាងកាត់ទិៃនៃ័យ ោត់អាច្ មាា ល់ស ើញផលិតផលច្ំៃួៃ ២៥ តែល 
សៅសពលស វ្ ើការវភិ្ជគរេួោន  ស វ្ ើឲ្យោត់អាច្ក្ំ ត់ពិៃុ្នៃ “ការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទស េះ” 
រប ់អនក្ទិញទំៃិញមាន ក្់ៗ។ អវ ីតែល ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ 
ោត់អាច្បា៉ា ៃ់ស្គម ៃអំពីកាលបរសិច្ឆទែល់ក្ំ ត់ស្ប ូតបុស្តរប ់នាងសៅសលើក្ញ្ចក្់ក្ុំពយូ ទ័រែ៏តូច្េួយ ស វ្ ើែូសច្នេះ Target 
អាច្សផញើសច្ញៃូវគូប៉ាុងតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សពលសវលាតាេែំណ្តក្់កាលជាក្់លាក្់នៃការពស េះរប ់នាង។ 
 
ក្ន ុងរយៈសពលស្បតហលេួយឆាន ំបនាទ ប់ពី Pole បាៃបសងក ើតគំរទូ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទស េះរប ់ោត ់
មាៃេៃុ សស្ប ុមាន ក្់បាៃសែើរចូ្ល Target េួយ តែលសៅខ្ងសស្ៅ Minneapolis ៃិងបាៃទេទរ ំុជួបអនក្ស្គប់ស្គង។ 
ោត់ក្ំពុងតតកាត ប់គូប៉ាុងតែលបាៃសផញើសៅកាៃ់កូ្ៃស្ ីរប ់ោត់ សោយោត់ក្ំពុងតតខឹង 
សយងតាេៃិសយជិតមាន ក់្តែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការ ៃទនាសនាេះ។ 
 
“កូ្ៃស្ ីរប ់ខុ្ំបាៃទទួលរប ់សៃេះសៅក្ន ុង ំបុស្ត” ោត់បាៃៃិយយ។ “នាងសៅសរៀៃថាន ក្់វទិាល័យសៅស ើយសទ 
សហើយអនក្បាៃសផញើឲ្យនាងៃូវគូប៉ាុង ស្មាប់ សេាៀក្បំ ក្់ទរក្ ៃិងតស្គទរក្? 
សតើអនក្ក្ំពុងតតពាយេសលើក្ទឹក្ច្ិតតនាងឲ្យមាៃនផទស េះតេៃតែរឬសទ?” 
 
អនក្ស្គប់ស្គងពុំមាៃសយបល់ច្ំស េះអវ ីតែលបុរ សនាេះក្ំពុងតតៃិយយសទ។ ោត់បាៃស្ក្ស ក្សេើលសស្ស្គេ ំបុស្តសនាេះ។ 
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ វាស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូសៅកាៃ់អា យោឋ ៃរប ់កូ្ៃស្ ីរប ់បុរ មាន ក្់សនាេះ ៃិងមាៃការផាយ  ិជាក្េម
អំពី សេាៀក្បំ ក្់រប ់អនក្មាត យ សស្គឿង ងាហ រេិ ស្មាប់ការច្ិញ្ច ឹេកូ្ៃ ៃិងរបូភ្ជពរប ់ទរក្តែលក្ំពុងតតញញឹេ។ 
អនក្ស្គប់ស្គងបាៃស វ្ ើការ ុំសទ  ៃិងពីរបីនថាសស្កាយេក្ បាៃសៅទូរ ពទសៅ ុំសទ េតងសទៀត។ 
 
ប៉ាុតៃត  សៅសពលក្ំពុងៃិយយទូរ ពទសនាេះ ឪពុក្មាន ក្់សនាេះបាៃរងភ្ជពអាមា៉ា  ់េួយច្ំៃួៃ។ 
“ខុ្ំបាៃៃិយយជាេួយកូ្ៃស្ ីរប ់ខំុ្” ោត់បាៃៃិយយ។ “វាបាៃបងាហ ញថា 
មាៃ ក្េមភ្ជពេួយច្ំៃួៃសៅក្ន ុងផទេះរប ់ខុ្ំតែលខុ្ំេិៃបាៃែឹងទងំស្ ងុសនាេះសទ។ 
នាងែល់ក្ំ ត់ ស្មាលកូ្ៃសៅតខ ីហា។ ខុ្ំជំ ក្់ ក្យ ុំសទ សលាក្”។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Charles Duhigg 
“សតើស្ក្េុហ៊េុៃ ិក្ាត វងយល់អំពីការ មាា ត់រប ់អនក្បាៃសោយរសបៀបណ្ត” ទ សនាវែត ីញូវយ៉ាក្ថាេ នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ 
ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shoppng-

                                                           
230 Ibid។ 

231 Economist “រសបៀបសស្បើស្បា ់ការ មាា ត់ ិបបៃិេមិតរប ់ស្ក្េុហ៊េុៃ Otto នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់” នថាទី១២ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.economist.com/news/business/21720675-firm-algorithm-designed-cern-laboratory-how-germanys-otto-uses?etear=sasexpectexceptional។ 



habits.html?pagewated=1&_r=1&hp។ 
ការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃែ៏គួរឲ្យចប់អារេម ៍េួយ ស្មាប់រោឋ ភិបាលសនាេះ 
គឺសៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីេសនា សញ្ចតនា។ ឧទហរ ៍៖ 
រោឋ ភិបាលអាច្ទ សៃ៍ទយថាេសនា សញ្ច តនារប ់ស្បជាពលរែឋច្ំស េះបញ្ជហ ជាក្់លាក្់នានា គឺវជិាមាៃ អវជិាមាៃ 
ឬអពាស្ក្ឹតតាេរយៈការវភិ្ជគអំពីការបសងាហ េះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ។232 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេរយៈមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង 
(machine learning algorithms) ែូច្ជា ែាស្កាេសែើេសឈើ (random forest) ៃិង support vector machine 
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការ ិក្ាត វ ងយល់ ៃិងការស វ្ ើសត ត ទិៃនៃ័យ។ 
ឧបក្រ ៍តែលមាៃស្បជាស្បិយភ្ជពខ្ា ំងបំផុត ស្មាប់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃរេួមាៃ Python, R ៃិង 
RapidMiner។233 
 
៥.១.៤ ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិផតល់ការត នាំថាសតើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះតែលស្តូវអៃុវតត។ 
 
វាសស្បើស្បា ់ការរេួបញ្ច លូោន រវាងបសច្ចក្សទ  ៃិងឧបក្រ ៍នានា ែូច្ជា វធិាៃអាជីវក្េម 
មា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង ៃិងៃីតិវ ិ្ ីក្ន ុងការបសងក ើតគំរតូាេក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងអៃុវតតបសច្ចក្សទ ទងំសៃេះច្ំស េះប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន  តែលរេួបញ្ច លូទងំទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត  
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីស្បតិបតត ិការ ៃិងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងផងតែរ។234 
ស្ក្េុហ៊េុៃសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិសែើេបី “ស វ្ ើឲ្យផលិតក្េម ការក្ំ ត់កាលវភិ្ជគ ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ សៅក្ន ុងតខស-
 ងាវ ក្់ផាត់ផាង់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង សែើេបីស វ្ ើឲ្យស្បាក្ែថា ពួក្សគក្ំពុងតតស្បគល់ជូៃៃូវផលិតផលតែលស្តឹេស្តូវ 
សៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងស វ្ ើឲ្យបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អតិថិជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង”។235 
 
ស្បអប់ទី៣១. 
ការស វ្ ើឲ្យឧ ាហក្េមនៃការតថទ ុំខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ 

សៅសពលតែលអនក្ផតល់ការតថទ ំុខភ្ជពទងំឡាយរេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានា ែូច្ជា ក្ំ ត់ស្តារប ់អនក្ជំងឺ 
ព័ត៌មាៃអំពីឱ ថ ទិៃនៃ័យស ែឋក្ិច្ច ទិៃនៃ័យស្បជាស្គន្រ ត  ៃិងទិៃនៃ័យអំពីបាតុភូតសៅក្ន ុង ងាេ ៃិនាន ការតផនក្ ុខភ្ជព 
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីេៃទ ីរសពទយ ពួក្សគៃឹងអាច្ផតល់ការតថទ ំុខភ្ជពបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃសោយច្ំណ្តយស្បាក្់តិច្ជាងេុៃ 
ស វ្ ើឲ្យការវៃិិសយគទុៃសលើបរកិាខ រ ស្េួល ឬបរកិាខ រេៃទ ីរសពទយថមីៗនាសពលអនាគតមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
ៃិងពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពរប ់េៃទ ីរសពទយ។ 
 
ការរេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ការត នាំជូៃសវជាប ឌ ិតអំពីការផតល់ការពាបាល
តែលលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃែល់អនក្ជំងឺមាន ក្់។ សោយស្គរតតការរេួបញ្ច លូោន  
ៃិងការវភិ្ជគអំពីប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ េជឈេ ឌ លតថទ ំុខភ្ជព Aurora 
អាច្ស វ្ ើឲ្យការតថទ ុំខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថយការចូ្ល ស្មាក្សពទយស ើងវញិបាៃ ១០ ភ្ជគរយ 
តែលតាេរយៈភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងការកាត់បៃថយការចូ្ល ស្មាក្សពទយស ើងវញិសៃេះ សគអាច្ ៃស ំំនច្ស្បាក្់បាៃ ៦ 
លាៃែុលាា រអាសេរកិ្ជាសរៀងរាល់ឆាន ំ។ 
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត 
អងាការឱ ថនានាអាច្ទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិសៃេះតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថរប ់ពួ
ក្សគមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថយសពលសវលាេុៃសពលតែលឱ ថថមីអាច្ោក្់លក្់សៅសលើទីផារបាៃ (time-to-
market)។ ការស វ្ ើស្តាប់តាេែំស ើរការក្ន ុងការផលិតថាន អំាច្ស វ្ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថបាៃកាៃ់តតឆាប់រហ័  
សហើយវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃសៅក្ន ុងការត វងរក្អនក្ជំងឺតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់ស្គក្លបងការពាបាលសោយតផែក្តាេ
អញ្ាតត ិជាសស្ច្ើៃ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Mark van Rijmenam “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ?” 
ក្រ ីច្ំៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ” Datafloq។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
សៅខ ៈសពលតែលការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ ស្តូវបាៃសគសជឿជាក្់ថាជា “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ... 
វាក្៏សៅតតស្តូវច្ំណ្តយសពលតវងសទៀតេុៃសពលតែលវាៃឹងកាា យជាភ្ជស្គទូសៅ”។236 

                                                           
232 Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែងឹអំពកីារវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 

233 Ibid។ 

234 Halo “បាៃពៃយល់អំពកីារវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

235 Ibid។ 

 
៥.១.៥ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 
 
រោឋ ភិបាលអាច្សស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សែើេបីពស្ងឹងការផតល់ស វាស្គធារ ៈ 
ជំរុញការអភិវឌឍស ែឋក្ិច្ចតាេរយៈការពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ ៃិងការនលលក្្ៃធាៃ 
ៃិងកាត់បៃថយការឆ្សបាក្ ការខាេះខ្ា យ ៃិងការបំ ៃ។237 
 
ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលរេួមាៃ៖ 

• សៅតផនក្រែឋបាល – ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីអនក្លក់្តែលច្ំណ្តយតិច្បំផុត ៃិងមាៃក្ស្េិតគុ ភ្ជពខព ់បំផុត 
ផលិតភ្ជពរប ់បុគាលតផែក្តាេច្ាប់ឈប់ ស្មាក្ពាបាលជំងឺតែលបាៃសស្បើស្បា ់ 
ស្ក្ ួងតែលែំស ើរការេិៃបាៃលែ  ស្បសភទនៃជំនាញតែលៃឹងស្តូវការ 
ៃិងថាសតើការច្ំណ្តយៃឹងសលើ ថវកិាតែលមាៃតែរឬសទ ៃិងសហតុអវ ី។ 
 

• សៅតផនក្ស វា ងាេ – ជាពិស  សៅតផនក្ ុខមាលភ្ជពក្ុមារ 
ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីក្ុមារតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យខ្ា ំងជាងសគ 
ក្ុមារតែលទំៃងជាអាច្ជួបជុំស្គួស្គរវញិតិច្តួច្ជាងសគបំផុត ៃិងស វាតែលលែបំផុត ស្មាប់ក្ុមារ 
មាន ក្់ៗ។ 
 

• សៅតផនក្ៃគរបាល – ស្តួតពិៃិតយ តាេោៃ ៃិងគូរតផៃទី ថ ិតិបទឧស្ក្ិែឋជាសរៀងរាល់នថា។ 
សោយរេួបញ្ច លូោន ជាេួយការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជា ប់េក្ជាេួយអាច្សេើលស ើញ 
ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ ស វ្ ើឲ្យតផនក្ៃគរបាលអាច្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ 
អំពីក្តៃាងតែលស្តូវបញ្ជ ៃូ្ៃធាៃៃគរបាលសៅជាបនាទ ៃ់ តែលតាេ 
រយៈការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សៃេះបាៃបសងក ើៃ ុវតថ ិភ្ជពៃិងស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយៃិង 
 

• សៅតផនក្តថទ ំុខភ្ជព – អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃភ្ជពរកី្ច្សស្េើៃយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅតផនក្វទិាស្គន្រ ត  
បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងក្តៃាងតថទ ុំខភ្ជព បសងក ើៃអស្តាក្ន ុងការបងាក រជំងឺ ស វ្ ើសរាគវៃិិច្ឆ ័យ ៃិងការពាបាល 
ៃិងជួយែល់ការតាេោៃអំពីជំងឺ (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី ៣២)។ 

ស្បអប់ទី ៣២. ការវភិ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ 

ព័ត៌មាៃស្តឹេស្តូវ ៃិងទៃ់សពលសវលា ត ីពីបញ្ជហ  ុខភ្ជពស្គធារ ៈជា ក្ល 
គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់េួយតែលអាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃការវាយតនេា ៃិងការសឆ្ា ើយតបយ៉ា ងឆាប់រហ័  
សៅៃឹងការសលច្ស ើងៃូវហាៃិភ័យតផនក្ ុខភ្ជពសៅជុំ វញិពិភពសលាក្។ 
ទីភ្ជន ក្់ងារតផនក្ ុខភ្ជពស្គធារ ៈនៃស្បសទ កាណ្តោបាៃបសងក ើតបណ្តត ញព័ត៌មាៃ មាា ត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ
 ក្លសលាក្ (GPHIN)។ ព័ត៌មាៃពី GPHIN ស្តូវបាៃផតល់ជូៃអងាការ ុខភ្ជពពិភពសលាក្ រោឋ ភិបាលអៃតរជាតិ 
ៃិងអងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាល តែលបនាទ ប់េក្ 
អាច្មាៃស្បតិក្េមសៅៃឹងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈបាៃយ៉ា ងឆាប់រហ័ ។ 
 
GPHIN គឺជាស្បព័ៃធផតល់ការស្ពមាៃទៃ់សពលសវលាសោយតផែក្សលើអុីៃ្ឺ ិតតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជព តែលស្បេូលផត ុំរបាយ-
ការ ៍បឋេអំពីព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈតាេសពលសវលាជាក់្ត តង ២៤ សមា៉ា ងក្ន ុងេួយនថា ៧ 
នថាក្ន ុងេួយ បាត ហ៍។ ស្បព័ៃធពហុភ្ជស្គែ៏ពិស  សៃេះ ស្បេូលផត ុំ 
ៃិងផសពវផាយព័ត៌មាៃតែល ក្់ព័ៃធ ត ីពីការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ 
ៃិងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈសផសងសទៀតតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃស្បភពនានានៃស្បព័ៃធផសពវផាយសៅទូទងំ ក្
លសលាក្ ែូច្ជា ស វាបញ្ជ ៃូស្គរព័ត៌មាៃថមីៗតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត (news wires) ៃិងតវបស្គយត៍។ 
ការពិៃិតយតាេោៃសៃេះស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងជាស្បាំបីភ្ជស្គ 
សោយសស្បើស្បា ់ការបក្តស្បតាេមា៉ា  ុីៃ ស្មាប់អតថបទតែលេិៃតេៃជាភ្ជស្គអង់សគា ឲ្យសៅជាអតថបទភ្ជស្គអង់សគា  
ៃិងអតថបទភ្ជស្គអង់សគា សៅជាអតថបទភ្ជស្គសផសងសទៀត។ ព័ត៌មាៃទងំសៃេះស្តូវបាៃ ស្មាំងយក្ 
សោយតផែក្តាេភ្ជព ក្់ព័ៃធ  សោយែំស ើរការ វ ័យស្បវតត ិេួយ 
តែលបនាទ ប់េក្ស្តូវបាៃ ស្មាំងបតៃថេតាេរយៈការវភិ្ជគរប ់េៃុ ស។ ធាតុសច្ញស្តូវបាៃតបងតច្ក្ស្បសភទ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ។ ស ច្ក្ត ីជូៃែំ ឹងអំពីសហតុការ ៍នានានៃ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ 
តែលអាច្មាៃផលវបិាក្ ា្ៃ់ ា្ រច្ំស េះ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ ៃឹងស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូបៃតសៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗ។ 
 
GPHIN មាៃវសិ្គលភ្ជពទូលំទូលាយ។ វាតាេោៃសហតុការ ៍នានា ែូច្ជា ការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ ជំងឺឆ្ាង អាហារ 
ៃិងទឹក្តែលរងការបំពុល សភរវក្េមតែលសស្បើភ្ជន ក្់ងារបងកសរាគជាអាវុ្ (bio-terrorism) ៃិងការស្បឈេៃឹងស្គរធាតុគីេី 

                                                                                                                                             
236 Mark van Rijmenam “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ?” ក្រ ីចំ្ៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត”ិ Datafloq។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

237 Sid Frank ៃិង Traci Gusher “ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ រោឋ ភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូៃស្បជាពលរែឋ”  វទិាស្គថ ៃរោឋ ភិបាល KPMG តខេិថុនា 
ឆាន ំ២០១៦ ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-better-government.pdf។ 



habits.html?pagewated=1&_r=1&hp។ 
ការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃែ៏គួរឲ្យចប់អារេម ៍េួយ ស្មាប់រោឋ ភិបាលសនាេះ 
គឺសៅក្ន ុងការវភិ្ជគអំពីេសនា សញ្ចតនា។ ឧទហរ ៍៖ 
រោឋ ភិបាលអាច្ទ សៃ៍ទយថាេសនា សញ្ច តនារប ់ស្បជាពលរែឋច្ំស េះបញ្ជហ ជាក្់លាក្់នានា គឺវជិាមាៃ អវជិាមាៃ 
ឬអពាស្ក្ឹតតាេរយៈការវភិ្ជគអំពីការបសងាហ េះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ។232 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេរយៈមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង 
(machine learning algorithms) ែូច្ជា ែាស្កាេសែើេសឈើ (random forest) ៃិង support vector machine 
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការ ិក្ាត វ ងយល់ ៃិងការស វ្ ើសត ត ទិៃនៃ័យ។ 
ឧបក្រ ៍តែលមាៃស្បជាស្បិយភ្ជពខ្ា ំងបំផុត ស្មាប់ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃរេួមាៃ Python, R ៃិង 
RapidMiner។233 
 
៥.១.៤ ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ 
 
ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិផតល់ការត នាំថាសតើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះតែលស្តូវអៃុវតត។ 
 
វាសស្បើស្បា ់ការរេួបញ្ច លូោន រវាងបសច្ចក្សទ  ៃិងឧបក្រ ៍នានា ែូច្ជា វធិាៃអាជីវក្េម 
មា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង ៃិងៃីតិវ ិ្ ីក្ន ុងការបសងក ើតគំរតូាេក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងអៃុវតតបសច្ចក្សទ ទងំសៃេះច្ំស េះប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន  តែលរេួបញ្ច លូទងំទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត  
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីស្បតិបតត ិការ ៃិងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងផងតែរ។234 
ស្ក្េុហ៊េុៃសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិសែើេបី “ស វ្ ើឲ្យផលិតក្េម ការក្ំ ត់កាលវភិ្ជគ ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ សៅក្ន ុងតខស-
 ងាវ ក្់ផាត់ផាង់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង សែើេបីស វ្ ើឲ្យស្បាក្ែថា ពួក្សគក្ំពុងតតស្បគល់ជូៃៃូវផលិតផលតែលស្តឹេស្តូវ 
សៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងស វ្ ើឲ្យបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អតិថិជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង”។235 
 
ស្បអប់ទី៣១. 
ការស វ្ ើឲ្យឧ ាហក្េមនៃការតថទ ុំខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៅក្ន ុងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ 

សៅសពលតែលអនក្ផតល់ការតថទ ំុខភ្ជពទងំឡាយរេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានា ែូច្ជា ក្ំ ត់ស្តារប ់អនក្ជំងឺ 
ព័ត៌មាៃអំពីឱ ថ ទិៃនៃ័យស ែឋក្ិច្ច ទិៃនៃ័យស្បជាស្គន្រ ត  ៃិងទិៃនៃ័យអំពីបាតុភូតសៅក្ន ុង ងាេ ៃិនាន ការតផនក្ ុខភ្ជព 
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីេៃទ ីរសពទយ ពួក្សគៃឹងអាច្ផតល់ការតថទ ំុខភ្ជពបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃសោយច្ំណ្តយស្បាក្់តិច្ជាងេុៃ 
ស វ្ ើឲ្យការវៃិិសយគទុៃសលើបរកិាខ រ ស្េួល ឬបរកិាខ រេៃទ ីរសពទយថមីៗនាសពលអនាគតមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
ៃិងពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពរប ់េៃទ ីរសពទយ។ 
 
ការរេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ការត នាំជូៃសវជាប ឌ ិតអំពីការផតល់ការពាបាល
តែលលែបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃែល់អនក្ជំងឺមាន ក្់។ សោយស្គរតតការរេួបញ្ច លូោន  
ៃិងការវភិ្ជគអំពីប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ េជឈេ ឌ លតថទ ំុខភ្ជព Aurora 
អាច្ស វ្ ើឲ្យការតថទ ុំខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថយការចូ្ល ស្មាក្សពទយស ើងវញិបាៃ ១០ ភ្ជគរយ 
តែលតាេរយៈភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងការកាត់បៃថយការចូ្ល ស្មាក្សពទយស ើងវញិសៃេះ សគអាច្ ៃស ំំនច្ស្បាក្់បាៃ ៦ 
លាៃែុលាា រអាសេរកិ្ជាសរៀងរាល់ឆាន ំ។ 
 
សលើ ពីសៃេះសទៀត 
អងាការឱ ថនានាអាច្ទទួលបាៃអតថស្បសយជៃ៍ពីការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិសៃេះតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថរប ់ពួ
ក្សគមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថយសពលសវលាេុៃសពលតែលឱ ថថមីអាច្ោក្់លក្់សៅសលើទីផារបាៃ (time-to-
market)។ ការស វ្ ើស្តាប់តាេែំស ើរការក្ន ុងការផលិតថាន អំាច្ស វ្ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថបាៃកាៃ់តតឆាប់រហ័  
សហើយវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួលជាងេុៃសៅក្ន ុងការត វងរក្អនក្ជំងឺតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់ស្គក្លបងការពាបាលសោយតផែក្តាេ
អញ្ាតត ិជាសស្ច្ើៃ។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Mark van Rijmenam “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ?” 
ក្រ ីច្ំៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ” Datafloq។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
សៅខ ៈសពលតែលការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ ស្តូវបាៃសគសជឿជាក្់ថាជា “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ... 
វាក្៏សៅតតស្តូវច្ំណ្តយសពលតវងសទៀតេុៃសពលតែលវាៃឹងកាា យជាភ្ជស្គទូសៅ”។236 

                                                           
232 Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែងឹអំពកីារវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 

233 Ibid។ 

234 Halo “បាៃពៃយល់អំពកីារវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតតិ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

235 Ibid។ 

 
៥.១.៥ ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល 
 
រោឋ ភិបាលអាច្សស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សែើេបីពស្ងឹងការផតល់ស វាស្គធារ ៈ 
ជំរុញការអភិវឌឍស ែឋក្ិច្ចតាេរយៈការពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ ៃិងការនលលក្្ៃធាៃ 
ៃិងកាត់បៃថយការឆ្សបាក្ ការខាេះខ្ា យ ៃិងការបំ ៃ។237 
 
ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលរេួមាៃ៖ 

• សៅតផនក្រែឋបាល – ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីអនក្លក់្តែលច្ំណ្តយតិច្បំផុត ៃិងមាៃក្ស្េិតគុ ភ្ជពខព ់បំផុត 
ផលិតភ្ជពរប ់បុគាលតផែក្តាេច្ាប់ឈប់ ស្មាក្ពាបាលជំងឺតែលបាៃសស្បើស្បា ់ 
ស្ក្ ួងតែលែំស ើរការេិៃបាៃលែ  ស្បសភទនៃជំនាញតែលៃឹងស្តូវការ 
ៃិងថាសតើការច្ំណ្តយៃឹងសលើ ថវកិាតែលមាៃតែរឬសទ ៃិងសហតុអវ ី។ 
 

• សៅតផនក្ស វា ងាេ – ជាពិស  សៅតផនក្ ុខមាលភ្ជពក្ុមារ 
ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីក្ុមារតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យខ្ា ំងជាងសគ 
ក្ុមារតែលទំៃងជាអាច្ជួបជុំស្គួស្គរវញិតិច្តួច្ជាងសគបំផុត ៃិងស វាតែលលែបំផុត ស្មាប់ក្ុមារ 
មាន ក្់ៗ។ 
 

• សៅតផនក្ៃគរបាល – ស្តួតពិៃិតយ តាេោៃ ៃិងគូរតផៃទី ថ ិតិបទឧស្ក្ិែឋជាសរៀងរាល់នថា។ 
សោយរេួបញ្ច លូោន ជាេួយការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជា ប់េក្ជាេួយអាច្សេើលស ើញ 
ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ ស វ្ ើឲ្យតផនក្ៃគរបាលអាច្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ 
អំពីក្តៃាងតែលស្តូវបញ្ជ ៃូ្ៃធាៃៃគរបាលសៅជាបនាទ ៃ់ តែលតាេ 
រយៈការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ សៃេះបាៃបសងក ើៃ ុវតថ ិភ្ជពៃិងស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយៃិង 
 

• សៅតផនក្តថទ ំុខភ្ជព – អៃុញ្ជា តឲ្យមាៃភ្ជពរកី្ច្សស្េើៃយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅតផនក្វទិាស្គន្រ ត  
បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្ន ុងក្តៃាងតថទ ុំខភ្ជព បសងក ើៃអស្តាក្ន ុងការបងាក រជំងឺ ស វ្ ើសរាគវៃិិច្ឆ ័យ ៃិងការពាបាល 
ៃិងជួយែល់ការតាេោៃអំពីជំងឺ (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី ៣២)។ 

ស្បអប់ទី ៣២. ការវភិ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ 

ព័ត៌មាៃស្តឹេស្តូវ ៃិងទៃ់សពលសវលា ត ីពីបញ្ជហ  ុខភ្ជពស្គធារ ៈជា ក្ល 
គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់េួយតែលអាច្ស វ្ ើឲ្យមាៃការវាយតនេា ៃិងការសឆ្ា ើយតបយ៉ា ងឆាប់រហ័  
សៅៃឹងការសលច្ស ើងៃូវហាៃិភ័យតផនក្ ុខភ្ជពសៅជុំ វញិពិភពសលាក្។ 
ទីភ្ជន ក្់ងារតផនក្ ុខភ្ជពស្គធារ ៈនៃស្បសទ កាណ្តោបាៃបសងក ើតបណ្តត ញព័ត៌មាៃ មាា ត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ
 ក្លសលាក្ (GPHIN)។ ព័ត៌មាៃពី GPHIN ស្តូវបាៃផតល់ជូៃអងាការ ុខភ្ជពពិភពសលាក្ រោឋ ភិបាលអៃតរជាតិ 
ៃិងអងាការេិៃតេៃរោឋ ភិបាល តែលបនាទ ប់េក្ 
អាច្មាៃស្បតិក្េមសៅៃឹងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈបាៃយ៉ា ងឆាប់រហ័ ។ 
 
GPHIN គឺជាស្បព័ៃធផតល់ការស្ពមាៃទៃ់សពលសវលាសោយតផែក្សលើអុីៃ្ឺ ិតតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជព តែលស្បេូលផត ុំរបាយ-
ការ ៍បឋេអំពីព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈតាេសពលសវលាជាក់្ត តង ២៤ សមា៉ា ងក្ន ុងេួយនថា ៧ 
នថាក្ន ុងេួយ បាត ហ៍។ ស្បព័ៃធពហុភ្ជស្គែ៏ពិស  សៃេះ ស្បេូលផត ុំ 
ៃិងផសពវផាយព័ត៌មាៃតែល ក្់ព័ៃធ ត ីពីការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ 
ៃិងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈសផសងសទៀតតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃស្បភពនានានៃស្បព័ៃធផសពវផាយសៅទូទងំ ក្
លសលាក្ ែូច្ជា ស វាបញ្ជ ៃូស្គរព័ត៌មាៃថមីៗតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត (news wires) ៃិងតវបស្គយត៍។ 
ការពិៃិតយតាេោៃសៃេះស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងជាស្បាំបីភ្ជស្គ 
សោយសស្បើស្បា ់ការបក្តស្បតាេមា៉ា  ុីៃ ស្មាប់អតថបទតែលេិៃតេៃជាភ្ជស្គអង់សគា ឲ្យសៅជាអតថបទភ្ជស្គអង់សគា  
ៃិងអតថបទភ្ជស្គអង់សគា សៅជាអតថបទភ្ជស្គសផសងសទៀត។ ព័ត៌មាៃទងំសៃេះស្តូវបាៃ ស្មាំងយក្ 
សោយតផែក្តាេភ្ជព ក្់ព័ៃធ  សោយែំស ើរការ វ ័យស្បវតត ិេួយ 
តែលបនាទ ប់េក្ស្តូវបាៃ ស្មាំងបតៃថេតាេរយៈការវភិ្ជគរប ់េៃុ ស។ ធាតុសច្ញស្តូវបាៃតបងតច្ក្ស្បសភទ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ។ ស ច្ក្ត ីជូៃែំ ឹងអំពីសហតុការ ៍នានានៃ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ 
តែលអាច្មាៃផលវបិាក្ ា្ៃ់ ា្ រច្ំស េះ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ ៃឹងស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូបៃតសៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗ។ 
 
GPHIN មាៃវសិ្គលភ្ជពទូលំទូលាយ។ វាតាេោៃសហតុការ ៍នានា ែូច្ជា ការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ ជំងឺឆ្ាង អាហារ 
ៃិងទឹក្តែលរងការបំពុល សភរវក្េមតែលសស្បើភ្ជន ក្់ងារបងកសរាគជាអាវុ្ (bio-terrorism) ៃិងការស្បឈេៃឹងស្គរធាតុគីេី 

                                                                                                                                             
236 Mark van Rijmenam “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ?” ក្រ ីចំ្ៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត”ិ Datafloq។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

237 Sid Frank ៃិង Traci Gusher “ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ រោឋ ភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូៃស្បជាពលរែឋ”  វទិាស្គថ ៃរោឋ ភិបាល KPMG តខេិថុនា 
ឆាន ំ២០១៦ ទពំ័រទី៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-better-government.pdf។ 



សស្ោេះ្េមជាតិ ៃិងបញ្ជហ នានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ផលិតផល ឱ ថ ៃិងស វាសវជាស្គន្រ តនានា។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Abla Mawudeku ៃិង Michael Blench 
“បណ្តត ញព័ត៌មាៃ មាា ត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្ (GPHIN)” n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://mt-
archive.info/MTS-2005-Mawudeku.pdf (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
មាៃឧប គាតផនក្សោលៃសយបាយ អងាភ្ជព វបប្េ៌ ្ៃធាៃ ៃិងបសច្ចក្សទ  
តែលទប់ស្គក ត់ការសស្បើស្បា ់កាៃ់តតទូលំទូលាយតថេសទៀតៃូវការវភិ្ជគសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ច។238 
 
រោឋ ភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្បសច្ចក្សទ តែលរេួមាៃ៖ ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ 
ក្ស្េិតខុ ៗោន នៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ឃ្ា ំងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយ 
សហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលហួ  េ័យ 
ក្ងវេះខ្តលទធភ្ជពក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំតែលកាៃ់កាប់សោយវ ័ិយឯក្ជៃ 
ៃិងឧបក្រ ៍ស វ្ ើការវភិ្ជគទំសៃើបៗតែលេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃ។239 
 
បញ្ជហ ស្បឈេរប ់អងាភ្ជពរេួមាៃ៖ ក្ងវេះខ្តអងាភ្ជព ែំស ើរការ ឬឧបក្រ ៍ ស្មាប់ស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
អវតតមាៃរប ់អនក្ឧបតថេា/អនក្ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតតអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
ភ្ជពស្គទ ក្់ស ទ ើរសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេបុគាលិក្ច្ំស េះការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យ 
សោយតផែក្តាេេូលសហតុតផនក្ច្ាប់/សោលៃសយបាយតែលមាៃ ុពលភ្ជព 
ឬសោយតផែក្តាេវ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងស្បវតត ិស្គន្រ ត ែ៏តឹងរឹុង ការយល់ែឹងអំពី “ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរចួ្” 
សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ 
ៃិងទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់តែលមាៃតនេា សៅមាៃក្ស្េិត ៃិងការតក្តស្បអាទិភ្ជព។240  
 
៥.២ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
 
ការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគ  ក្់ព័ៃធៃឹង “ការអៃុវតតែំស ើរការក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូវការយល់ែឹង”។241 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ គឺជា៖ “ប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត នាំ ឬវធិាៃតផនក្គ ិតវទិាតែល ជាពិស  សៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃឹងជួយគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហ ណ្តេួយ”។ 242  ស្ប ិទធភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសៃេះអាស្ ័យសលើទិៃនៃ័យ–
គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ “តែលជេះឥទធិពលសលើតនេានៃការវភិ្ជគ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយតផែក្សលើធាតុសច្ញនានា”។243 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីែំស ើរការទិៃនៃ័យ្ំ (ស វ្ ើឲ្យមាៃៃ័យ)។ អងាភ្ជពនានា–ទងំឯក្ជៃ 
ៃិងស្គធារ ៈ–ពឹងតផែក្សលើការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ  ៃិងស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានា 
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រទងំសនាេះ “អាច្ែំស ើរការធាតុចូ្ល ៃិងអញ្ាតត ិសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃសស្ច្ើៃជាង 
ៃិងអាច្ែំស ើរការធាតុចូ្ល ៃិងអញ្ាតត ិទងំសនាេះសៅក្ន ុងសលបឿៃ 
ៃិងភ្ជពអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃតែលសលើ ពី េតថភ្ជពរប ់េៃុ សខ្ា ំងណ្ត ់”។244 
 
រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្វ ិវ ក្េមនៃច្ស្ក្ភពអង់សគា ត នាំថា៖ 
 

រោឋ ភិបាល អាជីវក្េម 
ៃិងអងាភ្ជពស្គធារ ៈៃឹងចំបាច្់ស្តូវពិចរណ្តអំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័ររប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងកា
រស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ការស្បឹក្ាសយបល់យ៉ា ងទូលំទូលាយ ៃិងការធានាថា 
យៃតការនានាស្តូវបាៃោក្់ឲ្យអៃុវតតសែើេបីចប់ ៃិងសោេះស្ស្គយក្ំហុ  
ឬផលវបិាក្ណ្តេួយតែលសក្ើតស ើងសោយអសច្តនាច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើង។245 

                                                           
238 Ibid។ 
239 Ibid។ 

240 Ibid។ 

241 Avantika Monnappa “ វទិាស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យ ទល់ៃឹង ទិៃនៃ័យ្ំ ទល់ៃឹង ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ” simplilearn នថាទី០២ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.simplilearn.com/data-science-vs-big-data-vs-data-analytics-article។ 

242 វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/algorithm 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

243 រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្វ ិវ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ាើយតបសៅៃឹង ំ ួររប ់គ ៈក្មាម ្ិការវទិាស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិានៃ ភ្ជអង់សគា  (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៣។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។ 

244 Keith Kirkpatrick ”ការស្បយទុធស្បឆំាងៃឹងភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័” ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទ ី៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆាន ំ២០១៦) 
ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។ 

245 រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្វ ិវ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ាើយតបសៅៃឹង ំ ួររប ់គ ៈក្មាម ្ិការវទិាស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិានៃ ភ្ជអង់សគា  (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧ 
ទំព័រទី៣៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។ 

 
សៃេះពីសស្ េះតតការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃតេៃផតល់តនេាសោយស រ ី ឬសោយអពាស្ក្ឹតសនាេះសទ។ 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ីសអើង 
ៃិងភ្ជពេិៃយុតត ិ្េ៌ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។ 246  ជាលទធផល 
ការសរ ីសអើងស្តូវបាៃបងកប់សៅក្ន ុងគំរសូនាេះ។ 
 
សៅសពលតែលមាៃអងាភ្ជពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងតែលសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីោំស្ទ (ឬជំៃួ ) 
េៃុ សសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
មាៃភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រកាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលបាៃកាា យជាក្ងវល់េួយ។ 
ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Will Knight ៖ 
“ស្ប ិៃសបើមាៃភ្ជពលសេែៀងបាៃលាក្់ខល ៃួសៅក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ 
តែលសគេិៃបាៃែឹង ៃិងេិៃបាៃស្តួតពិៃិតយ កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងសនាេះ វាអាច្មាៃផលវបិាក្ជាអវជិាមាៃយ៉ា ង ា្ៃ់ ា្ រ 
ជាពិស  ច្ំស េះ ហគេៃ៍ស្ក្ីស្ក្ ៃិងជៃជាតិភ្ជគតិច្”។247  
 
ស្បអប់ទី៣២. ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង 

សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៥ ក្េម វ ិ្ ីរបូភ្ជពរប ់ Google បាៃក្ត់ មាា ល់ (tagged) 
សោយមាៃការភ័ៃត ស្ច្ ំសលើរបូថតេៃុ សជៃជាតិសមម ពីរនាក្់ថាជា តវស្គវ អាន្រហវ ិក្ 
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័ររប ់ Google េិៃបាៃទទួលការប ត ុ េះ 
បណ្តត លអំពីរបូភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ព ៌ស្ អាប់ឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់។ សៅក្ន ុងក្រ ីេួយសផសងសទៀត 
ការវៃិិច្ឆ ័យរប ់ AI អំពីការស្បកួ្តរបូ ស្េ ់ ភ្ជគសស្ច្ើៃបាៃសស្ជើ សរ ីអនក្ចូ្លរេួតែលមាៃត បក្   
ជាអនក្ទទួលបាៃជ័យជេនេះ 
ពីសស្ េះការប ត ុ េះបណ្តត លអំពីការគ នាសនាេះស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅសលើរបូភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ ។ 
 
ទងំសៃេះ គឺជាក្រ ីតូច្តាច្ តែលអាច្តក្តស្េូវបាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល តាេរយៈការផតល់ជូៃ AI ៃូវ ំណ្តក្បតៃថេសទៀត
សៅក្ន ុងតផនក្តែលវាពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់។ សៅក្ន ុងក្រ ីសផសងសទៀត តែល AI 
ក្ំពុងតតស វ្ ើការជាេួយៃឹងទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់រចួ្សហើយសនាេះ 
សៅក្ន ុង េុស្ទតែលោម ៃសោលសៅនៃព័ត៌មាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសនាេះ ការត វងរក្ 
ៃិងការស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែៀងៃឹងមាៃការលំបាក្ជាងសៃេះខ្ា ំងណ្ត ់។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្មាៃផលប៉ាេះ ល់តែលបងកការខូច្ខ្តខ្ា ំងជាងសៃេះសទៀតសៅក្ន ុង
តផនក្សផសងៗសទៀត ែូច្ជា ការអៃុវតតច្ាប់ ជាសែើេ។ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ ការស ុើបអសងកត ProPublica េួយបាៃរក្ស ើញថា 
ឧបក្រ ៍តែលសែើរសោយ AI តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការអៃុវតតច្ាប់ ទំៃងជាស្បកា ថា 
ជៃជាតិត បក្សមម ក្ំពុងតត ថ ិតសៅសស្កាេហាៃិភ័យនៃឧស្ក្ិែឋក្េមខ្ា ំងជាងជៃជាតិត បក្  ។ សៅក្ន ុងរែឋេួយច្ំៃួៃ 
សៅស្ក្េពឹងតផែក្សលើឧបក្រ ៍តបបសនាេះសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើអនក្ណ្តៃឹងជាប់ពៃធនាោរ 
ៃិងអនក្ណ្តៃឹងអាច្សែើរសហើរសោយមាៃស រភី្ជព សៅសពលខាេះ សោយពុំមាៃការស ុើបអសងកតបតៃថេសោយខល ៃួឯងសនាេះសទ។ 
 
ក្រ ីែូច្ោន អាច្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុងតផនក្សផសងសទៀត ែូច្ជា ការអៃុេ័តច្ំស េះក្េច ី
សៅក្តៃាងតែលេៃុ សេិៃទទួលបាៃការតំណ្តងឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះ ការេិៃសអើសពើ 
ៃិងខវេះខ្តស វាៃឹងសក្ើតស ើងកាៃ់តតខ្ា ំងកាា តថេសទៀត។ សៅក្ន ុងការតថទ ំុខភ្ជព តែល AI 
ក្ំពុងតតជេះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅក្ន ុងការស វ្ ើសរាគវៃិិច្ឆ ័យ ៃិងការពាបាលជំងឺសនាេះ 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្មាៃភ្ជពអៃតរាយច្ំស េះស្បជាជៃតែលទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគេិៃស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុ
ងប ត ុ ំទិៃនៃ័យនៃការប ត ុ េះបណ្តត ល។ 
 
ជាក់្ត តង ស្ប ិៃសបើពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយសទសនាេះ 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្ស វ្ ើឲ្យភ្ជពលសេែៀងរប ់េៃុ សមាៃ ភ្ជពកាៃ់តត ា្ៃ់ ា្រស ើង។ 
សោយ ថ ិតសៅសស្កាេការយល់ស ើញថា  ូហវ តវរ គឺោម ៃភ្ជពលសេែៀងសនាេះ 
េៃុ សទំៃងជាសជឿជាក្់សលើការវៃិិច្ឆ ័យរប ់ការគ នាតាេ AI សោយេិៃបាៃែឹងថា 
ការវៃិិច្ឆ ័យទងំសនាេះក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីការសរ ីសអើងរប ់ពួក្សគសោយផ្លទ ល់រចួ្រាល់សហើយ។ ជាលទធផល 
សយើងៃឹងទទួលយក្ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយ AI សោយពុំមាៃការសងឿងឆ្ាល់អំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំសនាេះសទ 
ៃិងបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពលសេែៀងជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រទងំសនាេះសែើេបី 
“ពស្ងឹង” ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំសនាេះកាៃ់តតខ្ា ំងស ើង។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Ben Dickson “សតើភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រគឺជាអវ ី?” 
Techtalks នថាទី២៦ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://bdtechtalks.com/2018/03/26/racist-sexist-ai-

                                                           
246 Keith Kirkpatrick ”ការស្បយទុធស្បឆំាងៃឹងភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័” ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទ ី៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆាន ំ២០១៦) 

ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។ 

247 Will Knight “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀងមាៃសៅស្គប់ទីក្តៃាង ៃិងហាក់្បីែូច្ជាពុំមាៃអនក្ណ្តមាន ក់្យក្ចិ្តតទុក្ោក់្ចំ្ស េះវាសនាេះសទ” 
ការស្តួតពិៃិតយបសច្ចក្វទិយ MIT ស ើងវញិ នថាទី១២ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/608248/biased-algorithms-
are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/។ 



សស្ោេះ្េមជាតិ ៃិងបញ្ជហ នានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ផលិតផល ឱ ថ ៃិងស វាសវជាស្គន្រ តនានា។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Abla Mawudeku ៃិង Michael Blench 
“បណ្តត ញព័ត៌មាៃ មាា ត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្ (GPHIN)” n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://mt-
archive.info/MTS-2005-Mawudeku.pdf (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
មាៃឧប គាតផនក្សោលៃសយបាយ អងាភ្ជព វបប្េ៌ ្ៃធាៃ ៃិងបសច្ចក្សទ  
តែលទប់ស្គក ត់ការសស្បើស្បា ់កាៃ់តតទូលំទូលាយតថេសទៀតៃូវការវភិ្ជគសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ច។238 
 
រោឋ ភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្បសច្ចក្សទ តែលរេួមាៃ៖ ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ 
ក្ស្េិតខុ ៗោន នៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ឃ្ា ំងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយ 
សហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលហួ  េ័យ 
ក្ងវេះខ្តលទធភ្ជពក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំតែលកាៃ់កាប់សោយវ ័ិយឯក្ជៃ 
ៃិងឧបក្រ ៍ស វ្ ើការវភិ្ជគទំសៃើបៗតែលេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃ។239 
 
បញ្ជហ ស្បឈេរប ់អងាភ្ជពរេួមាៃ៖ ក្ងវេះខ្តអងាភ្ជព ែំស ើរការ ឬឧបក្រ ៍ ស្មាប់ស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
អវតតមាៃរប ់អនក្ឧបតថេា/អនក្ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតតអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
ភ្ជពស្គទ ក្់ស ទ ើរសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេបុគាលិក្ច្ំស េះការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យ 
សោយតផែក្តាេេូលសហតុតផនក្ច្ាប់/សោលៃសយបាយតែលមាៃ ុពលភ្ជព 
ឬសោយតផែក្តាេវ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងស្បវតត ិស្គន្រ ត ែ៏តឹងរឹុង ការយល់ែឹងអំពី “ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរចួ្” 
សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគតែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ 
ៃិងទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់តែលមាៃតនេា សៅមាៃក្ស្េិត ៃិងការតក្តស្បអាទិភ្ជព។240  
 
៥.២ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
 
ការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគ  ក្់ព័ៃធៃឹង “ការអៃុវតតែំស ើរការក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូវការយល់ែឹង”។241 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ គឺជា៖ “ប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត នាំ ឬវធិាៃតផនក្គ ិតវទិាតែល ជាពិស  សៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃឹងជួយគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហ ណ្តេួយ”។ 242  ស្ប ិទធភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសៃេះអាស្ ័យសលើទិៃនៃ័យ–
គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ “តែលជេះឥទធិពលសលើតនេានៃការវភិ្ជគ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយតផែក្សលើធាតុសច្ញនានា”។243 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីែំស ើរការទិៃនៃ័យ្ំ (ស វ្ ើឲ្យមាៃៃ័យ)។ អងាភ្ជពនានា–ទងំឯក្ជៃ 
ៃិងស្គធារ ៈ–ពឹងតផែក្សលើការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ  ៃិងស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានា 
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រទងំសនាេះ “អាច្ែំស ើរការធាតុចូ្ល ៃិងអញ្ាតត ិសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃសស្ច្ើៃជាង 
ៃិងអាច្ែំស ើរការធាតុចូ្ល ៃិងអញ្ាតត ិទងំសនាេះសៅក្ន ុងសលបឿៃ 
ៃិងភ្ជពអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃតែលសលើ ពី េតថភ្ជពរប ់េៃុ សខ្ា ំងណ្ត ់”។244 
 
រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្វ ិវ ក្េមនៃច្ស្ក្ភពអង់សគា ត នាំថា៖ 
 

រោឋ ភិបាល អាជីវក្េម 
ៃិងអងាភ្ជពស្គធារ ៈៃឹងចំបាច្់ស្តូវពិចរណ្តអំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័ររប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងកា
រស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ការស្បឹក្ាសយបល់យ៉ា ងទូលំទូលាយ ៃិងការធានាថា 
យៃតការនានាស្តូវបាៃោក្់ឲ្យអៃុវតតសែើេបីចប់ ៃិងសោេះស្ស្គយក្ំហុ  
ឬផលវបិាក្ណ្តេួយតែលសក្ើតស ើងសោយអសច្តនាច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើង។245 

                                                           
238 Ibid។ 
239 Ibid។ 

240 Ibid។ 

241 Avantika Monnappa “ វទិាស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យ ទល់ៃឹង ទិៃនៃ័យ្ំ ទល់ៃឹង ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ” simplilearn នថាទី០២ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.simplilearn.com/data-science-vs-big-data-vs-data-analytics-article។ 

242 វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/algorithm 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

243 រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្វ ិវ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ាើយតបសៅៃឹង ំ ួររប ់គ ៈក្មាម ្ិការវទិាស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិានៃ ភ្ជអង់សគា  (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧ ទពំ័រទី៣។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។ 

244 Keith Kirkpatrick ”ការស្បយទុធស្បឆំាងៃឹងភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័” ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទ ី៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆាន ំ២០១៦) 
ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។ 

245 រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្វ ិវ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ាើយតបសៅៃឹង ំ ួររប ់គ ៈក្មាម ្ិការវទិាស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិានៃ ភ្ជអង់សគា  (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៧ 
ទំព័រទី៣៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។ 

 
សៃេះពីសស្ េះតតការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃតេៃផតល់តនេាសោយស រ ី ឬសោយអពាស្ក្ឹតសនាេះសទ។ 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ីសអើង 
ៃិងភ្ជពេិៃយុតត ិ្េ៌ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។ 246  ជាលទធផល 
ការសរ ីសអើងស្តូវបាៃបងកប់សៅក្ន ុងគំរសូនាេះ។ 
 
សៅសពលតែលមាៃអងាភ្ជពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងតែលសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីោំស្ទ (ឬជំៃួ ) 
េៃុ សសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
មាៃភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេក្ុំពយូ ទ័រកាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលបាៃកាា យជាក្ងវល់េួយ។ 
ែូច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់សោយ Will Knight ៖ 
“ស្ប ិៃសបើមាៃភ្ជពលសេែៀងបាៃលាក្់ខល ៃួសៅក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ 
តែលសគេិៃបាៃែឹង ៃិងេិៃបាៃស្តួតពិៃិតយ កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងសនាេះ វាអាច្មាៃផលវបិាក្ជាអវជិាមាៃយ៉ា ង ា្ៃ់ ា្ រ 
ជាពិស  ច្ំស េះ ហគេៃ៍ស្ក្ីស្ក្ ៃិងជៃជាតិភ្ជគតិច្”។247  
 
ស្បអប់ទី៣២. ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង 

សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៥ ក្េម វ ិ្ ីរបូភ្ជពរប ់ Google បាៃក្ត់ មាា ល់ (tagged) 
សោយមាៃការភ័ៃត ស្ច្ ំសលើរបូថតេៃុ សជៃជាតិសមម ពីរនាក្់ថាជា តវស្គវ អាន្រហវ ិក្ 
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័ររប ់ Google េិៃបាៃទទួលការប ត ុ េះ 
បណ្តត លអំពីរបូភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ព ៌ស្ អាប់ឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់។ សៅក្ន ុងក្រ ីេួយសផសងសទៀត 
ការវៃិិច្ឆ ័យរប ់ AI អំពីការស្បកួ្តរបូ ស្េ ់ ភ្ជគសស្ច្ើៃបាៃសស្ជើ សរ ីអនក្ចូ្លរេួតែលមាៃត បក្   
ជាអនក្ទទួលបាៃជ័យជេនេះ 
ពីសស្ េះការប ត ុ េះបណ្តត លអំពីការគ នាសនាេះស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅសលើរបូភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ ។ 
 
ទងំសៃេះ គឺជាក្រ ីតូច្តាច្ តែលអាច្តក្តស្េូវបាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល តាេរយៈការផតល់ជូៃ AI ៃូវ ំណ្តក្បតៃថេសទៀត
សៅក្ន ុងតផនក្តែលវាពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់។ សៅក្ន ុងក្រ ីសផសងសទៀត តែល AI 
ក្ំពុងតតស វ្ ើការជាេួយៃឹងទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់រចួ្សហើយសនាេះ 
សៅក្ន ុង េុស្ទតែលោម ៃសោលសៅនៃព័ត៌មាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសនាេះ ការត វងរក្ 
ៃិងការស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែៀងៃឹងមាៃការលំបាក្ជាងសៃេះខ្ា ំងណ្ត ់។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្មាៃផលប៉ាេះ ល់តែលបងកការខូច្ខ្តខ្ា ំងជាងសៃេះសទៀតសៅក្ន ុង
តផនក្សផសងៗសទៀត ែូច្ជា ការអៃុវតតច្ាប់ ជាសែើេ។ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦ ការស ុើបអសងកត ProPublica េួយបាៃរក្ស ើញថា 
ឧបក្រ ៍តែលសែើរសោយ AI តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការអៃុវតតច្ាប់ ទំៃងជាស្បកា ថា 
ជៃជាតិត បក្សមម ក្ំពុងតត ថ ិតសៅសស្កាេហាៃិភ័យនៃឧស្ក្ិែឋក្េមខ្ា ំងជាងជៃជាតិត បក្  ។ សៅក្ន ុងរែឋេួយច្ំៃួៃ 
សៅស្ក្េពឹងតផែក្សលើឧបក្រ ៍តបបសនាេះសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើអនក្ណ្តៃឹងជាប់ពៃធនាោរ 
ៃិងអនក្ណ្តៃឹងអាច្សែើរសហើរសោយមាៃស រភី្ជព សៅសពលខាេះ សោយពុំមាៃការស ុើបអសងកតបតៃថេសោយខល ៃួឯងសនាេះសទ។ 
 
ក្រ ីែូច្ោន អាច្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុងតផនក្សផសងសទៀត ែូច្ជា ការអៃុេ័តច្ំស េះក្េច ី
សៅក្តៃាងតែលេៃុ សេិៃទទួលបាៃការតំណ្តងឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះ ការេិៃសអើសពើ 
ៃិងខវេះខ្តស វាៃឹងសក្ើតស ើងកាៃ់តតខ្ា ំងកាា តថេសទៀត។ សៅក្ន ុងការតថទ ំុខភ្ជព តែល AI 
ក្ំពុងតតជេះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ា ំងកាា សៅក្ន ុងការស វ្ ើសរាគវៃិិច្ឆ ័យ ៃិងការពាបាលជំងឺសនាេះ 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្មាៃភ្ជពអៃតរាយច្ំស េះស្បជាជៃតែលទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគេិៃស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុ
ងប ត ុ ំទិៃនៃ័យនៃការប ត ុ េះបណ្តត ល។ 
 
ជាក់្ត តង ស្ប ិៃសបើពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយសទសនាេះ 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្ស វ្ ើឲ្យភ្ជពលសេែៀងរប ់េៃុ សមាៃ ភ្ជពកាៃ់តត ា្ៃ់ ា្រស ើង។ 
សោយ ថ ិតសៅសស្កាេការយល់ស ើញថា  ូហវ តវរ គឺោម ៃភ្ជពលសេែៀងសនាេះ 
េៃុ សទំៃងជាសជឿជាក្់សលើការវៃិិច្ឆ ័យរប ់ការគ នាតាេ AI សោយេិៃបាៃែឹងថា 
ការវៃិិច្ឆ ័យទងំសនាេះក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីការសរ ីសអើងរប ់ពួក្សគសោយផ្លទ ល់រចួ្រាល់សហើយ។ ជាលទធផល 
សយើងៃឹងទទួលយក្ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយ AI សោយពុំមាៃការសងឿងឆ្ាល់អំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំសនាេះសទ 
ៃិងបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពលសេែៀងជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រទងំសនាេះសែើេបី 
“ពស្ងឹង” ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំសនាេះកាៃ់តតខ្ា ំងស ើង។ 
 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ Ben Dickson “សតើភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រគឺជាអវ ី?” 
Techtalks នថាទី២៦ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://bdtechtalks.com/2018/03/26/racist-sexist-ai-

                                                           
246 Keith Kirkpatrick ”ការស្បយទុធស្បឆំាងៃឹងភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័” ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទ ី៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆាន ំ២០១៦) 

ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។ 

247 Will Knight “ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀងមាៃសៅស្គប់ទីក្តៃាង ៃិងហាក់្បីែូច្ជាពុំមាៃអនក្ណ្តមាន ក់្យក្ចិ្តតទុក្ោក់្ចំ្ស េះវាសនាេះសទ” 
ការស្តួតពិៃិតយបសច្ចក្វទិយ MIT ស ើងវញិ នថាទី១២ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/608248/biased-algorithms-
are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/។ 



deep-learning-algorithms/។ 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្សក្ើតស ើងភ្ជា េៗ ជាលទធផលនៃបញ្ជហ នានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន ។ 248 
បញ្ជហ ទងំសៃេះរេួមាៃ៖ 

• ធាតុចូ្លនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  – ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពលសេែៀង េិៃសពញសលញ 
ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  តែលអាច្ស វ្ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័របសងក ើតលទធផលេិៃលែ  
ៃិងស្បតហលជាមាៃការសរ ីសអើង។ 
 

•  វធិាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ  – 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាធាតុចូ្ល ស្មាប់ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្បតហល
ជាស្តូវបាៃថាឹងតថាងេិៃបាៃលែ សនាេះសទ។ 
 

• ក្ងវេះការយល់ែឹងអំពីបរបិទ – ៃិយេៃ័យនៃគុ ភ្ជពនៃការប ត ុ េះបណ្តត លទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពរងឹមាំនៃវធិាៃ 
ៃិងទេាៃ់នានា ជាញឹក្ញាប់ មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេបរបិទ។ 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលែំស ើរការបាៃយ៉ា ងលែ សៅក្ន ុងបរបិទតែលវាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់បរបិទ
សនាេះ អាច្មាៃភ្ជពសរ ីសអើង ស្ប ិៃសបើវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងបរបិទសផសងសទៀតជាសលើក្ែំបូងសនាេះ។ 
 

• រងវង់នៃសយបល់ស្ត ប់ – ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃបាៃស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងលំហសនាេះសទ។ 
 ក្េមភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះេជឈោឋ ៃតែលការគ នាសនាេះបាៃទញយក្ទិ
ៃនៃ័យតែលពួក្សគសស្បើស្បា ់ជាធាតុចូ្ល។ 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀងអាច្ពស្ងឹងភ្ជពលសេែៀងរប ់វាកាៃ់តតខ្ា ំង 
សៅក្ន ុងអវ ីតែលសគអាច្ចត់ទុក្ថាជារងវង់នៃការពាក្រ ៍តែលបំសពញឲ្យខល ៃួឯង។249 

 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ សយងតាេ Kate Crawford អាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃតរាយពីរស្បសភទ៖ 
ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតបងតច្ក្ ៃិងស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតំណ្តង។250 
 
ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតបងតច្ក្សក្ើតស ើងសៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស វ្ ើការតច្ក្រំតលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា  
ឬ្ៃធាៃេួយច្ំៃួៃសោយតផែក្តាេការ ៃមតតែលមាៃភ្ជពសរ ីសអើង។ ឧទហរ ៍េួយ 
គឺការគ នានៃការវាយតនេាអំពីហាៃិភ័យនៃក្េច ី្នាោរ តែលស វ្ ើការបែិស ្ជាស្បព័ៃធច្ំស េះ ក្យស ន ើ ុំក្េច ីរប ់ន្រ ត ី។ 
 
ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតំណ្តង 
“សក្ើតស ើងសៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្េុេួយច្ំៃួៃតាេវ ិ្ ី តែលស្បហាក្់
ស្បតហលោន ៃឹងអតត ញ្ជា  តែរ”។ 251  សៅទីសៃេះ បសច្ចក្វទិាពស្ងឹងផនត់គំៃិត។ ឧទហរ ៍៖ ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ
តែលច្ងអ ុលបងាហ ញថា ស្បជាជៃសៅអា ុីបូ ៌ក្ំពុងតតស្ពិច្តភនក្ សៅសពលតែលជាក់្ត តង ពួក្សគក្ំពុងតតញញឹេ។ 
 
គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្តូវបាៃស ន ើស ើងសែើេបីសោេះស្ស្គយភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំ
ពយូ ទ័រ ៃិងទប់ស្គក ត់ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនានាតែលភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសនាេះអាច្បសងក ើតស ើង។ គ -
សៃយយភ្ជពេិៃតេៃស្តឹេតតជាតមាា ភ្ជពសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវារេួបញ្ច លូ “កាតពវក្ិច្ចសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ 
ៃិងផតល់សហតុផលនៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងបៃធ រូបៃថយផលប៉ាេះ ល់អវជិាមាៃ 
ឬស ច្ក្ត ីអៃតរាយណ្តេួយតែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុង ងាេ”។252 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦  ុស្ក្ឹតភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងតមាា ភ្ជពសៅក្ន ុង ហគេៃ៍នៃមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង (Machine Learning 
community) – ស្ក្េុអនក្វទិាស្គន្រ ត  អនក្អភិវឌឍ ៃិងអនក្ស្ស្គវស្ជាវតផនក្ក្ុំពយូ ទ័រេួយស្ក្េុ–
បាៃបសញ្ចញសោលការ ៍ត នាំច្ំៃួៃស្បាំ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃគ សៃយយភ្ជព។ សោលការ ៍
ទងំសនាេះ (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី៣៣) មាៃបំ ងជួយែល់អនក្អភិវឌឍទងំឡាយសៅក្ន ុងការរច្នា 
ៃិងអៃុវតតស្បព័ៃធ នៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតាេវ ិ្ ី តែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។ 
 
ស្បអប់ទី៣៣. សោលការ ៍ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃគ សៃយយភ្ជព៖  ុស្ក្ឹតភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងតមាា ភ្ជពសៅក្ន ុងមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង 

                                                           
248 េូលៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រ៖ អៃុវតតទ សនាទៃសៅតាេបរបិទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន  (វា  ីុងសតាៃឌី ីុ ឆាន ២ំ០១៧) 

ទំព័រទី៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។ 

249 Ibid។ 

250 Sidney Fussell “ស្គន្រស្គត ចរយនៃ AI ផតល់ព័ត៌មាៃលេែិតអំពីសស្ោេះថាន ក់្នៃភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័សៅក្ន ុងពិភពសលាក្ជាក់្ត តង [បាៃតក្តស្េូវ]” 
Gizmodo នថាទ០ី៨ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://gizmodo.com/microsoft-researcher-details-real-world-dangers-of-algo-1821129334។ 

251 Ibid។ 

252 Nicholas Diakopoulos ៃិង Sorelle Friedler “រសបៀបស វ្ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រមាៃគ សៃយយភ្ជព” ការស្តួតពិៃិតយបសច្ចក្វទិយ MIT ស ើងវញិ នថាទ១ី៧ 
តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/602933/how-to-hold-algorithms-accountable/។ 

១.  ុស្ក្ឹតភ្ជព – 
ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃបាៃបសងក ើតផលប៉ាេះ ល់តែលមាៃការសរ ីសអើង 
ឬេិៃយុតត ិ្េ៌សនាេះសទ សៅសពលតែលស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបតាេតផនក្ស្បជាស្គន្រ តខុ ៗោន ។ 

 
២. អាច្ពៃយល់បាៃ – 

ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្ពេទងំទិៃនៃ័យណ្តេួយតែលនាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី 
សស្េច្ទងំសនាេះអាច្ពៃយល់សៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ 
ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតបាៃសោយេិៃសស្បើ ក្យបសច្ចក្សទ ។ 

 
៣. អាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃ – អៃុញ្ជា តឲ្យតតិយជៃតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ស វ្ ើការ ួរសែញសោល ត វងយល់ 

ៃិងស្តួតពិៃិតយស ើងវញិច្ំស េះឥរយិបថនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
តាេរយៈការលាតស្តោងព័ត៌មាៃតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការពិៃិតយតាេោៃ ការស្តួតពិៃិតយ ៃិងការរេិះគៃ់ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំតាេរយៈការផតល់ឯក្ស្គរលេែ ិត អុីៃ្ឺសហវ  ស្មាប់ការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី (APIs) 
តែលមាៃភ្ជព េស្ បតាេតបបបសច្ចក្សទ  ៃិងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការសស្បើស្បា ់តែលមាៃការអៃុញ្ជា តផងតែរ។ 

 
៤. មាៃទំៃួលខុ ស្តូវ – 

ស វ្ ើឲ្យវ ិ្ ី តក្តស្េូវផលប៉ាេះ ល់អវជិាមាៃនៃស្បព័ៃធ ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រច្ំស េះបុ
គាល ឬ ងាេអាច្សេើលស ើញសៅខ្ងសស្ៅ 
ៃិងចត់តាំងតួនាទីនផទក្ន ុង ស្មាប់អនក្តែលស្តូវទទួលខុ ស្តូវច្ំស េះការតក្តស្េូវបញ្ជហ ទងំសនាេះឲ្យបាៃទៃ់សពលសវ
លា។ 

 
៥. ភ្ជពស្តឹេស្តូវ – ច្ងអ ុលបងាហ ញ ក្ត់ស្តា ៃិងបញ្ជា ក្់យ៉ា ងច្ា ់អំពីស្បភពនៃភ្ជពខុ ឆ្ាង 

ៃិងភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់សៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រទងំេូល ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យរប ់វា 
ស វ្ ើែូសច្នេះសគអាច្ស វ្ ើការត វងយល់អំពីការបញ្ជា ក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ 
ៃិងការបញ្ជា ក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពអំពីក្រ ីតែលអាស្ក្ក្់បំផុត ៃិងផតល់ព័ត៌មាៃអំពីៃីតិវ ិ្ ីក្ន ុងការបៃធ រូបៃថយ។ 

 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ េូលៃិ្ិ World Wide Web 
“គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ៖អៃុវតតទ សនាទៃសៅតាេបរបិទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន  
(វា  ីុងសតាៃឌី ីុ ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី១១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។ 
អាជាញ ្រស្គធារ ៈបាៃចប់សផតើេអៃុវតត វធិាៃការសែើេបីសលើក្ក្េព ់គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ។ 
 
សៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
ស្ក្េុស្បឹក្ានៃទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីគ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសៅតខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។253 
ច្ាប់សៃេះតស្េូវឲ្យមាៃការបសងក ើតស្ក្េុការងារេួយតែលៃឹង ិក្ាអំពី៖ (១) 
រសបៀបតែលទីភ្ជន ក្់ងារសៅក្ន ុងស្ក្ងុសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ 
ល់ច្ំស េះការរ ់សៅ (២) 
ថាសតើមាៃស្បព័ៃធណ្តេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធទងំសនាេះតែលសរ ីសអើងច្ំស េះេៃុ សសោយតផែក្តាេអាយុ ពូជស្គ ៃ៍ 
ស្គ នា សយៃឌ័រ ទំសនារផល វូសភទ ឬស្គថ ៃភ្ជពនៃភ្ជពជាពលរែឋតែរឬសទ ៃិង (៣) 
ត វងរក្វ ិ្ ីស វ្ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្មាៃការយល់ែឹងអំពីែំស ើរការក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំសៃេះ។254 
សៅក្ន ុងរបាយការ ៍ឆាន ំ២០១៥ តែលមាៃច្ំ ងសជើងថា ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូតឱកា  ការតថរក្ាគុ តនេា រែឋបាល 
Obama បាៃទទួលស្គា ល់អំពី 
“ កាត ៃុពលរប ់បសច្ចក្វទិាទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីសរ ីសអើងច្ំស េះបុគាលទងំឡាយ 
សទេះបីជាសោយសច្តនា ឬអសច្តនាក្ត ី អាច្បណ្តត លឲ្យមាៃលទធផលតែលមាៃការសរ ីសអើង កាត់បៃថយឱកា  
ៃិងជសស្េើ តែលពួក្សគអាច្ត វងរក្បាៃ”។ 255 
របាយការ ៍សនាេះបាៃត នាំអំពីវធិាៃការជាសស្ច្ើៃសែើេបីបៃធ រូបៃថយហាៃិភ័យសៃេះតែលរេួបញ្ច លូទងំការពស្ងីក្ភ្ជពជំនាញ
តផនក្បសច្ចក្សទ សៅក្ន ុងការបញ្ឈប់ការសរ ីសអើង ៃិងការយល់ែឹងយ៉ា ងសស្ៅស្ជេះអំពីការក្ំ ត់តនេាខុ ៗោន ផងតែរ។ 
សស្កាយេក្ មាៃរបាយការ ៍េួយសទៀត ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធ នៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ឱកា  
ៃិង ិទធិពលរែឋ  បាៃបញ្ជា ក្់អំពីតស្េូវការនៃ “ឱកា ស ម ើោន តាេរយៈការបសងក ើត” 
អេះអាងច្ំស េះការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីអៃតរាយតែលអាច្សក្ើតស ើងរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ។256 
 

                                                           
253 Elizabeth Zima “សតើច្ាប់ ត ពីីតមាា ភ្ជពនៃ Al រប ់ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្អាច្ជាគំរេួូយ ស្មាប់ស្បសទ េួយតែរឬសទ?” បសច្ចក្វទិារប ់រោឋ ភិបាល នថាទ០ី៤ តខេក្រា 

ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.govtech.com/policy/Could-New-York-Citys-Al-Transparency-Bill-Be-a-Model-for-the-Country.html។ 

254 Lauren Kirchner “ទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្វវិតតសៅកាៃ់ការបសងកើតគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័” Ars Technica នថាទី១៩ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://arstechnica.com/tech-policy/2017/12/new-york-city-moves-to-create-accountability-for-algorithms/។ 

255 ការយិល័យស្បតិបតតិរប ់ស្បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋអាសេរកិ្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូតឱកា  ការតថរក្ាគុ តនេា–របាយការ ៍អំពីវឌឍៃភ្ជពបសណ្តត េះអា ៃន” 
តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf។ 

256 ការយិល័យស្បតិបតតិរប ់ស្បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋអាសេរកិ្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បពៃ័ធ កំុ្ពយូ ទ័រ ឱកា  ៃិង ិទធិពលរែឋ” តខឧ ភ្ជ 
ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf។ 



deep-learning-algorithms/។ 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្សក្ើតស ើងភ្ជា េៗ ជាលទធផលនៃបញ្ជហ នានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន ។ 248 
បញ្ជហ ទងំសៃេះរេួមាៃ៖ 

• ធាតុចូ្លនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  – ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពលសេែៀង េិៃសពញសលញ 
ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ  តែលអាច្ស វ្ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័របសងក ើតលទធផលេិៃលែ  
ៃិងស្បតហលជាមាៃការសរ ីសអើង។ 
 

•  វធិាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ  – 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាធាតុចូ្ល ស្មាប់ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្បតហល
ជាស្តូវបាៃថាឹងតថាងេិៃបាៃលែ សនាេះសទ។ 
 

• ក្ងវេះការយល់ែឹងអំពីបរបិទ – ៃិយេៃ័យនៃគុ ភ្ជពនៃការប ត ុ េះបណ្តត លទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពរងឹមាំនៃវធិាៃ 
ៃិងទេាៃ់នានា ជាញឹក្ញាប់ មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេបរបិទ។ 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលែំស ើរការបាៃយ៉ា ងលែ សៅក្ន ុងបរបិទតែលវាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់បរបិទ
សនាេះ អាច្មាៃភ្ជពសរ ីសអើង ស្ប ិៃសបើវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងបរបិទសផសងសទៀតជាសលើក្ែំបូងសនាេះ។ 
 

• រងវង់នៃសយបល់ស្ត ប់ – ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃបាៃស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងលំហសនាេះសទ។ 
 ក្េមភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះេជឈោឋ ៃតែលការគ នាសនាេះបាៃទញយក្ទិ
ៃនៃ័យតែលពួក្សគសស្បើស្បា ់ជាធាតុចូ្ល។ 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែៀងអាច្ពស្ងឹងភ្ជពលសេែៀងរប ់វាកាៃ់តតខ្ា ំង 
សៅក្ន ុងអវ ីតែលសគអាច្ចត់ទុក្ថាជារងវង់នៃការពាក្រ ៍តែលបំសពញឲ្យខល ៃួឯង។249 

 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ សយងតាេ Kate Crawford អាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃតរាយពីរស្បសភទ៖ 
ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតបងតច្ក្ ៃិងស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតំណ្តង។250 
 
ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតបងតច្ក្សក្ើតស ើងសៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស វ្ ើការតច្ក្រំតលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា  
ឬ្ៃធាៃេួយច្ំៃួៃសោយតផែក្តាេការ ៃមតតែលមាៃភ្ជពសរ ីសអើង។ ឧទហរ ៍េួយ 
គឺការគ នានៃការវាយតនេាអំពីហាៃិភ័យនៃក្េច ី្នាោរ តែលស វ្ ើការបែិស ្ជាស្បព័ៃធច្ំស េះ ក្យស ន ើ ុំក្េច ីរប ់ន្រ ត ី។ 
 
ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតំណ្តង 
“សក្ើតស ើងសៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្េុេួយច្ំៃួៃតាេវ ិ្ ី តែលស្បហាក្់
ស្បតហលោន ៃឹងអតត ញ្ជា  តែរ”។ 251  សៅទីសៃេះ បសច្ចក្វទិាពស្ងឹងផនត់គំៃិត។ ឧទហរ ៍៖ ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ
តែលច្ងអ ុលបងាហ ញថា ស្បជាជៃសៅអា ុីបូ ៌ក្ំពុងតតស្ពិច្តភនក្ សៅសពលតែលជាក់្ត តង ពួក្សគក្ំពុងតតញញឹេ។ 
 
គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្តូវបាៃស ន ើស ើងសែើេបីសោេះស្ស្គយភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំ
ពយូ ទ័រ ៃិងទប់ស្គក ត់ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនានាតែលភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសនាេះអាច្បសងក ើតស ើង។ គ -
សៃយយភ្ជពេិៃតេៃស្តឹេតតជាតមាា ភ្ជពសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវារេួបញ្ច លូ “កាតពវក្ិច្ចសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ 
ៃិងផតល់សហតុផលនៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងបៃធ រូបៃថយផលប៉ាេះ ល់អវជិាមាៃ 
ឬស ច្ក្ត ីអៃតរាយណ្តេួយតែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុង ងាេ”។252 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៦  ុស្ក្ឹតភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងតមាា ភ្ជពសៅក្ន ុង ហគេៃ៍នៃមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង (Machine Learning 
community) – ស្ក្េុអនក្វទិាស្គន្រ ត  អនក្អភិវឌឍ ៃិងអនក្ស្ស្គវស្ជាវតផនក្ក្ុំពយូ ទ័រេួយស្ក្េុ–
បាៃបសញ្ចញសោលការ ៍ត នាំច្ំៃួៃស្បាំ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃគ សៃយយភ្ជព។ សោលការ ៍
ទងំសនាេះ (ចូ្រសេើលស្បអប់ទី៣៣) មាៃបំ ងជួយែល់អនក្អភិវឌឍទងំឡាយសៅក្ន ុងការរច្នា 
ៃិងអៃុវតតស្បព័ៃធ នៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតាេវ ិ្ ី តែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។ 
 
ស្បអប់ទី៣៣. សោលការ ៍ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតែលមាៃគ សៃយយភ្ជព៖  ុស្ក្ឹតភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងតមាា ភ្ជពសៅក្ន ុងមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង 

                                                           
248 េូលៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រ៖ អៃុវតតទ សនាទៃសៅតាេបរបិទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន  (វា  ីុងសតាៃឌី ីុ ឆាន ២ំ០១៧) 

ទំព័រទី៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។ 

249 Ibid។ 

250 Sidney Fussell “ស្គន្រស្គត ចរយនៃ AI ផតល់ព័ត៌មាៃលេែិតអំពីសស្ោេះថាន ក់្នៃភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័សៅក្ន ុងពិភពសលាក្ជាក់្ត តង [បាៃតក្តស្េូវ]” 
Gizmodo នថាទ០ី៨ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://gizmodo.com/microsoft-researcher-details-real-world-dangers-of-algo-1821129334។ 

251 Ibid។ 

252 Nicholas Diakopoulos ៃិង Sorelle Friedler “រសបៀបស វ្ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទ័រមាៃគ សៃយយភ្ជព” ការស្តួតពិៃិតយបសច្ចក្វទិយ MIT ស ើងវញិ នថាទ១ី៧ 
តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/602933/how-to-hold-algorithms-accountable/។ 

១.  ុស្ក្ឹតភ្ជព – 
ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃបាៃបសងក ើតផលប៉ាេះ ល់តែលមាៃការសរ ីសអើង 
ឬេិៃយុតត ិ្េ៌សនាេះសទ សៅសពលតែលស វ្ ើការសស្បៀបស្ៀបតាេតផនក្ស្បជាស្គន្រ តខុ ៗោន ។ 

 
២. អាច្ពៃយល់បាៃ – 

ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស្ពេទងំទិៃនៃ័យណ្តេួយតែលនាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី 
សស្េច្ទងំសនាេះអាច្ពៃយល់សៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ 
ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតបាៃសោយេិៃសស្បើ ក្យបសច្ចក្សទ ។ 

 
៣. អាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃ – អៃុញ្ជា តឲ្យតតិយជៃតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ស វ្ ើការ ួរសែញសោល ត វងយល់ 

ៃិងស្តួតពិៃិតយស ើងវញិច្ំស េះឥរយិបថនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
តាេរយៈការលាតស្តោងព័ត៌មាៃតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការពិៃិតយតាេោៃ ការស្តួតពិៃិតយ ៃិងការរេិះគៃ់ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំតាេរយៈការផតល់ឯក្ស្គរលេែ ិត អុីៃ្ឺសហវ  ស្មាប់ការបសងក ើតក្េម វ ិ្ ី (APIs) 
តែលមាៃភ្ជព េស្ បតាេតបបបសច្ចក្សទ  ៃិងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការសស្បើស្បា ់តែលមាៃការអៃុញ្ជា តផងតែរ។ 

 
៤. មាៃទំៃួលខុ ស្តូវ – 

ស វ្ ើឲ្យវ ិ្ ី តក្តស្េូវផលប៉ាេះ ល់អវជិាមាៃនៃស្បព័ៃធ ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រច្ំស េះបុ
គាល ឬ ងាេអាច្សេើលស ើញសៅខ្ងសស្ៅ 
ៃិងចត់តាំងតួនាទីនផទក្ន ុង ស្មាប់អនក្តែលស្តូវទទួលខុ ស្តូវច្ំស េះការតក្តស្េូវបញ្ជហ ទងំសនាេះឲ្យបាៃទៃ់សពលសវ
លា។ 

 
៥. ភ្ជពស្តឹេស្តូវ – ច្ងអ ុលបងាហ ញ ក្ត់ស្តា ៃិងបញ្ជា ក្់យ៉ា ងច្ា ់អំពីស្បភពនៃភ្ជពខុ ឆ្ាង 

ៃិងភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់សៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រទងំេូល ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យរប ់វា 
ស វ្ ើែូសច្នេះសគអាច្ស វ្ ើការត វងយល់អំពីការបញ្ជា ក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ 
ៃិងការបញ្ជា ក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពអំពីក្រ ីតែលអាស្ក្ក្់បំផុត ៃិងផតល់ព័ត៌មាៃអំពីៃីតិវ ិ្ ីក្ន ុងការបៃធ រូបៃថយ។ 

 
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួល) ពី៖ េូលៃិ្ិ World Wide Web 
“គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ៖អៃុវតតទ សនាទៃសៅតាេបរបិទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន  
(វា  ីុងសតាៃឌី ីុ ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី១១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។ 
អាជាញ ្រស្គធារ ៈបាៃចប់សផតើេអៃុវតត វធិាៃការសែើេបីសលើក្ក្េព ់គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ។ 
 
សៅក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
ស្ក្េុស្បឹក្ានៃទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីគ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសៅតខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។253 
ច្ាប់សៃេះតស្េូវឲ្យមាៃការបសងក ើតស្ក្េុការងារេួយតែលៃឹង ិក្ាអំពី៖ (១) 
រសបៀបតែលទីភ្ជន ក្់ងារសៅក្ន ុងស្ក្ងុសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ 
ល់ច្ំស េះការរ ់សៅ (២) 
ថាសតើមាៃស្បព័ៃធណ្តេួយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធទងំសនាេះតែលសរ ីសអើងច្ំស េះេៃុ សសោយតផែក្តាេអាយុ ពូជស្គ ៃ៍ 
ស្គ នា សយៃឌ័រ ទំសនារផល វូសភទ ឬស្គថ ៃភ្ជពនៃភ្ជពជាពលរែឋតែរឬសទ ៃិង (៣) 
ត វងរក្វ ិ្ ីស វ្ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្មាៃការយល់ែឹងអំពីែំស ើរការក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំសៃេះ។254 
សៅក្ន ុងរបាយការ ៍ឆាន ំ២០១៥ តែលមាៃច្ំ ងសជើងថា ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូតឱកា  ការតថរក្ាគុ តនេា រែឋបាល 
Obama បាៃទទួលស្គា ល់អំពី 
“ កាត ៃុពលរប ់បសច្ចក្វទិាទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីសរ ីសអើងច្ំស េះបុគាលទងំឡាយ 
សទេះបីជាសោយសច្តនា ឬអសច្តនាក្ត ី អាច្បណ្តត លឲ្យមាៃលទធផលតែលមាៃការសរ ីសអើង កាត់បៃថយឱកា  
ៃិងជសស្េើ តែលពួក្សគអាច្ត វងរក្បាៃ”។ 255 
របាយការ ៍សនាេះបាៃត នាំអំពីវធិាៃការជាសស្ច្ើៃសែើេបីបៃធ រូបៃថយហាៃិភ័យសៃេះតែលរេួបញ្ច លូទងំការពស្ងីក្ភ្ជពជំនាញ
តផនក្បសច្ចក្សទ សៅក្ន ុងការបញ្ឈប់ការសរ ីសអើង ៃិងការយល់ែឹងយ៉ា ងសស្ៅស្ជេះអំពីការក្ំ ត់តនេាខុ ៗោន ផងតែរ។ 
សស្កាយេក្ មាៃរបាយការ ៍េួយសទៀត ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធ នៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ឱកា  
ៃិង ិទធិពលរែឋ  បាៃបញ្ជា ក្់អំពីតស្េូវការនៃ “ឱកា ស ម ើោន តាេរយៈការបសងក ើត” 
អេះអាងច្ំស េះការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីអៃតរាយតែលអាច្សក្ើតស ើងរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ។256 
 

                                                           
253 Elizabeth Zima “សតើច្ាប់ ត ពីីតមាា ភ្ជពនៃ Al រប ់ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្អាច្ជាគំរេួូយ ស្មាប់ស្បសទ េួយតែរឬសទ?” បសច្ចក្វទិារប ់រោឋ ភិបាល នថាទ០ី៤ តខេក្រា 

ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.govtech.com/policy/Could-New-York-Citys-Al-Transparency-Bill-Be-a-Model-for-the-Country.html។ 

254 Lauren Kirchner “ទសី្ក្ងុញូវយ៉ាក្វវិតតសៅកាៃ់ការបសងកើតគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធ កំុ្ពយូ ទរ័” Ars Technica នថាទី១៩ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://arstechnica.com/tech-policy/2017/12/new-york-city-moves-to-create-accountability-for-algorithms/។ 

255 ការយិល័យស្បតិបតតិរប ់ស្បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋអាសេរកិ្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូតឱកា  ការតថរក្ាគុ តនេា–របាយការ ៍អំពីវឌឍៃភ្ជពបសណ្តត េះអា ៃន” 
តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf។ 

256 ការយិល័យស្បតិបតតិរប ់ស្បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋអាសេរកិ្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បពៃ័ធ កំុ្ពយូ ទ័រ ឱកា  ៃិង ិទធិពលរែឋ” តខឧ ភ្ជ 
ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf។ 



ច្ស្ក្ភពអង់សគា បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ  ីល្េ៌ទិៃនៃ័យតែលមាៃសោលការ ៍នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

• ចប់សផតើេជាេួយតស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ា ់លា ់ ៃិងអតថស្បសយជៃ៍តផនក្ស្គធារ ៈ 
 

• ែឹងអំពីច្ាប់ៃិងស្ក្េអៃុវតតតែល ក្់ព័ៃធ  
 

• សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃ មាមាស្តសៅៃឹងតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ 
 

• មាៃការយល់ែឹងអំពីការោក្់ក្ំហិតនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ធានាច្ំស េះការអៃុវតតយ៉ា ងតឹងៃិងស វ្ ើការសៅក្ន ុងជំនាញរប ់អនក្ 
 

• ស វ្ ើឲ្យការងាររប ់អនក្មាៃតមាា ភ្ជពៃិងគ សៃយយភ្ជពៃិង 
 

• បងកប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ។ 

បទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូសៅ (GDPR) រប ់ ហភ្ជពអឺរ ុប (EU) តែលបាៃចូ្លជា្រមាៃសៅនថាទី២៥ តខឧ ភ្ជ 
ឆាន ំ២០១៨ ក្៏សលើក្ក្េព ់គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតាេរយៈតមាា ភ្ជពផងតែរ។257 
GDPR 
បងាា ប់ឲ្យអងាភ្ជពនានាផតល់ក្េមវតថ ុនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ ត ីពីស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលពួក្សគសស្បើស្បា ់ 
ស្មាប់ែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យពួក្សគស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ 
ថាសតើគួរសស្ជើ សរ ីចក្សច្ញពីការែំស ើរការទិៃនៃ័យតបបសនាេះតែរឬសទ។ 
សោយសហតុថាស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ស្បជាពលរែឋ  ជាញឹក្ញាប់ 
ពឹងតផែក្សលើមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង អនក្ស វ្ ើ វចិរ ក្ថាេួយរបូបាៃក្ត់ មាា ល់ថា 
“ែំស ើរការរប ់មា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯងស្តូវតតតស្បជាមាៃតមាា ភ្ជព–
ស្ប ិៃោម ៃតមាា ភ្ជពយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសទសនាេះ យ៉ា ងសហាច្ណ្ត ់ េិៃ ូវែូច្ជាស្បអប់សមម សនាេះសទ–
 ស្មាប់ស្ក្េុហ៊េុៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេ GDPR តែលអាច្តស្បជាមាៃអៃុសលាេភ្ជព”។258 
 
៥.៣ អពាៃត រញ្ជា   ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
 
សតើការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងការវភិ្ជគបាៃយ៉ា ង េស្ ប 
ៃឹងមាៃៃ័យថាជាច្ំ ុច្បញ្ចប់នៃអពាៃត រ-ញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែរឬសទ? 
 
Malcom Gladwell សៅក្ន ុងស ៀវសៅឆាន ំ២០០៥ រប ់ោត់ េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត 
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃតបនាទ ប់រប ់អពាៃត រញ្ជា  ។ សៅក្ន ុងស ៀវសៅរប ់ោត់ Gladwell គូ បញ្ជា ក្់អំពីស្ទឹ ត ី 
“ការហាៃ់ជាច្ំ តិត តងៗ”–
“ េតថភ្ជពនៃភ្ជពេិៃែឹងខល ៃួរប ់សយើងសៅក្ន ុងការត វ ងរក្រច្នាបថសៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពនានា 
ៃិងឥរយិបថសោយតផែក្សលើបទពិសស្គ្ៃ៍តែល ត ចួ្ស ត ើងយ៉ា ងខ្ា ំង”។ 259  ែូសច្នេះ សតើវាស ត ើងែល់ក្ស្េិតណ្ត? Gladwell 
ៃិងអនក្ស្បាជញែនទសទៀតសជឿជាក្់ថា សយើងអាច្ទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវអំពីអារេម ៍ 
ៃិងអាក្បបក្ិរយិរប ់េៃុ សទងំឡាយតែលក្ំពុងតតមាៃអៃតរក្េម 
តាេរយៈការអសងកតសេើលអៃតរក្េមរប ់ពួក្សគតតពីរបីវនិាទីតតប៉ាុសណ្តណ េះ។260 
 
សោយតផែក្តាេការស្ស្គវស្ជាវសោយអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ឥរយិបថ Gladwell ស្បតក្ក្ថា៖ (១) សយើងមាៃ េតថភ្ជពែក្ស្ ង់
ព័ត៌មាៃតែលមាៃអតថៃ័យជាសស្ច្ើៃពីបទពិសស្គ្ៃ៍ែ៏ ត ចួ្ស ត ើងបំផុត ៃិង (២) 
“ស្ប ិៃសបើសយើងៃឹង ិក្ាត វងយល់សែើេបីពស្ងឹងគុ ភ្ជពនៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលសយើងបាៃស វ្ ើស ើង... 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតសោរពការពិតតែលថា វាអាច្សៅរចួ្តែលសយើងែឹងសោយេិៃចំបាច្់ែឹងអំពីេូលសហតុតែលសយើងែឹង 
ៃិងទទួលយក្វា–សៅសពលខាេះ–តាេរយៈវ ិ្ ីសៃេះ សយើងអាច្ទទួលបាៃលទធផលលែជាងេុៃ”។261  
 
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃបងាហ ញអំពីភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការច្ិតជាច្ំ ិតស ត ើងសៅក្ន ុង៖ 
ច្ំណ្តប់អារេម ៍សៅសពលជួបជាសលើក្ែំបូងរប ់េៃុ សតបាក្េុខច្ំស េះការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់សោយខល ៃួឯង 

                                                           
257 Andre Burt “សតើមាៃ ‘ ិទធ ិក្ន ុងការពៃយល់’  ស្មាប់មា៉ា  ីុៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯងសៅក្ន ុង GDPR តែរឬសទ?” 

 មាគេអៃតរជាតិនៃអនក្តែលមាៃវជិាា ជវីៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព នថាទ០ី១ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/news/a/is-there-a-right-to-
explanation-for-machine-learning-in-the-gdpr/។ 

258 Juraj Jánošík “តមាា ភ្ជពនៃការគ នាតាេរយៈមា៉ា  ីុៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង គឺជាោវេុខពរី” នថាទ១ី៣ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.welivesecurity.com/2017/11/13/transparency-machine-learning-algorithms/។ 

259 Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥) ទំព័រទី២៤។ 

260 Jeff Thompson “ចំ្ ិតស ត ើងៗ ៃិងចំ្ណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។ 

261 Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥) ទំព័រទី៥៣។ 

 េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការ មាា ល់អំពីទំសនារផល វូសភទ លទធផលការងាររប ់ស្បតិបតត ិក្រទូរ ពទ ច្ំណ្តត់ថាន ក្់រប ់ស្គូបសស្ងៀៃ 
ៃិងភ្ជពគួរឲ្យសជឿជាក្់រប ់អនក្ស វ្ ើការតផនក្លក្់ ៃិងការវៃិិច្ឆ ័យតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងរវាងៃិ សិតតផនក្សវជាស្គន្រ ត  ៃិងអនក្ជំងឺ 
រវាងអនក្ស វ្ ើបទ មាា  ៃ៍ ៃិងអនក្ោក្់ ក្យស ន ើ ុំការងារ ៃិងរវាង ិ ាៃុ ិ ស ៃិងអៃុរក្ស។262 
 
ការស្ស្គវស្ជាវរប ់អនក្ស្បាជញអំពីការច្ិតច្ំ ិតស ត ើង 
ក្៏ក្ំពុងតតតក្តស្បវ ិ្ ី តែលសយើងមាៃការយល់ែឹងអំពីការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ អនក្ស្ស្គវស្ជាវទងំឡាយបាៃរក្ស ើញថា 
“សៅសពលតែលសយើងស ន ើ ុំឲ្យេៃុ សស វ្ ើការពិចរណ្តេុៃសពលតែលពួក្សគស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួយសនាេះ 
ពួក្សគទំៃងជាេិៃពូតក្ តែលេិៃែូច្ជាពួក្សគសនាេះសទ ស្ប ិៃសបើពួក្សគស វ្ ើវាសោយេិៃែឹងខល ៃួ”។ 263  សលើ ពីសៃេះសទៀត 
 ថ ិតសៅសស្កាេស្គថ ៃភ្ជពេួយច្ំៃួៃ ព័ត៌មាៃបតៃថេពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទ 
ៃិងអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលេិៃលែ សទៀតផង។264 
 
ប៉ាុតៃត  សតើអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា  តតេួយេុខបាៃតែរឬសទ? 
 
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាា ល់ស ើញលក្ខខ ឌនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ សៅសពលតែលអនក្ណ្តមាន ក្់ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា  ៖ 
វតតមាៃនៃភ្ជពជំនាញ លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ  ៃិងសពលសវលាតែលមាៃ។265 
 
សៅសពលតែលេៃុ សមាន ក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងែូសេៃសនាេះ 
េៃុ សមាន ក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  សែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះ
ែូសេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ ឧទហរ ៍៖ សៅស្ក្េតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍េួយរបូ តាេ្េមតា 
អាច្ចប់បាៃសៅសពលតែលស្គក្សីមាន ក្់ក្ំពុងតតក្ុហក្។ សតើោត់ស្តូវការបទពិសស្គ្ៃ៍សៅក្ន ុងក្ស្េិតណ្ត? 
សយងតាេការស្ស្គវស្ជាវ សគស្តូវមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃជាក្់លាក្់តាេែូសេៃច្ំៃួៃ ១០ឆាន ំ 
សែើេបីបសងក ើតស ច្ក្ត ី វៃិិច្ឆ ័យតាេអពាៃត រញ្ជា  បាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ (ៃិងសៅក្ន ុងអំ ុសពល ១០ឆាន ំ សនាេះ 
ការសក្ើតស ើងវញិេតងសហើយេតងសទៀត ៃិងសយបល់ស្ត ប់ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់)។266 
 
អពាៃត រញ្ជា  អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហ តែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធ –
បញ្ជហ តែលខវេះវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ឬមាៃលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ងតតពីរ 
ឬបីប៉ាុសណ្តណ េះសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 267  ផ្ុយេក្វញិ 
វាអាច្ៃឹងោម ៃភ្ជពឆាា តនវសនាេះសទសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  សែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលមាៃវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី
 សស្េច្ច្ា ់លា ់ លក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស វ្ ើការវភិ្ជគ។ 
 
ការវៃិិច្ឆ ័យសោយអពាៃត រញ្ជា  ក្៏អាច្ែំស ើរការបាៃយ៉ា ងលែផងតែរសៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័  
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួច្ ស្មាប់ការវភិ្ជគលេែ ិត។ វទិាស្គន្រ ត តផនក្ឥរយិបថស្បាប់សយើងថា៖ 
សៅសពលតែលេិៃ ូវមាៃព័ត៌មាៃ ៃិងសពលសវលា ការសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលបសងក ើតស ើងសោយខល ៃួឯង ែូច្ជា អពាៃត រញ្ជា   
ជាសែើេសនាេះ ជាញឹក្ញាប់ អាច្មាៃស្ប ិទធភ្ជពែូច្ោន ៃឹងវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលសស្បើសហតុផលតែរ”។268 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់េួយតែលស្តូវបាៃទញសច្ញពីការពិភ្ជក្ាសៃេះ គឺថា 
អពាៃត រញ្ជា  សៅតតមាៃតួនាទីេួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ Gary Klein សៅក្ន ុង ស្បភពនៃថាេពល បាៃបែិស ្ច្ំស េះគំៃិតតែលថា 
សគអាច្ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា   ៃិងការមាៃស្បតិក្េមភ្ជា េតតេា៉ាង ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 269 
ោត់ស្បតក្ក្ថាការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅក្ន ុងពិភពសលាក្ពិតស្បាក្ែ គឺជាែំស ើរការតែលមាៃពីរែំណ្តក្់កាល 
តែលចប់សផតើេជាេួយអពាៃត រញ្ជា   
សៅសពលតែលអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ស្គា ល់អំពីរសបៀបតែលពួក្សគស្តូវការសែើេបីស វ្ ើការសឆ្ា ើយតប 
តាេសោយការវាយតនេាយ៉ា ងស្បងុស្បយ័តន ពីសស្ េះពួក្សគៃឹងបសងក ើតច្សេា ើយតែលអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃសៅក្ន ុងខួរក្ាល 
សែើេបីសេើលថាសតើការសឆ្ា ើយតបសនាេះៃឹងមាៃស្ប ិទធភ្ជពតែរឬសទ។270 
 
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson បតៃថេសទៀតថា៖ 

                                                           
262 Jeff Thompson “ចំ្ ិតស ត ើងៗ ៃិងចំ្ណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។ 

263 Rosie Ifould “ការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពភ្ជា េៗ” The Guardian នថាទ០ី៧ តខេីនា ឆាន ំ២០០៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/mar/07/first-impressions-snap-decisions-impulse។ 

264 Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥) ទំព័រទី១៤០។ 

265 Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថិភ្ជពសៅក្ន ុងការពឹងតផែក្សលើអពាៃតរញ្ជា   (ៃិងសៅសពលណ្តតែលោម ៃ ុវតថិភ្ជព)” Harvard Business Review 
នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-and-when-its-not។ 

266 Ibid។ 
267  Ibid។ 

268  Ibid។ 

269 Gary Klein “ស្បភពនៃថាេពល” រសបៀបតែលស្បជាជៃស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – ការតក្ ស្េួល ស្មាប់ខួបទី២០ (សខេស្រ ៊ីែ ៃិងទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ស្គរព័ត៌មាៃ MIT ឆាន ំ២០១៧។ 

270 Ibid ទំពរ័ទ ីxvii។ 



ច្ស្ក្ភពអង់សគា បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ  ីល្េ៌ទិៃនៃ័យតែលមាៃសោលការ ៍នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

• ចប់សផតើេជាេួយតស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ា ់លា ់ ៃិងអតថស្បសយជៃ៍តផនក្ស្គធារ ៈ 
 

• ែឹងអំពីច្ាប់ៃិងស្ក្េអៃុវតតតែល ក្់ព័ៃធ  
 

• សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃ មាមាស្តសៅៃឹងតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ 
 

• មាៃការយល់ែឹងអំពីការោក្់ក្ំហិតនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ធានាច្ំស េះការអៃុវតតយ៉ា ងតឹងៃិងស វ្ ើការសៅក្ន ុងជំនាញរប ់អនក្ 
 

• ស វ្ ើឲ្យការងាររប ់អនក្មាៃតមាា ភ្ជពៃិងគ សៃយយភ្ជពៃិង 
 

• បងកប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ។ 

បទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូសៅ (GDPR) រប ់ ហភ្ជពអឺរ ុប (EU) តែលបាៃចូ្លជា្រមាៃសៅនថាទី២៥ តខឧ ភ្ជ 
ឆាន ំ២០១៨ ក្៏សលើក្ក្េព ់គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតាេរយៈតមាា ភ្ជពផងតែរ។257 
GDPR 
បងាា ប់ឲ្យអងាភ្ជពនានាផតល់ក្េមវតថ ុនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ ត ីពីស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលពួក្សគសស្បើស្បា ់ 
ស្មាប់ែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យពួក្សគស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ 
ថាសតើគួរសស្ជើ សរ ីចក្សច្ញពីការែំស ើរការទិៃនៃ័យតបបសនាេះតែរឬសទ។ 
សោយសហតុថាស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ស្បជាពលរែឋ  ជាញឹក្ញាប់ 
ពឹងតផែក្សលើមា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង អនក្ស វ្ ើ វចិរ ក្ថាេួយរបូបាៃក្ត់ មាា ល់ថា 
“ែំស ើរការរប ់មា៉ា  ុីៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯងស្តូវតតតស្បជាមាៃតមាា ភ្ជព–
ស្ប ិៃោម ៃតមាា ភ្ជពយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសទសនាេះ យ៉ា ងសហាច្ណ្ត ់ េិៃ ូវែូច្ជាស្បអប់សមម សនាេះសទ–
 ស្មាប់ស្ក្េុហ៊េុៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេ GDPR តែលអាច្តស្បជាមាៃអៃុសលាេភ្ជព”។258 
 
៥.៣ អពាៃត រញ្ជា   ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
 
សតើការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងការវភិ្ជគបាៃយ៉ា ង េស្ ប 
ៃឹងមាៃៃ័យថាជាច្ំ ុច្បញ្ចប់នៃអពាៃត រ-ញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែរឬសទ? 
 
Malcom Gladwell សៅក្ន ុងស ៀវសៅឆាន ំ២០០៥ រប ់ោត់ េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត 
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃតបនាទ ប់រប ់អពាៃត រញ្ជា  ។ សៅក្ន ុងស ៀវសៅរប ់ោត់ Gladwell គូ បញ្ជា ក្់អំពីស្ទឹ ត ី 
“ការហាៃ់ជាច្ំ តិត តងៗ”–
“ េតថភ្ជពនៃភ្ជពេិៃែឹងខល ៃួរប ់សយើងសៅក្ន ុងការត វ ងរក្រច្នាបថសៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពនានា 
ៃិងឥរយិបថសោយតផែក្សលើបទពិសស្គ្ៃ៍តែល ត ចួ្ស ត ើងយ៉ា ងខ្ា ំង”។ 259  ែូសច្នេះ សតើវាស ត ើងែល់ក្ស្េិតណ្ត? Gladwell 
ៃិងអនក្ស្បាជញែនទសទៀតសជឿជាក្់ថា សយើងអាច្ទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវអំពីអារេម ៍ 
ៃិងអាក្បបក្ិរយិរប ់េៃុ សទងំឡាយតែលក្ំពុងតតមាៃអៃតរក្េម 
តាេរយៈការអសងកតសេើលអៃតរក្េមរប ់ពួក្សគតតពីរបីវនិាទីតតប៉ាុសណ្តណ េះ។260 
 
សោយតផែក្តាេការស្ស្គវស្ជាវសោយអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ឥរយិបថ Gladwell ស្បតក្ក្ថា៖ (១) សយើងមាៃ េតថភ្ជពែក្ស្ ង់
ព័ត៌មាៃតែលមាៃអតថៃ័យជាសស្ច្ើៃពីបទពិសស្គ្ៃ៍ែ៏ ត ចួ្ស ត ើងបំផុត ៃិង (២) 
“ស្ប ិៃសបើសយើងៃឹង ិក្ាត វងយល់សែើេបីពស្ងឹងគុ ភ្ជពនៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលសយើងបាៃស វ្ ើស ើង... 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតសោរពការពិតតែលថា វាអាច្សៅរចួ្តែលសយើងែឹងសោយេិៃចំបាច្់ែឹងអំពីេូលសហតុតែលសយើងែឹង 
ៃិងទទួលយក្វា–សៅសពលខាេះ–តាេរយៈវ ិ្ ីសៃេះ សយើងអាច្ទទួលបាៃលទធផលលែជាងេុៃ”។261  
 
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃបងាហ ញអំពីភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការច្ិតជាច្ំ ិតស ត ើងសៅក្ន ុង៖ 
ច្ំណ្តប់អារេម ៍សៅសពលជួបជាសលើក្ែំបូងរប ់េៃុ សតបាក្េុខច្ំស េះការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់សោយខល ៃួឯង 

                                                           
257 Andre Burt “សតើមាៃ ‘ ិទធ ិក្ន ុងការពៃយល់’  ស្មាប់មា៉ា  ីុៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯងសៅក្ន ុង GDPR តែរឬសទ?” 

 មាគេអៃតរជាតិនៃអនក្តែលមាៃវជិាា ជវីៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព នថាទ០ី១ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/news/a/is-there-a-right-to-
explanation-for-machine-learning-in-the-gdpr/។ 

258 Juraj Jánošík “តមាា ភ្ជពនៃការគ នាតាេរយៈមា៉ា  ីុៃតែល ិក្ាត វងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ៃួឯង គឺជាោវេុខពរី” នថាទ១ី៣ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.welivesecurity.com/2017/11/13/transparency-machine-learning-algorithms/។ 

259 Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥) ទំព័រទី២៤។ 

260 Jeff Thompson “ចំ្ ិតស ត ើងៗ ៃិងចំ្ណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។ 

261 Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥) ទំព័រទី៥៣។ 

 េតថភ្ជពសៅក្ន ុងការ មាា ល់អំពីទំសនារផល វូសភទ លទធផលការងាររប ់ស្បតិបតត ិក្រទូរ ពទ ច្ំណ្តត់ថាន ក្់រប ់ស្គូបសស្ងៀៃ 
ៃិងភ្ជពគួរឲ្យសជឿជាក្់រប ់អនក្ស វ្ ើការតផនក្លក្់ ៃិងការវៃិិច្ឆ ័យតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងរវាងៃិ សិតតផនក្សវជាស្គន្រ ត  ៃិងអនក្ជំងឺ 
រវាងអនក្ស វ្ ើបទ មាា  ៃ៍ ៃិងអនក្ោក្់ ក្យស ន ើ ុំការងារ ៃិងរវាង ិ ាៃុ ិ ស ៃិងអៃុរក្ស។262 
 
ការស្ស្គវស្ជាវរប ់អនក្ស្បាជញអំពីការច្ិតច្ំ ិតស ត ើង 
ក្៏ក្ំពុងតតតក្តស្បវ ិ្ ី តែលសយើងមាៃការយល់ែឹងអំពីការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ អនក្ស្ស្គវស្ជាវទងំឡាយបាៃរក្ស ើញថា 
“សៅសពលតែលសយើងស ន ើ ុំឲ្យេៃុ សស វ្ ើការពិចរណ្តេុៃសពលតែលពួក្សគស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួយសនាេះ 
ពួក្សគទំៃងជាេិៃពូតក្ តែលេិៃែូច្ជាពួក្សគសនាេះសទ ស្ប ិៃសបើពួក្សគស វ្ ើវាសោយេិៃែឹងខល ៃួ”។ 263  សលើ ពីសៃេះសទៀត 
 ថ ិតសៅសស្កាេស្គថ ៃភ្ជពេួយច្ំៃួៃ ព័ត៌មាៃបតៃថេពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទ 
ៃិងអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលេិៃលែ សទៀតផង។264 
 
ប៉ាុតៃត  សតើអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា  តតេួយេុខបាៃតែរឬសទ? 
 
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាា ល់ស ើញលក្ខខ ឌនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ សៅសពលតែលអនក្ណ្តមាន ក្់ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា  ៖ 
វតតមាៃនៃភ្ជពជំនាញ លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ  ៃិងសពលសវលាតែលមាៃ។265 
 
សៅសពលតែលេៃុ សមាន ក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងែូសេៃសនាេះ 
េៃុ សមាន ក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  សែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះ
ែូសេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ ឧទហរ ៍៖ សៅស្ក្េតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍េួយរបូ តាេ្េមតា 
អាច្ចប់បាៃសៅសពលតែលស្គក្សីមាន ក្់ក្ំពុងតតក្ុហក្។ សតើោត់ស្តូវការបទពិសស្គ្ៃ៍សៅក្ន ុងក្ស្េិតណ្ត? 
សយងតាេការស្ស្គវស្ជាវ សគស្តូវមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃជាក្់លាក្់តាេែូសេៃច្ំៃួៃ ១០ឆាន ំ 
សែើេបីបសងក ើតស ច្ក្ត ី វៃិិច្ឆ ័យតាេអពាៃត រញ្ជា  បាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ (ៃិងសៅក្ន ុងអំ ុសពល ១០ឆាន ំ សនាេះ 
ការសក្ើតស ើងវញិេតងសហើយេតងសទៀត ៃិងសយបល់ស្ត ប់ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់)។266 
 
អពាៃត រញ្ជា  អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហ តែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធ –
បញ្ជហ តែលខវេះវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ឬមាៃលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ងតតពីរ 
ឬបីប៉ាុសណ្តណ េះសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 267  ផ្ុយេក្វញិ 
វាអាច្ៃឹងោម ៃភ្ជពឆាា តនវសនាេះសទសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  សែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ តែលមាៃវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី
 សស្េច្ច្ា ់លា ់ លក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស វ្ ើការវភិ្ជគ។ 
 
ការវៃិិច្ឆ ័យសោយអពាៃត រញ្ជា  ក្៏អាច្ែំស ើរការបាៃយ៉ា ងលែផងតែរសៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័  
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួច្ ស្មាប់ការវភិ្ជគលេែ ិត។ វទិាស្គន្រ ត តផនក្ឥរយិបថស្បាប់សយើងថា៖ 
សៅសពលតែលេិៃ ូវមាៃព័ត៌មាៃ ៃិងសពលសវលា ការសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលបសងក ើតស ើងសោយខល ៃួឯង ែូច្ជា អពាៃត រញ្ជា   
ជាសែើេសនាេះ ជាញឹក្ញាប់ អាច្មាៃស្ប ិទធភ្ជពែូច្ោន ៃឹងវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលសស្បើសហតុផលតែរ”។268 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់េួយតែលស្តូវបាៃទញសច្ញពីការពិភ្ជក្ាសៃេះ គឺថា 
អពាៃត រញ្ជា  សៅតតមាៃតួនាទីេួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ Gary Klein សៅក្ន ុង ស្បភពនៃថាេពល បាៃបែិស ្ច្ំស េះគំៃិតតែលថា 
សគអាច្ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា   ៃិងការមាៃស្បតិក្េមភ្ជា េតតេា៉ាង ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 269 
ោត់ស្បតក្ក្ថាការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅក្ន ុងពិភពសលាក្ពិតស្បាក្ែ គឺជាែំស ើរការតែលមាៃពីរែំណ្តក្់កាល 
តែលចប់សផតើេជាេួយអពាៃត រញ្ជា   
សៅសពលតែលអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ស្គា ល់អំពីរសបៀបតែលពួក្សគស្តូវការសែើេបីស វ្ ើការសឆ្ា ើយតប 
តាេសោយការវាយតនេាយ៉ា ងស្បងុស្បយ័តន ពីសស្ េះពួក្សគៃឹងបសងក ើតច្សេា ើយតែលអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃសៅក្ន ុងខួរក្ាល 
សែើេបីសេើលថាសតើការសឆ្ា ើយតបសនាេះៃឹងមាៃស្ប ិទធភ្ជពតែរឬសទ។270 
 
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson បតៃថេសទៀតថា៖ 

                                                           
262 Jeff Thompson “ចំ្ ិតស ត ើងៗ ៃិងចំ្ណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆាន ំ២០១២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។ 

263 Rosie Ifould “ការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពភ្ជា េៗ” The Guardian នថាទ០ី៧ តខេីនា ឆាន ំ២០០៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/mar/07/first-impressions-snap-decisions-impulse។ 

264 Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥) ទំព័រទី១៤០។ 

265 Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថិភ្ជពសៅក្ន ុងការពឹងតផែក្សលើអពាៃតរញ្ជា   (ៃិងសៅសពលណ្តតែលោម ៃ ុវតថិភ្ជព)” Harvard Business Review 
នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-and-when-its-not។ 

266 Ibid។ 
267  Ibid។ 

268  Ibid។ 

269 Gary Klein “ស្បភពនៃថាេពល” រសបៀបតែលស្បជាជៃស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – ការតក្ ស្េួល ស្មាប់ខួបទី២០ (សខេស្រ ៊ីែ ៃិងទីស្ក្ងុ ុងែ៍ ស្គរព័ត៌មាៃ MIT ឆាន ំ២០១៧។ 

270 Ibid ទំពរ័ទ ីxvii។ 



 
ភ័ ត ុតាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់ណ្ត ់តែល សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ  ការពឹងតផែក្សលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតតេួយេុខ តាេ្េមតា នាំឲ្យស វ្ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែជាង 
សហើយអនក្ពាក្រ ៍តថេទងំបាៃពឹងតផែក្សលើការវៃិិច្ឆ ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍ ៃិង “អនក្ជំនាញ” 
តថេសទៀតផង។271 

                                                           
271 Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា  ីុៃ សវទិកា ច្សងែៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ័ិយឌីជថីលរប ់សយើង (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទសី្ក្ងុ ុងែ៍ W.W. Norton & 

Company ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៦៤។ 

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ងពិភ្ជក្ាអំពីសោលៃសយបាយ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ី តែលមាៃអំសណ្តយផលសែើេបីទទួលស្គា ល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ សោលៃសយបាយ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីទងំសនាេះ រេួមាៃសោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ី តែល៖ 

• ពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ តែលរេួបញ្ច លូទងំការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
 

• ស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត សលើទិៃនៃ័យតាេរយៈការអៃុេ័តទិៃនៃ័យរប ់ 
រោឋ ភិបាលសបើក្ច្ំហៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 

 
៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
 
 ក្េមភ្ជពនានាក្ន ុងការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យរេួមាៃ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
៦.១.១ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
 
តស្េូវការសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់យ៉ា ងខ្ា ំងកាា ។ 
សែើេបី សស្េច្សោលសៅសៃេះ 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេេួយតែល ថ ិតសៅសស្កាេតេក្ធាងរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិស្តូវបាៃចប់សផតើេអៃុវតតសែើេបីផតល់ជូៃៃូវ 
“ស្ក្បខ ឌ  ស្មាប់ក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពី ៃិងការស វ្ ើតផៃការ 
ៃិងអៃុវតតការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិតែលចំបាច្់សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវវសិ្គលភ្ជព ៃិងសោលបំ ង” រប  ់SDGs។272 
 
តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town មាៃបំ ង៖ 
“គូ បញ្ជា ក្់សោយ សងខបអំពី ក្េមភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលាជាសទៀងទត់ 
សែើេបីជូៃែំ ឹងអំពីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិតតែលស្តូវបាៃស ន ើ ុំនៃការតបងតច្ក្ 
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំស្ក្េុតែលងាយរងសស្ោេះខ្ា ំងបំផុត 
ៃិងស្ក្េុតែលពិបាក្ចូ្លសៅជួបផងតែរ”។273 
 
សោលការ ៍ ំខ្ៃ់ៗនៃតផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town រេួមាៃ៖ 

• ភ្ជពសពញសលញនៃវសិ្គលភ្ជព – តផៃការសៃេះស្តូវសលើក្ស ើងអំពីស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់នៃការ ស្េប ស្េួល 
ការបសងក ើត ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• គ សៃយយភ្ជព – ការបសងក ើត ថ ិតិតាេតបបទំសៃើបតស្េូវឲ្យមាៃអៃតរក្េមស្គប់ស្ជងុសស្ជាយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្ផតល់ 
អនក្បសងក ើត ៃិងអនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំឡាយ ៃិង 
 

• ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការ – តផៃការសៃេះទទួលស្គា ល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់រប ់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការរវាងស្បសទ  
អងាការស្បចំតំបៃ់ ៃិងអងាការអៃត រជាតិសផសងសទៀត 
ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សៅក្ន ុងការោំស្ទច្ំស េះតផៃការរប ់ស្បសទ  
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្ន ុងការពស្ងឹង េតថភ្ជព។274 

តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town ច្ងអ ុលបងាហ ញតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ស្មាប់ការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ។ 
 

                                                           
272  ស្ក្េុក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួល ៃិងការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 

“តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់ទសី្ក្ងុ Cape Town” 
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុង េ័យស្បជំុសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ៃួ សៅតខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទី២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។ 

273 Ibid ទំពរ័ទី៣។ 
274 Ibid។ 



 
ភ័ ត ុតាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់ណ្ត ់តែល សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ  ការពឹងតផែក្សលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតតេួយេុខ តាេ្េមតា នាំឲ្យស វ្ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែជាង 
សហើយអនក្ពាក្រ ៍តថេទងំបាៃពឹងតផែក្សលើការវៃិិច្ឆ ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍ ៃិង “អនក្ជំនាញ” 
តថេសទៀតផង។271 

                                                           
271 Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា  ីុៃ សវទិកា ច្សងែៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ័ិយឌីជថីលរប ់សយើង (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងទសី្ក្ងុ ុងែ៍ W.W. Norton & 

Company ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី៦៤។ 

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល 
 
តផនក្សៃេះមាៃបំ ងពិភ្ជក្ាអំពីសោលៃសយបាយ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ី តែលមាៃអំសណ្តយផលសែើេបីទទួលស្គា ល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ សោលៃសយបាយ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីទងំសនាេះ រេួមាៃសោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ី តែល៖ 

• ពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ តែលរេួបញ្ច លូទងំការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
 

• ស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• បសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត សលើទិៃនៃ័យតាេរយៈការអៃុេ័តទិៃនៃ័យរប ់ 
រោឋ ភិបាលសបើក្ច្ំហៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 

 
៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
 
 ក្េមភ្ជពនានាក្ន ុងការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យរេួមាៃ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
៦.១.១ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
 
តស្េូវការសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងស្តូវបាៃទទួលស្គា ល់យ៉ា ងខ្ា ំងកាា ។ 
សែើេបី សស្េច្សោលសៅសៃេះ 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេេួយតែល ថ ិតសៅសស្កាេតេក្ធាងរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិស្តូវបាៃចប់សផតើេអៃុវតតសែើេបីផតល់ជូៃៃូវ 
“ស្ក្បខ ឌ  ស្មាប់ក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពី ៃិងការស វ្ ើតផៃការ 
ៃិងអៃុវតតការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិតែលចំបាច្់សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវវសិ្គលភ្ជព ៃិងសោលបំ ង” រប  ់SDGs។272 
 
តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town មាៃបំ ង៖ 
“គូ បញ្ជា ក្់សោយ សងខបអំពី ក្េមភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលាជាសទៀងទត់ 
សែើេបីជូៃែំ ឹងអំពីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិតតែលស្តូវបាៃស ន ើ ុំនៃការតបងតច្ក្ 
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំស្ក្េុតែលងាយរងសស្ោេះខ្ា ំងបំផុត 
ៃិងស្ក្េុតែលពិបាក្ចូ្លសៅជួបផងតែរ”។273 
 
សោលការ ៍ ំខ្ៃ់ៗនៃតផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town រេួមាៃ៖ 

• ភ្ជពសពញសលញនៃវសិ្គលភ្ជព – តផៃការសៃេះស្តូវសលើក្ស ើងអំពីស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់នៃការ ស្េប ស្េួល 
ការបសងក ើត ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• គ សៃយយភ្ជព – ការបសងក ើត ថ ិតិតាេតបបទំសៃើបតស្េូវឲ្យមាៃអៃតរក្េមស្គប់ស្ជងុសស្ជាយសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្ផតល់ 
អនក្បសងក ើត ៃិងអនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទងំឡាយ ៃិង 
 

• ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការ – តផៃការសៃេះទទួលស្គា ល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់រប ់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការរវាងស្បសទ  
អងាការស្បចំតំបៃ់ ៃិងអងាការអៃត រជាតិសផសងសទៀត 
ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សៅក្ន ុងការោំស្ទច្ំស េះតផៃការរប ់ស្បសទ  
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្ន ុងការពស្ងឹង េតថភ្ជព។274 

តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town ច្ងអ ុលបងាហ ញតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ស្មាប់ការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ។ 
 

                                                           
272  ស្ក្េុក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួល ៃិងការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 

“តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់ទសី្ក្ងុ Cape Town” 
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុង េ័យស្បជំុសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ៃួ សៅតខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទី២។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។ 

273 Ibid ទំពរ័ទី៣។ 
274 Ibid។ 



តំបៃ់ទីេួយ គឺ “ការ ស្េប ស្េួល ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំតផនក្យុទធស្គន្រ ត  សលើទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រ-
ភ្ជព”។275 វតថ ុបំ ង គឺសែើេបី៖ 
 

• ពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងការ ស្េប ស្េួលតួនាទីរប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិង 
 

• ពស្ងឹងការ ស្េប ស្េួលរវាងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអងាការស្បចំតំបៃ់ ៃិងអងាការអៃតរជាតិ 
តែលមាៃភ្ជព ក្េមសៅក្ន ុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃត នាំរេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ស វ្ ើការវាយតនេាអំពីតស្េូវការនៃ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិសៅថាន ក្់ជាតិ 
ៃិងការវាយតនេាអំពី្ៃធាៃតែលអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូវការទងំសនាេះ ៃិង 
 

• បសងក ើត ៃិង/ឬពស្ងឹងយៃតការ ស្េប ស្េួល ស្មាប់ការស្បេូល ការតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃអំពី ថ ិតិនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ 
ៃិងសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ស្បព័ៃធ ថ ិតិស្បចំតំបៃ់ ៃិងស្បព័ៃធ ថ ិតិអៃត រជាតិ។ 

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីពីរ ស្មាប់ការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើង គឺ “ៃវាៃុវតតៃ៍ ៃិងការស វ្ ើទំសៃើបក្េមនៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ”។276 ជាពិស  ៖ 
 

• ស វ្ ើទំសៃើបក្េមស្ក្បខ ឌ អភិបាលក្ិច្ច ៃិងស្ក្បខ ឌស្គថ ប័ៃសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិបំសពញតាេតស្េូវការ 
ៃិងឱកា នៃស្គថ ៃស្បព័ៃធ នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃការវវិតតឥតឈប់ឈរ 
 

• ស វ្ ើទំសៃើបក្េម ត ង់ោរ ថ ិតិ ជាពិស   តង់ោរតែលមាៃបំ ងជួយ ស្េួលែល់ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ៃិង វ ័យស្បវតត ិក្េមនៃការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្សៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន នៃែំស ើរការក្ន ុងការបសងក ើត ថ ិតិ 
ៃិង 
 

• ជួយ ស្េួលែល់ការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាថមីៗ ៃិងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យថមីៗសៅក្ន ុងការបន្រញ្ជា ប ក្េមភ្ជព ថ ិតិ។ 

 
សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេ ក្េមភ្ជពតែលបាៃស ន ើស ើង ស្មាប់តំបៃ់ទីពីរ គឺ៖ 
 

• សលើក្ក្េព ់ការតក្ ស្េួលស្ក្បខ ឌ ច្ាប់ ៃិងៃិយតក្េមពី ថ ិតិ សៅសពលតែលចំបាច្់ 
តែលមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយសោលការ ៍េូលោឋ ៃនៃ ថ ិតិផល វូការ គឺ៖ (១) ពស្ងឹងស្គថ ៃភ្ជព ឯក្រាជយភ្ជព 
ៃិងតួនាទីនៃការ ស្េប ស្េួលរប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ (២) ពស្ងឹងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការពស្ងឹងការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិផងតែរ 
ៃិងតាេរយៈការទទួលបាៃទិៃនៃ័យសៃេះ 
ពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិតែលក្ំពុងតតសលច្ស ើង 
កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជពតថេសទៀត (៣) បសងក ើតយៃតការ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពជំៃួ  
ៃិងស្បភពតែលមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុង 
 ថ ិតិផល វូការ (៤) ពស្ងឹងតមាា ភ្ជព ៃិងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈៃូវ ថ ិតិផល វូការ ៃិង (៥) 
ពស្ងឹងភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃៃូវេូល្ិៃិតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ។ 
 

• ក្ំ ត់ ៃិងអៃុវតតរច្នា េព ័ៃធ ត ង់ោរ ស្មាប់ការផ្លា  ់បត រូ ៃិងការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
សៅសលើ  រ តេានៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពតផនក្ ងាេ តផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិងតផនក្បរសិ្គថ ៃ 
ៃិងសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ (ក្ស្េិត ក្ល ក្ស្េិតតំបៃ់ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិតសស្កាេជាតិ) 
បនាទ ប់ពីមាៃការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 277 
ៃិង តង់ោរតែល ក្់ព័ៃធ  ៃិង 

•  មាា ល់លក្ខ ៈពិស   ស្មាប់ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
បសច្ចក្វទិានៃស្បភពសបើក្ច្ំហសែើេបីរេួបញ្ច លូភ្ជពបត់តបៃសៅក្ន ុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃតែលចំបាច្់សែើេបីអៃុញ្ជា តែល់
ការសស្បើស្បា ់តែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត  ៃូវបសច្ចក្វទិាថមីៗ ៃិងក្ំពុងតតសលច្ស ើង  ស្មាប់ការស្បេូល 

                                                           
275 Ibid ទំពរ័ទី៤។ 

276 Ibid។ 

277 ចូ្លសេើលសគហទំព័រផល វូការរប ់  ហគេៃ៍ SDMX៖ គំៃិតផត ចួ្សផតើេជា ក្លសែើេបីពស្ងឹងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ៃិងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យ ថ ិតិ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://sdmx.org/។ 

ការែំស ើរការ ការតច្ក្ចយ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យផល វូការ។ 
 

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី គឺ “ពស្ងឹង ក្េមភ្ជព ៃិងក្េម វ ិ្ ីយុទធស្គន្រ តក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
សោយសផ្លត តជាពិស  សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ឆាន ំ២០៣០”។278 ជាពិស  ៖ 
 

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ក្េម វ ិ្ ី ទ ង់េតិជាលក្ខ ៈស្គួស្គរ ស្បព័ៃធ ទ ង់េតិតែលស្តូវបាៃស វ្ ើ មាហរ ក្េម 
ក្េម វ ិ្ ី ទ ង់េតិអំពីអាជីវក្េម ៃិងស ែឋក្ិច្ចសផសងសទៀត ក្េម វ ិ្ ីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ក្េម វ ិ្ ី ថ ិតិពលរែឋ 
ៃិងអស្តាៃុកូ្លោឋ ៃ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីសស្បៀបស្ៀបជាអៃតរជាតិសោយពិចរណ្តអំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងសោយរសបៀបវារៈ ឆាន ំ២០៣០ 
 

• ស វ្ ើឲ្យបញ្ា ី ថ ិតិជាតិមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ 
ៃិងពស្ងីក្ការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តារែឋបាលសោយរេួបញ្ច លូក្ំ ត់ស្តាទងំសនាេះជាេួយទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីការ
 ទង់េតិ ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យថមីៗសផសងសទៀត សែើេបីច្ងស្ក្ង ថ ិតិ ងាេ ស ែឋក្ិច្ច ៃិងបរសិ្គថ ៃតែលបាៃរេួបញ្ច លូោន  
ៃិង ក្់ព័ៃធៃឹងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងរសបៀបវារៈ ឆាន ំ២០៣០ 
 

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ស្បព័ៃធគ សៃយយជាតិ ៃិងស្បព័ៃធគ សៃយយស ែឋក្ិច្ចបរសិ្គថ ៃ 
 

• រេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជា ប់េក្ជាេួយសៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីបសងក ើត ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ 
 

• ពស្ងឹង ៃងិពស្ងីក្ទិៃនៃ័យអំពីស្គប់ស្ក្េុស្បជាជៃទងំអ ់សែើេបីធានាថា 
ពុំមាៃអនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវបាៃសគសបាេះបង់សចល សនាេះសទ ៃិង 
 

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ទិៃនៃ័យអំពីែូសេៃ តែលនាសពលបច្ច ុបបៃន សៃេះពុំទៃ់បាៃអភិវឌឍឲ្យបាៃលែ សៅស ើយសទ 
សៅក្ន ុង វសិ្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូការ។ 
 

 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗេួយច្ំៃួៃ ស្មាប់តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី រេួមាៃ៖ 

• បសងក ើៃការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េម 
ៃិងធានាច្ំស េះភ្ជពជាមាច  ់ក្េម ិទធិស្បចំស្បសទ សលើក្េម វ ិ្ ី ទ ង់េតិអំពីស្គួស្គរតែលបាៃទទួលការឧបតថេាជាអៃតរ
ជាតិ (ែូច្ជា DHS, MICS, LSMS, ការ ទង់េតិអំពីពលក្េមក្ុមារ, WHS, CWIQ។ល។) 
តាេរយៈការពស្ងឹងបណ្តត ញ ទង់េតិអំពីស្គួស្គរតែលមាៃស្ស្គប់ 
ៃិងស្ក្េុការងារអៃតរសលខ្្ិការោឋ ៃច្ំស េះការ ទង់េតិអំពីស្គួស្គរ 
 

• អភិវឌឍ បសងក ើត តង់ោរ ៃិងស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស េះការស្គបែ ត ប់នៃបញ្ា ីស្បជាជៃ ស្ទពយ េបតត ិ 
ៃិងអាជីវក្េមសែើេបីសោលបំ ងតផនក្ ថ ិតិ 
 

• ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតតស្បព័ៃធគ សៃយយជាតិ ៃិងស្បព័ៃធគ សៃយយស ែឋក្ិច្ចបរសិ្គថ ៃ 
សោយពិចរណ្តអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ស្បសទ រហូតេក្ទល់សពលសៃេះ 
ៃិងតស្េូវការតផនក្ េតថភ្ជពនាសពលបច្ច ុបបៃន សែើេបីស វ្ ើឲ្យការអៃុវតតមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
 

• សលើក្ក្េព ់ការរេួបញ្ច លូស្បព័ៃធ ស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលមាៃទីតាំងភ្ជា ប់េក្ជាេួយតាេតបបទំសៃើបសៅក្ន ុងការប
ន្រញ្ជា បក្េម វ ិ្ ីបសងក ើត ថ ិតិតាេរយៈការគូ បញ្ជា ក្់អំពីការរេួក្មាា ំងោន រវាងស្បព័ៃធច្ំៃួៃពីរ 
 

• ពស្ងឹងការបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ទិៃនៃ័យតែលអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលា 
ទិៃនៃ័យតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ ៃិងទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ 
សៅស្គប់លក្ខ ៈទងំអ ់តែល ក្់ព័ៃធ  
សៅក្ន ុងបរបិទជាតិសែើេបីធានាថាពុំមាៃអនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវបាៃសគទុក្សចលសនាេះសទ ៃិង 
 

• អភិវឌឍ បសងក ើត តង់ោរ ៃិងស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស េះការស្គបែ ត ប់ ៃិងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ តែលបច្ច ុបបៃន  
 ថ ិតសៅខ្ងសស្ៅវសិ្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូការ។ 

                                                           
278 ស្ក្េុក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួល ៃិងការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 

“តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់ទសី្ក្ងុ Cape Town” 
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុង េ័យស្បជំុសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ៃួ សៅតខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទី៥-៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។ 



តំបៃ់ទីេួយ គឺ “ការ ស្េប ស្េួល ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំតផនក្យុទធស្គន្រ ត  សលើទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រ-
ភ្ជព”។275 វតថ ុបំ ង គឺសែើេបី៖ 
 

• ពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងការ ស្េប ស្េួលតួនាទីរប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិង 
 

• ពស្ងឹងការ ស្េប ស្េួលរវាងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអងាការស្បចំតំបៃ់ ៃិងអងាការអៃតរជាតិ 
តែលមាៃភ្ជព ក្េមសៅក្ន ុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃត នាំរេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ស វ្ ើការវាយតនេាអំពីតស្េូវការនៃ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិសៅថាន ក្់ជាតិ 
ៃិងការវាយតនេាអំពី្ៃធាៃតែលអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូវការទងំសនាេះ ៃិង 
 

• បសងក ើត ៃិង/ឬពស្ងឹងយៃតការ ស្េប ស្េួល ស្មាប់ការស្បេូល ការតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃអំពី ថ ិតិនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ 
ៃិងសៅក្ន ុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ស្បព័ៃធ ថ ិតិស្បចំតំបៃ់ ៃិងស្បព័ៃធ ថ ិតិអៃត រជាតិ។ 

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីពីរ ស្មាប់ការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើង គឺ “ៃវាៃុវតតៃ៍ ៃិងការស វ្ ើទំសៃើបក្េមនៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ”។276 ជាពិស  ៖ 
 

• ស វ្ ើទំសៃើបក្េមស្ក្បខ ឌ អភិបាលក្ិច្ច ៃិងស្ក្បខ ឌស្គថ ប័ៃសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិបំសពញតាេតស្េូវការ 
ៃិងឱកា នៃស្គថ ៃស្បព័ៃធ នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃការវវិតតឥតឈប់ឈរ 
 

• ស វ្ ើទំសៃើបក្េម ត ង់ោរ ថ ិតិ ជាពិស   តង់ោរតែលមាៃបំ ងជួយ ស្េួលែល់ការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ៃិង វ ័យស្បវតត ិក្េមនៃការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្សៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន នៃែំស ើរការក្ន ុងការបសងក ើត ថ ិតិ 
ៃិង 
 

• ជួយ ស្េួលែល់ការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាថមីៗ ៃិងស្បព័ៃធ ទិៃនៃ័យថមីៗសៅក្ន ុងការបន្រញ្ជា ប ក្េមភ្ជព ថ ិតិ។ 

 
សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេ ក្េមភ្ជពតែលបាៃស ន ើស ើង ស្មាប់តំបៃ់ទីពីរ គឺ៖ 
 

• សលើក្ក្េព ់ការតក្ ស្េួលស្ក្បខ ឌ ច្ាប់ ៃិងៃិយតក្េមពី ថ ិតិ សៅសពលតែលចំបាច្់ 
តែលមាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយសោលការ ៍េូលោឋ ៃនៃ ថ ិតិផល វូការ គឺ៖ (១) ពស្ងឹងស្គថ ៃភ្ជព ឯក្រាជយភ្ជព 
ៃិងតួនាទីនៃការ ស្េប ស្េួលរប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ (២) ពស្ងឹងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការពស្ងឹងការតច្ក្រំតលក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិផងតែរ 
ៃិងតាេរយៈការទទួលបាៃទិៃនៃ័យសៃេះ 
ពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិតែលក្ំពុងតតសលច្ស ើង 
កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជពតថេសទៀត (៣) បសងក ើតយៃតការ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពជំៃួ  
ៃិងស្បភពតែលមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុង 
 ថ ិតិផល វូការ (៤) ពស្ងឹងតមាា ភ្ជព ៃិងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈៃូវ ថ ិតិផល វូការ ៃិង (៥) 
ពស្ងឹងភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃៃូវេូល្ិៃិតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ។ 
 

• ក្ំ ត់ ៃិងអៃុវតតរច្នា េព ័ៃធ ត ង់ោរ ស្មាប់ការផ្លា  ់បត រូ ៃិងការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
សៅសលើ  រ តេានៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពតផនក្ ងាេ តផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិងតផនក្បរសិ្គថ ៃ 
ៃិងសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ (ក្ស្េិត ក្ល ក្ស្េិតតំបៃ់ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិតសស្កាេជាតិ) 
បនាទ ប់ពីមាៃការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 277 
ៃិង តង់ោរតែល ក្់ព័ៃធ  ៃិង 

•  មាា ល់លក្ខ ៈពិស   ស្មាប់ េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ 
បសច្ចក្វទិានៃស្បភពសបើក្ច្ំហសែើេបីរេួបញ្ច លូភ្ជពបត់តបៃសៅក្ន ុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃតែលចំបាច្់សែើេបីអៃុញ្ជា តែល់
ការសស្បើស្បា ់តែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត  ៃូវបសច្ចក្វទិាថមីៗ ៃិងក្ំពុងតតសលច្ស ើង  ស្មាប់ការស្បេូល 

                                                           
275 Ibid ទំពរ័ទី៤។ 

276 Ibid។ 

277 ចូ្លសេើលសគហទំព័រផល វូការរប ់  ហគេៃ៍ SDMX៖ គំៃិតផត ចួ្សផតើេជា ក្លសែើេបីពស្ងឹងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ៃិងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យ ថ ិតិ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://sdmx.org/។ 

ការែំស ើរការ ការតច្ក្ចយ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យផល វូការ។ 
 

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី គឺ “ពស្ងឹង ក្េមភ្ជព ៃិងក្េម វ ិ្ ីយុទធស្គន្រ តក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
សោយសផ្លត តជាពិស  សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ឆាន ំ២០៣០”។278 ជាពិស  ៖ 
 

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ក្េម វ ិ្ ី ទ ង់េតិជាលក្ខ ៈស្គួស្គរ ស្បព័ៃធ ទ ង់េតិតែលស្តូវបាៃស វ្ ើ មាហរ ក្េម 
ក្េម វ ិ្ ី ទ ង់េតិអំពីអាជីវក្េម ៃិងស ែឋក្ិច្ចសផសងសទៀត ក្េម វ ិ្ ីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ក្េម វ ិ្ ី ថ ិតិពលរែឋ 
ៃិងអស្តាៃុកូ្លោឋ ៃ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីសស្បៀបស្ៀបជាអៃតរជាតិសោយពិចរណ្តអំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងសោយរសបៀបវារៈ ឆាន ំ២០៣០ 
 

• ស វ្ ើឲ្យបញ្ា ី ថ ិតិជាតិមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ 
ៃិងពស្ងីក្ការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តារែឋបាលសោយរេួបញ្ច លូក្ំ ត់ស្តាទងំសនាេះជាេួយទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីការ
 ទង់េតិ ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យថមីៗសផសងសទៀត សែើេបីច្ងស្ក្ង ថ ិតិ ងាេ ស ែឋក្ិច្ច ៃិងបរសិ្គថ ៃតែលបាៃរេួបញ្ច លូោន  
ៃិង ក្់ព័ៃធៃឹងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងរសបៀបវារៈ ឆាន ំ២០៣០ 
 

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ស្បព័ៃធគ សៃយយជាតិ ៃិងស្បព័ៃធគ សៃយយស ែឋក្ិច្ចបរសិ្គថ ៃ 
 

• រេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជា ប់េក្ជាេួយសៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ីបសងក ើត ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ 
 

• ពស្ងឹង ៃងិពស្ងីក្ទិៃនៃ័យអំពីស្គប់ស្ក្េុស្បជាជៃទងំអ ់សែើេបីធានាថា 
ពុំមាៃអនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវបាៃសគសបាេះបង់សចល សនាេះសទ ៃិង 
 

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ទិៃនៃ័យអំពីែូសេៃ តែលនាសពលបច្ច ុបបៃន សៃេះពុំទៃ់បាៃអភិវឌឍឲ្យបាៃលែ សៅស ើយសទ 
សៅក្ន ុង វសិ្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូការ។ 
 

 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗេួយច្ំៃួៃ ស្មាប់តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី រេួមាៃ៖ 

• បសងក ើៃការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េម 
ៃិងធានាច្ំស េះភ្ជពជាមាច  ់ក្េម ិទធិស្បចំស្បសទ សលើក្េម វ ិ្ ី ទ ង់េតិអំពីស្គួស្គរតែលបាៃទទួលការឧបតថេាជាអៃតរ
ជាតិ (ែូច្ជា DHS, MICS, LSMS, ការ ទង់េតិអំពីពលក្េមក្ុមារ, WHS, CWIQ។ល។) 
តាេរយៈការពស្ងឹងបណ្តត ញ ទង់េតិអំពីស្គួស្គរតែលមាៃស្ស្គប់ 
ៃិងស្ក្េុការងារអៃតរសលខ្្ិការោឋ ៃច្ំស េះការ ទង់េតិអំពីស្គួស្គរ 
 

• អភិវឌឍ បសងក ើត តង់ោរ ៃិងស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស េះការស្គបែ ត ប់នៃបញ្ា ីស្បជាជៃ ស្ទពយ េបតត ិ 
ៃិងអាជីវក្េមសែើេបីសោលបំ ងតផនក្ ថ ិតិ 
 

• ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតតស្បព័ៃធគ សៃយយជាតិ ៃិងស្បព័ៃធគ សៃយយស ែឋក្ិច្ចបរសិ្គថ ៃ 
សោយពិចរណ្តអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ស្បសទ រហូតេក្ទល់សពលសៃេះ 
ៃិងតស្េូវការតផនក្ េតថភ្ជពនាសពលបច្ច ុបបៃន សែើេបីស វ្ ើឲ្យការអៃុវតតមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
 

• សលើក្ក្េព ់ការរេួបញ្ច លូស្បព័ៃធ ស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលមាៃទីតាំងភ្ជា ប់េក្ជាេួយតាេតបបទំសៃើបសៅក្ន ុងការប
ន្រញ្ជា បក្េម វ ិ្ ីបសងក ើត ថ ិតិតាេរយៈការគូ បញ្ជា ក្់អំពីការរេួក្មាា ំងោន រវាងស្បព័ៃធច្ំៃួៃពីរ 
 

• ពស្ងឹងការបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ទិៃនៃ័យតែលអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលា 
ទិៃនៃ័យតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ ៃិងទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីស្បភពខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ 
សៅស្គប់លក្ខ ៈទងំអ ់តែល ក្់ព័ៃធ  
សៅក្ន ុងបរបិទជាតិសែើេបីធានាថាពុំមាៃអនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវបាៃសគទុក្សចលសនាេះសទ ៃិង 
 

• អភិវឌឍ បសងក ើត តង់ោរ ៃិងស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស េះការស្គបែ ត ប់ ៃិងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ តែលបច្ច ុបបៃន  
 ថ ិតសៅខ្ងសស្ៅវសិ្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូការ។ 

                                                           
278 ស្ក្េុក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួល ៃិងការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 

“តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជពរប ់ទសី្ក្ងុ Cape Town” 
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុង េ័យស្បជំុសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ៃួ សៅតខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំពរ័ទី៥-៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។ 



តំបៃ់ទីបួៃ ស្មាប់ការស វ្ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង គឺ “ការផសពវផាយ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយ      
ៃិរៃត រភ្ជព”។ 279  ជាពិស   អភិវឌឍ ៃិងសលើក្ក្េព ់យុទធស្គន្រ ត តែលមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សែើេបីធានាច្ំស េះការផសពវផាយ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ សែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 
សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេ ក្េមភ្ជពទងំអ ់  ក្េមភ្ជពតែលស្តូវបាៃត នាំខ្ា ំងជាងសគរេួមាៃ៖ 

• សលើក្ក្េព ់ការអភិវឌឍសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ តផនក្បសច្ចក្វទិាសែើេបីស វ្ ើការផសពវផាយទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ ៃិង 
 

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត  ៃិងសោលការ ៍ត នាំអំពីការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ 
ៃិងការផសពវផាយទិៃនៃ័យស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព ស្មាប់ក្ិច្ច ៃទនាសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ៃិងឯក្ជៃ 
តែលស្តូវបាៃតស្េង់ទិ សៅកាៃ់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ អនក្បសងក ើតច្ាប់ ស្បព័ៃធផសពវផាយ ស្គធារ ជៃទូសៅ 
ស ែឋក្ិច្ច។ល។ 

តំបៃ់ទីស្បាំ គឺ “ភ្ជពជានែគូរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។280 
ជាពិស   បសងក ើត ៃិងពស្ងឹងភ្ជពជានែគូនៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអៃតរជាតិជាេួយរោឋ ភិបាល ប ឌ ិត ភ្ជ  ងាេ ីុវលិ 
 វ ័ិយឯក្ជៃ ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការបសងក ើត ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 
 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗ រេួមាៃ៖ 

• បសងក ើៃតមាា ភ្ជព ៃិងលទធភ្ជពក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការ ស្មាប់ស្គធារ ជៃ ៃិង 
 

• បសងក ើតឱកា ជាញឹក្ញាប់ ៃិងេតងមាត លសៅក្ន ុងការស្បឹក្ាជាេួយអនក្តែល ក្់ព័ៃធទងំអ ់អំពីការបសងក ើត 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

តំបៃ់ទីស្បាំេួយ គឺ “ស្បេូល្ៃធាៃ 
ៃិង ស្េប ស្េួលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ”។ 281  ជាពិស   
ធានាថា្ៃធាៃអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីអៃុវតតក្េម វ ិ្ ី ៃិង ក្េមភ្ជពចំបាច្់នានា 
ែូច្តែលបាៃគូ បញ្ជា ក្់សៅក្ន ុងតផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្លសៃេះ (ទងំក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្ន ុងស្បសទ  
ៃិងពីក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការជាអៃតរជាតិ)។ 
 
 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃស ន ើស ើង រេួមាៃ៖ 

• ផតល់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីតស្េូវការតផនក្ េតថភ្ជពសោយតផែក្សលើការវាយតនេាអំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃអៃុវ
តត ៃិងតស្េូវការតែលមាៃស្ស្គប់ ៃិងពិចរណ្តអំពីភ្ជពស្តូវោន យ៉ា ង េស្ បរវាងស្បសភទនៃការោំស្ទ 
ៃងិស្បសភទនៃតស្េូវការ 
 

•  មាា ល់ ៃិង ស្េប ស្េួល្ៃធាៃតែលមាៃស្ស្គប់ រេួបញ្ច លូទងំយៃតការក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការភ្ជគខ្ងតបូ ង-
ភ្ជគខ្ងតបូ ង ៃិងក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការស្តីសកា ផងតែរ សែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូវការទងំសៃេះ 
ៃិង មាា ល់អំពីគមាា តនៃ្ៃធាៃតាេយុទធស្គន្រ ត  ៃិង 
 

• បសងក ើតក្េម វ ិ្ ីេួយ ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែក្តាេេូលោឋ ៃនៃតស្េូវការតផនក្ េតថភ្ជព
។ 
 

ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងៃឹងស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ 
ៃិងពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ។ 
 
៦.១.២ ការពប្ងឹងសថ ិតិអំពីយយនឌ័រ 
 
ស្បធាៃអនក្ ថ ិតិនៃអងាការន្រ ត ីនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ  សងកតស ើញថា 
សៅខ ៈសពលតែលពិភពសលាក្ក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យក្ន ុងច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់សនាេះ 
“មាៃច្ំ ុច្តែលសេើលេិៃស ើញយ៉ា ងជាក់្ត តង ៃិងច្សនាា េះស្បសហាង” សៅសពលបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី ៃិងក្ុមារ។ី282 

                                                           
279 Ibid ទំពរ័ទី៤។ 

280 Ibid។ 

281 Ibid។ 
282 អងាការន្រ ត ីនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “Take five ជាេួយ Papa Seck៖ ទទួលបាៃទិៃនៃ័យសយៃឌ័របាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ–សហតុអវ ីបាៃជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់?” តខក្ញ្ជា  

ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/feature-story-take-five-with-papa-seck-on-gender-data។ 

 
 ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖ “ ញ្ជា  តផនក្វទិាស្គន្រ ត  ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ ី តែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងសពញសលញ 
តែលក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីលក្ខខ ឌ  ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី ៃិងបុរ  តែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្គប់វ ័ិយ 
ៃិងស្គប់តផនក្នៃសោលៃសយបាយទងំអ ់”។283 ជាពិស    ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖ 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូល ៃិងស្តូវបាៃបងាហ ញ សោយមាៃការតបងតច្ក្តាេសភទ 
សៅក្ន ុងនាេជាការតបងតច្ក្ស្បសភទជាច្េបង ៃិងជាទូសៅ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីបញ្ជហ សយៃឌ័រ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលតផែក្តាេទ សនាទៃ ៃិងៃិយេៃ័យនានា តែលឆ្ល ុេះបងាហ ញអំពីនានាភ្ជពរប ់ន្រ ត ី 
ៃិងបុរ បាៃយ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងចប់យក្ស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់នៃការរ ់សៅរប ់ពួក្សគ ៃិង 
 

• ការសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្បេូលទិៃនៃ័យតែលពិចរណ្តអំពីផនត់គំៃិត ៃិងក្តាត  ងាេ 
ៃិងវបប្េ៌តែលអាច្ញុេះញង់ឲ្យមាៃការលសេែៀងតផនក្សយៃឌ័រ (តែលរេួបញ្ច លូទងំ 
ការេិៃ ូវបាៃរាយការ ៍អំពី ក្េមភ្ជពស ែឋក្ិច្ចរប ់ន្រ ត ី ការេិៃ ូវបាៃក្ត់ស្តាអំពីក្ុមារ ី ក្ំស ើត 
ឬេរ ភ្ជពរប ់ពួក្សគ ឬការេិៃ ូវបាៃរាយការ ៍អំពីអំសពើហិងាសលើន្រ ត ី)។ 
 

សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៣ គ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិបាៃបសញ្ចញប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។ 284 
ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសៃេះ រេួបញ្ច លូ  ូច្នាក្រតផនក្បរមិា ច្ំៃួៃ ៥២ ៃិង ូច្នាក្រតផនក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ ១១ 
តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្ន ុងែូសេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១) រច្នា េព ័ៃធ តផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ 
(៣)  ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ  (៤) ជីវតិស្គធារ ៈ ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥)  ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី 
ៃិងក្ុមារ។ 
 
ស្បហាក្់ស្បតហលោន ៃឹង ូច្នាក្ររប ់ SDG តែរ ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាក្៏ស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីជាៃ់ 
តែលឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីបញ្ជហ ស្បឈេនៃទិៃនៃ័យ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត ៖ 

• ជាៃ់ទី១ –  ូច្នាក្រមាៃច្ា ់លា ់ តផែក្តាេទ សនាទៃ រេួជាេួយវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិង តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃតរជាតិ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានារេួជាេួយការស្គបែ ត ប់យ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់ 
សែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជពសៅតាេសពលសវលា 
 

• ជាៃ់ទី២ –  ូច្នាក្រមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ តផែក្តាេទ សនាទៃ រេួជាេួយវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិង តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃតរជាតិ 
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ ៃិង 
 

• ជាៃ់ទី៣ –  ូច្នាក្រពុំមាៃ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិង តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃតរជាតិសនាេះសទ 
សហើយទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ។ 
 

សោយស វ្ ើការពិចរណ្តកាៃ់តត ុីជសស្ៅជាងសៃេះសទៀត គ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
(ESCAP) នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៥ បាៃស្បកា ឲ្យសស្បើស្បា ់ 
“ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្” បតៃថេពីសលើប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។285 
 
ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ រេួមាៃច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ែូសេៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ – 
ែូសេៃទងំសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីបញ្ជហ នានា ត ីពី េភ្ជពសយៃឌ័រ 
ៃិងការផតល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីសៅទូទងំតំបៃ់ 
 

• ែូសេៃបតៃថេច្ំៃួៃស្បាំ – ែូសេៃទងំសៃេះមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងបញ្ជហ នានានៃ េភ្ជពសយៃឌ័រ 
ៃិងការផតល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ំ ុច្អាទិភ្ជពសោយស្ក្េុតូច្ៗេួយច្ំៃួៃនៃស្បសទ នានា

                                                           
283 Gender Stats “ ថ ិតិសយៃឌ័រសៅក្ន ុងែាស្កាេចំ្ៃួៃ ៥”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://genderstats.org/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

284 តផនក្ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

285 ESCAP “ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ីុ ៃិងបា៉ា  ីុហវ ិក្៖ ក្ត់ មាា ល់សោយសលខ្្ិការោឋ ៃ” គ ៈក្មាម ្ិការ ថ ិតិ  េ័យស្បជំុសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។ 



តំបៃ់ទីបួៃ ស្មាប់ការស វ្ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង គឺ “ការផសពវផាយ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយ      
ៃិរៃត រភ្ជព”។ 279  ជាពិស   អភិវឌឍ ៃិងសលើក្ក្េព ់យុទធស្គន្រ ត តែលមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សែើេបីធានាច្ំស េះការផសពវផាយ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ សែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 
សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេ ក្េមភ្ជពទងំអ ់  ក្េមភ្ជពតែលស្តូវបាៃត នាំខ្ា ំងជាងសគរេួមាៃ៖ 

• សលើក្ក្េព ់ការអភិវឌឍសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ តផនក្បសច្ចក្វទិាសែើេបីស វ្ ើការផសពវផាយទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ ៃិង 
 

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត  ៃិងសោលការ ៍ត នាំអំពីការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ 
ៃិងការផសពវផាយទិៃនៃ័យស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព ស្មាប់ក្ិច្ច ៃទនាសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ៃិងឯក្ជៃ 
តែលស្តូវបាៃតស្េង់ទិ សៅកាៃ់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ អនក្បសងក ើតច្ាប់ ស្បព័ៃធផសពវផាយ ស្គធារ ជៃទូសៅ 
ស ែឋក្ិច្ច។ល។ 

តំបៃ់ទីស្បាំ គឺ “ភ្ជពជានែគូរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។280 
ជាពិស   បសងក ើត ៃិងពស្ងឹងភ្ជពជានែគូនៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអៃតរជាតិជាេួយរោឋ ភិបាល ប ឌ ិត ភ្ជ  ងាេ ីុវលិ 
 វ ័ិយឯក្ជៃ ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការបសងក ើត ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 
 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗ រេួមាៃ៖ 

• បសងក ើៃតមាា ភ្ជព ៃិងលទធភ្ជពក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូការ ស្មាប់ស្គធារ ជៃ ៃិង 
 

• បសងក ើតឱកា ជាញឹក្ញាប់ ៃិងេតងមាត លសៅក្ន ុងការស្បឹក្ាជាេួយអនក្តែល ក្់ព័ៃធទងំអ ់អំពីការបសងក ើត 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

តំបៃ់ទីស្បាំេួយ គឺ “ស្បេូល្ៃធាៃ 
ៃិង ស្េប ស្េួលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ”។ 281  ជាពិស   
ធានាថា្ៃធាៃអាច្ត វងរក្បាៃសែើេបីអៃុវតតក្េម វ ិ្ ី ៃិង ក្េមភ្ជពចំបាច្់នានា 
ែូច្តែលបាៃគូ បញ្ជា ក្់សៅក្ន ុងតផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្លសៃេះ (ទងំក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្ន ុងស្បសទ  
ៃិងពីក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការជាអៃតរជាតិ)។ 
 
 ក្េមភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃស ន ើស ើង រេួមាៃ៖ 

• ផតល់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីតស្េូវការតផនក្ េតថភ្ជពសោយតផែក្សលើការវាយតនេាអំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃអៃុវ
តត ៃិងតស្េូវការតែលមាៃស្ស្គប់ ៃិងពិចរណ្តអំពីភ្ជពស្តូវោន យ៉ា ង េស្ បរវាងស្បសភទនៃការោំស្ទ 
ៃងិស្បសភទនៃតស្េូវការ 
 

•  មាា ល់ ៃិង ស្េប ស្េួល្ៃធាៃតែលមាៃស្ស្គប់ រេួបញ្ច លូទងំយៃតការក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការភ្ជគខ្ងតបូ ង-
ភ្ជគខ្ងតបូ ង ៃិងក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការស្តីសកា ផងតែរ សែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូវការទងំសៃេះ 
ៃិង មាា ល់អំពីគមាា តនៃ្ៃធាៃតាេយុទធស្គន្រ ត  ៃិង 
 

• បសងក ើតក្េម វ ិ្ ីេួយ ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែក្តាេេូលោឋ ៃនៃតស្េូវការតផនក្ េតថភ្ជព
។ 
 

ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងៃឹងស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ 
ៃិងពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ។ 
 
៦.១.២ ការពប្ងឹងសថ ិតិអំពីយយនឌ័រ 
 
ស្បធាៃអនក្ ថ ិតិនៃអងាការន្រ ត ីនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ  សងកតស ើញថា 
សៅខ ៈសពលតែលពិភពសលាក្ក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យក្ន ុងច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់សនាេះ 
“មាៃច្ំ ុច្តែលសេើលេិៃស ើញយ៉ា ងជាក់្ត តង ៃិងច្សនាា េះស្បសហាង” សៅសពលបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី ៃិងក្ុមារ។ី282 

                                                           
279 Ibid ទំពរ័ទី៤។ 

280 Ibid។ 

281 Ibid។ 
282 អងាការន្រ ត ីនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “Take five ជាេួយ Papa Seck៖ ទទួលបាៃទិៃនៃ័យសយៃឌ័របាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ–សហតុអវ ីបាៃជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់?” តខក្ញ្ជា  

ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/feature-story-take-five-with-papa-seck-on-gender-data។ 

 
 ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖ “ ញ្ជា  តផនក្វទិាស្គន្រ ត  ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ ី តែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងសពញសលញ 
តែលក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីលក្ខខ ឌ  ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី ៃិងបុរ  តែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្គប់វ ័ិយ 
ៃិងស្គប់តផនក្នៃសោលៃសយបាយទងំអ ់”។283 ជាពិស    ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖ 

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូល ៃិងស្តូវបាៃបងាហ ញ សោយមាៃការតបងតច្ក្តាេសភទ 
សៅក្ន ុងនាេជាការតបងតច្ក្ស្បសភទជាច្េបង ៃិងជាទូសៅ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីបញ្ជហ សយៃឌ័រ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលតផែក្តាេទ សនាទៃ ៃិងៃិយេៃ័យនានា តែលឆ្ល ុេះបងាហ ញអំពីនានាភ្ជពរប ់ន្រ ត ី 
ៃិងបុរ បាៃយ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងចប់យក្ស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់នៃការរ ់សៅរប ់ពួក្សគ ៃិង 
 

• ការសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្បេូលទិៃនៃ័យតែលពិចរណ្តអំពីផនត់គំៃិត ៃិងក្តាត  ងាេ 
ៃិងវបប្េ៌តែលអាច្ញុេះញង់ឲ្យមាៃការលសេែៀងតផនក្សយៃឌ័រ (តែលរេួបញ្ច លូទងំ 
ការេិៃ ូវបាៃរាយការ ៍អំពី ក្េមភ្ជពស ែឋក្ិច្ចរប ់ន្រ ត ី ការេិៃ ូវបាៃក្ត់ស្តាអំពីក្ុមារ ី ក្ំស ើត 
ឬេរ ភ្ជពរប ់ពួក្សគ ឬការេិៃ ូវបាៃរាយការ ៍អំពីអំសពើហិងាសលើន្រ ត ី)។ 
 

សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៣ គ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិបាៃបសញ្ចញប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។ 284 
ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសៃេះ រេួបញ្ច លូ  ូច្នាក្រតផនក្បរមិា ច្ំៃួៃ ៥២ ៃិង ូច្នាក្រតផនក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ ១១ 
តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្ន ុងែូសេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១) រច្នា េព ័ៃធ តផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ 
(៣)  ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ  (៤) ជីវតិស្គធារ ៈ ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥)  ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី 
ៃិងក្ុមារ។ 
 
ស្បហាក្់ស្បតហលោន ៃឹង ូច្នាក្ររប ់ SDG តែរ ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាក្៏ស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីជាៃ់ 
តែលឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីបញ្ជហ ស្បឈេនៃទិៃនៃ័យ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត ៖ 

• ជាៃ់ទី១ –  ូច្នាក្រមាៃច្ា ់លា ់ តផែក្តាេទ សនាទៃ រេួជាេួយវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិង តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃតរជាតិ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានារេួជាេួយការស្គបែ ត ប់យ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់ 
សែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជពសៅតាេសពលសវលា 
 

• ជាៃ់ទី២ –  ូច្នាក្រមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ តផែក្តាេទ សនាទៃ រេួជាេួយវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិង តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃតរជាតិ 
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ ៃិង 
 

• ជាៃ់ទី៣ –  ូច្នាក្រពុំមាៃ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិង តង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃតរជាតិសនាេះសទ 
សហើយទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ។ 
 

សោយស វ្ ើការពិចរណ្តកាៃ់តត ុីជសស្ៅជាងសៃេះសទៀត គ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
(ESCAP) នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៥ បាៃស្បកា ឲ្យសស្បើស្បា ់ 
“ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្” បតៃថេពីសលើប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។285 
 
ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ រេួមាៃច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ែូសេៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ – 
ែូសេៃទងំសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីបញ្ជហ នានា ត ីពី េភ្ជពសយៃឌ័រ 
ៃិងការផតល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីសៅទូទងំតំបៃ់ 
 

• ែូសេៃបតៃថេច្ំៃួៃស្បាំ – ែូសេៃទងំសៃេះមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងបញ្ជហ នានានៃ េភ្ជពសយៃឌ័រ 
ៃិងការផតល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ំ ុច្អាទិភ្ជពសោយស្ក្េុតូច្ៗេួយច្ំៃួៃនៃស្បសទ នានា

                                                           
283 Gender Stats “ ថ ិតិសយៃឌ័រសៅក្ន ុងែាស្កាេចំ្ៃួៃ ៥”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://genderstats.org/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

284 តផនក្ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

285 ESCAP “ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ីុ ៃិងបា៉ា  ីុហវ ិក្៖ ក្ត់ មាា ល់សោយសលខ្្ិការោឋ ៃ” គ ៈក្មាម ្ិការ ថ ិតិ  េ័យស្បជំុសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣ 
តខេក្រា ឆាន ំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។ 



សៅក្ន ុងតំបៃ់ 
 

• ស្ក្េុសោលសៅអាទិភ្ជព (ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ) – 
មាៃប ត ុ ំ ូច្នាក្រតូច្ៗសៅក្ន ុងែូសេៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃតែលឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីបញ្ជហ នានានៃក្ងវល់ជាក្់លាក្់ច្ំស េះន្រ ត ី
សៅតាេជៃបទ ជាទូសៅ 
ជាស្ក្េុស្បជាជៃតែលជួបស្បទេះៃឹងការលំបាក្សៅក្ន ុងស្បសទ ជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងតំបៃ់អា ុី-បា៉ា  ុីហវ ិក្ ៃិង 
 

•  ូច្នាក្រគុ ភ្ជពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋ ៃជាតិ – 
 ូច្នាក្រទងំសៃេះពិៃិតយតាេោៃអំពីរសបៀបតែលច្ាប់ជាតិែំស ើរការសៅក្ន ុងការធានាឲ្យបាៃៃូវ េភ្ជពសយៃឌ័រ 
តាេរយៈការស វ្ ើ ចច ប័ៃអៃុ ញ្ជា អៃត រជាតិតែល 
 ក្់ព័ៃធ  ៃិងការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងសោលៃសយបាយជាក្់លាក្់សែើេបីលុបបំបាត់ការសរ ីសអើងច្ំស េះន្រ ត ីៃិងសលើក្ក្េព ់ េភ្ជពសយៃឌ័រ។286 
 

សែើេបីធានាបាៃៃូវអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជព ុស្ក្ឹតច្ំស េះសយៃឌ័រ 
រោឋ ភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការវាយតនេាអំពីទិៃនៃ័យ ៃិងយៃតការក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ 
សោយស វ្ ើការពិចរណ្តអំពីអៃុស្គ ៃ៍នានាសៅខ្ងសលើ។ 
 
៦.១.៣ ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើយសោយស្បជាពលរែឋ  
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបំសពញបតៃថេសលើ ថ ិតិផល វូការ។ 
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទ ល់ផងតែរ 
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ស វ្ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល 
ៃិងស្ក្េុនានាតែលរោឋ ភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវេះទិៃនៃ័យ។  
 
ធាតុែ៏ ំខ្ៃ់េួយសៅក្ន ុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋសនាេះ 
គឺការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្ន ុង ហគេៃ៍។ 
 
មាៃក្តាត យ៉ា ងតិច្ស្បាំេួយតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្ន ុង ហគេៃ៍ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយតែលប
ញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ ក្តាត ទងំសៃេះរេួមាៃ៖ 
 
១. ការសរៀបច្ំ ស្មាប់ភ្ជពជាមាច  ់ក្េម ិទធិ – សៅក្ន ុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ 

មាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្ន ុងការរេួបញ្ច លូ ហគេៃ៍តែលរងផលប៉ាេះ ល់បនាទ ប់ពីអនក្ែឹក្នាំបាៃបសងក ើត 
ៃិងចប់សផតើេអៃុវតតគំៃិតផត ចួ្សផតើេតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
ប៉ាុតៃតការរេួបញ្ច លូពួក្សគគួរតតចប់សផតើេសលឿៃជាងសៃេះ 
ស វ្ ើែូសច្នេះ មាជិក្រប ់ ហគេៃ៍ៃឹងមាៃសស្គឿងសលើក្ទឹក្ច្ិតតសែើេបីោំស្ទែល់គំៃិតផត ចួ្សផតើេសនាេះ។ 
 

២. ការអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញ – អនក្ែឹក្នាំស្តូវតត ស្េបខល ៃួសៅៃឹងស្បព័ៃធែ៏ ម ុ គស្គម ញនៃការជេះឥទធិពលនានា 
តែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពសជាគជ័យនៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 

៣. ការស វ្ ើការជាេួយស្គថ ប័ៃក្ន ុងេូលោឋ ៃ – 
អងាភ្ជពក្ន ុងេូលោឋ ៃបាៃបសងក ើតេូល្ៃ ងាេតែលបសងក ើតេជឈោឋ ៃតែលមាៃអំសណ្តយផល ស្មាប់អៃតរាគេៃ៍
តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងការទទួលបាៃសជាគជ័យ។ 
 

៤. ការសស្បើស្បា ់ក្ញ្ចក្់ េ្េ៌ – 
ជាញឹក្ញាប់ខ្ា ំងណ្ត ់តែលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងក្ន ុងការតក្តស្ប ងាេេិៃបាៃរេួបញ្ច លូការលាយបញ្ច លូោន នៃស្បជាជ
ៃតែលស្តឹេស្តូវសនាេះសទ។ 

៥. បសងក ើតក្មាា ំងជំរុញច្ិតត – ការងារនៃការរេួបញ្ច លូ ហគេៃ៍នានា តស្េូវឲ្យមាៃការែឹងអំពីការសស្តៀេទិៃនៃ័យ 
ៃិងភ្ជពរហ័ រហួៃសៅក្ន ុងការស វ្ ើ ក្េមភ្ជព (patient urgency)។ ការយក្ឈន េះបាៃេុៃ 
ៃឹងជួយែល់ ហគេៃ៍សៅក្ន ុងការបសងក ើតសរឿងៃិទៃអំពីភ្ជពសជាគជ័យេួយតែលអាច្ជំៃួ សរឿងៃិទៃតែលមាៃ
ស្ស្គប់តែលៃិយយតតអំពីភ្ជពតាៃតឹងនៃបញ្ជហ  ងាេតែលបងាហ ញឲ្យស ើញយ៉ា ងច្ា ់។ ែូច្ោន តែរ 
ការយក្ឈន េះបាៃយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃឹងស វ្ ើឲ្យ មាជិក្សៅក្ន ុង ហគេៃ៍សេើលស ើញថា ការចូ្លរេួរប ់ពួក្សគ 
គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ៃិង 
 

៦. ស្គប់ស្គងេ ឌ លសបាេះសឆាន តតាេរយៈការតក្តស្ប – 
អនក្ែឹក្នាំតែលផ្លា  ់សៅអៃុវតតស្ក្បខ ឌ តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យថមីេួយចំបាច្់ស្តូវតតស្គប់ស្គងរសបៀបតែលេ ឌ ល
សបាេះសឆាន តនានាមាៃស្បតិក្េមច្ំស េះការតក្តស្បសនាេះ។ វ ិ្ ីែ៏លែ េួយក្ន ុងការចប់សផតើេ 
គឺតាេរយៈការតបងតច្ក្រវាងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្បសច្ចក្សទ  ៃិងបញ្ជហ ស្បឈេនៃការ ស្េបខល ៃួ 

                                                           
286 Ibid។ 

( ក្់ព័ៃធៃឹងឥរយិបថ ៃិងជំសៃឿរប ់ស្បជាជៃ)។287 
 

អនក្តែលសបតជាញ ច្ិតតច្ំស េះការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋគួរតត៖ 
 

• ស វ្ ើឲ្យផលស្បសយជៃ៍រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ំខ្ៃ់ៗមាៃភ្ជពស្ បោន សែើេបីសលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស េះភ្ជពជានែគូ – 
គសស្មាងទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ តែលទទួលបាៃសជាគជ័យ 
រេួបញ្ច ូលតួអងាតែលមាៃផលស្បសយជៃ៍ខុ ៗោន សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យែូច្ោន ។ 
ទិៃនៃ័យសែើរតួជាេូលសហតុរេួេួយ ស្មាប់តួអងាទងំឡាយ ៃិងជាច្ំ ុច្ស្ប ពវេួយនៃការ ហការ។ ជាញឹក្ញាប់ 
មាៃភ្ជពខុ ោន រវាងការបសងក ើត ការសស្បើស្បា ់ ៃិងការទទួលយក្ 
សហើយអតថស្បសយជៃ៍តែល ក្់ព័ៃធៃឹងែំណ្តក្់កាលៃីេួយៗអាច្មាៃភ្ជពខុ ោន ។ 
តួអងាខុ ៗោន អាច្ផតល់តនេាែល់ទិែឋភ្ជពខុ ៗនៃទិៃនៃ័យ 
សហើយការយល់ែឹងអំពីរសបៀបតែលតួអងាទងំឡាយមាៃការយល់ស ើញអំពីគុ តនេាសៃេះ 
គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតភ្ជគជានែគូរវាងអនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់។  
 

• ធានាថាទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 
គឺអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ ីជាសស្ច្ើៃសែើេបីបសងក ើៃការទទួលយក្ ៃិងការជេះឥទធិពលជាអតិបរមា – 
សៅសពលតែលប ត ុ ំទិៃនៃ័យអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ ីកាៃ់តតសស្ច្ើៃសនាេះ 
ៃឹងមាៃតួអងាកាៃ់តតសស្ច្ើៃស្បសភទតែលតស្បជាមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះទិៃនៃ័យ។ 
សែើេបីជួយ ស្េួលែល់ក្រ ីសស្បើស្បា ់     ខុ ៗោន សោយតួអងាខុ ៗោន សនាេះ 
ទិៃនៃ័យចំបាច្់ស្តូវតតអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ 
ៃិងស្តូវបាៃបងាហ ញសៅក្ន ុងទស្េង់តែលមាៃ េតថភ្ជពអាច្ផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ។ 
 

• សស្បើស្បា ់្ៃធាៃ ៃិងែំស ើរការតែលមាៃស្ស្គប់សែើេបីស វ្ ើឲ្យកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួលតថេសទៀតសៅក្ន ុងការបសងក ើត 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព – 
សៃេះរេួបញ្ច លូទងំការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាតែលស្បជាពលរែឋស្គា ល់យ៉ា ងច្ា ់ ៃិងក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ 
ស្ពេទងំពស្ងឹងទមាា ប់ ៃិងថាេពលរប ់ស្ក្េុតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ែូច្ជា ែំស ើរការការយិ្ិសបតយយ 
ឬសវទិកា ហគេៃ៍តែលមាៃស្ស្គប់។ 
 

• ពិចរណ្តអំពីសស្គឿងសលើក្ទឹក្ច្ិតតជាក្់លាក់្តែលពឹងតផែក្សលើបរបិទ ៃិងសោលសៅ  – 
ទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវពិចរណ្តរេួមាៃ 
ថាសតើគសស្មាងសនាេះមាៃបំ ងភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងជាេួយរោឋ ភិបាលសោយផ្លទ ល់តែរឬសទ 
ៃិងេជឈោឋ ៃៃសយបាយ ងាេ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។ សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេច្ំ ុច្សផសងសទៀត ច្ំ ុច្សៃេះស្គបែ ត ប់ 
ថាសតើរោឋ ភិបាលបាៃស វ្ ើការសឆ្ា ើយតបតែរឬសទ ថាសតើមាៃស្ក្បខ ឌ ច្ាប់ែ៏រងឹមាំេួយ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់តែរឬសទ ឬថាសតើមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់អំពីបញ្ជហ សនាេះតែរឬសទ។288 
 

ច្ំស េះរោឋ ភិបាល វធិាៃការក្ន ុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋរេួមាៃ៖ 

• ទទួលស្គា ល់ថា ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិអាច្សែើរតួនាទីខុ ោន  
ៃិងតួនាទីបំសពញបតៃថេពីសលើទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ។ រោឋ ភិបាលគួរតតត វងរក្វ ិ្ ីសែើេបីចូ្លរេួជាេួយ 
ទទួលស្គា ល់ ៃិងោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផត ចួ្សផតើេទងំសៃេះ។ 
 

• ស ុើបអសងកតអំពីការផតល់េូលៃិ្ិ ៃិងគំរតូែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 
ៃងិទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិ។ សៅក្ន ុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋគួរតតស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាបំសពញបតៃថេសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ
ប័ៃ សស្ច្ើៃជាងការសស្បើវាជាសល សែើេបីបញ្ឈប់ ឬកាត់បៃថយការ 
ផតល់េូលៃិ្ិែល់ការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ ប័ៃ។ 
 

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់ ៃិងការចូ្លរេួសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃធាតុចូ្លរប ់ស្បជាពលរែឋ 
ៃិង ងាេ ីុវលិ  ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ ប័ៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំ តាេរយៈស្ពឹតត ិការ ៍នានា 
បណ្តត ញបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្ន ុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការចូ្លរេួ។ 
 

                                                           
287 Melody Barnes ៃិង Paul Schmitz “ការចូ្លរេួរប ់ ហគេៃ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ (សៅសពលសៃេះ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងជាងសពលណ្តៗទងំអ ់)” 

ការស្តួតពិៃិតយស ើងអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ Stanford (រែូវផ្លក រកី្ ឆាន ំ២០១៦)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://ssir.org/articles/entry/community_engagement_matters_now_more_than_ever#។  

288 Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ែំស ើរការបាៃ៖ 
សឆាព េះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួយតែលពស្ងឹងការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងាការ ងាេ ីុវលិ ៃិងអនក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_short-report_.pdf។  



សៅក្ន ុងតំបៃ់ 
 

• ស្ក្េុសោលសៅអាទិភ្ជព (ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ) – 
មាៃប ត ុ ំ ូច្នាក្រតូច្ៗសៅក្ន ុងែូសេៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃតែលឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីបញ្ជហ នានានៃក្ងវល់ជាក្់លាក្់ច្ំស េះន្រ ត ី
សៅតាេជៃបទ ជាទូសៅ 
ជាស្ក្េុស្បជាជៃតែលជួបស្បទេះៃឹងការលំបាក្សៅក្ន ុងស្បសទ ជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងតំបៃ់អា ុី-បា៉ា  ុីហវ ិក្ ៃិង 
 

•  ូច្នាក្រគុ ភ្ជពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋ ៃជាតិ – 
 ូច្នាក្រទងំសៃេះពិៃិតយតាេោៃអំពីរសបៀបតែលច្ាប់ជាតិែំស ើរការសៅក្ន ុងការធានាឲ្យបាៃៃូវ េភ្ជពសយៃឌ័រ 
តាេរយៈការស វ្ ើ ចច ប័ៃអៃុ ញ្ជា អៃត រជាតិតែល 
 ក្់ព័ៃធ  ៃិងការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងសោលៃសយបាយជាក្់លាក្់សែើេបីលុបបំបាត់ការសរ ីសអើងច្ំស េះន្រ ត ីៃិងសលើក្ក្េព ់ េភ្ជពសយៃឌ័រ។286 
 

សែើេបីធានាបាៃៃូវអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជព ុស្ក្ឹតច្ំស េះសយៃឌ័រ 
រោឋ ភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការវាយតនេាអំពីទិៃនៃ័យ ៃិងយៃតការក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ 
សោយស វ្ ើការពិចរណ្តអំពីអៃុស្គ ៃ៍នានាសៅខ្ងសលើ។ 
 
៦.១.៣ ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើយសោយស្បជាពលរែឋ  
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបំសពញបតៃថេសលើ ថ ិតិផល វូការ។ 
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទ ល់ផងតែរ 
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ស វ្ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល 
ៃិងស្ក្េុនានាតែលរោឋ ភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវេះទិៃនៃ័យ។  
 
ធាតុែ៏ ំខ្ៃ់េួយសៅក្ន ុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋសនាេះ 
គឺការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្ន ុង ហគេៃ៍។ 
 
មាៃក្តាត យ៉ា ងតិច្ស្បាំេួយតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្ន ុង ហគេៃ៍ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយតែលប
ញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ ក្តាត ទងំសៃេះរេួមាៃ៖ 
 
១. ការសរៀបច្ំ ស្មាប់ភ្ជពជាមាច  ់ក្េម ិទធិ – សៅក្ន ុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ 

មាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្ន ុងការរេួបញ្ច លូ ហគេៃ៍តែលរងផលប៉ាេះ ល់បនាទ ប់ពីអនក្ែឹក្នាំបាៃបសងក ើត 
ៃិងចប់សផតើេអៃុវតតគំៃិតផត ចួ្សផតើេតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
ប៉ាុតៃតការរេួបញ្ច លូពួក្សគគួរតតចប់សផតើេសលឿៃជាងសៃេះ 
ស វ្ ើែូសច្នេះ មាជិក្រប ់ ហគេៃ៍ៃឹងមាៃសស្គឿងសលើក្ទឹក្ច្ិតតសែើេបីោំស្ទែល់គំៃិតផត ចួ្សផតើេសនាេះ។ 
 

២. ការអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃភ្ជព ម ុគស្គម ញ – អនក្ែឹក្នាំស្តូវតត ស្េបខល ៃួសៅៃឹងស្បព័ៃធែ៏ ម ុ គស្គម ញនៃការជេះឥទធិពលនានា 
តែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពសជាគជ័យនៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 

៣. ការស វ្ ើការជាេួយស្គថ ប័ៃក្ន ុងេូលោឋ ៃ – 
អងាភ្ជពក្ន ុងេូលោឋ ៃបាៃបសងក ើតេូល្ៃ ងាេតែលបសងក ើតេជឈោឋ ៃតែលមាៃអំសណ្តយផល ស្មាប់អៃតរាគេៃ៍
តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងការទទួលបាៃសជាគជ័យ។ 
 

៤. ការសស្បើស្បា ់ក្ញ្ចក្់ េ្េ៌ – 
ជាញឹក្ញាប់ខ្ា ំងណ្ត ់តែលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងក្ន ុងការតក្តស្ប ងាេេិៃបាៃរេួបញ្ច លូការលាយបញ្ច លូោន នៃស្បជាជ
ៃតែលស្តឹេស្តូវសនាេះសទ។ 

៥. បសងក ើតក្មាា ំងជំរុញច្ិតត – ការងារនៃការរេួបញ្ច លូ ហគេៃ៍នានា តស្េូវឲ្យមាៃការែឹងអំពីការសស្តៀេទិៃនៃ័យ 
ៃិងភ្ជពរហ័ រហួៃសៅក្ន ុងការស វ្ ើ ក្េមភ្ជព (patient urgency)។ ការយក្ឈន េះបាៃេុៃ 
ៃឹងជួយែល់ ហគេៃ៍សៅក្ន ុងការបសងក ើតសរឿងៃិទៃអំពីភ្ជពសជាគជ័យេួយតែលអាច្ជំៃួ សរឿងៃិទៃតែលមាៃ
ស្ស្គប់តែលៃិយយតតអំពីភ្ជពតាៃតឹងនៃបញ្ជហ  ងាេតែលបងាហ ញឲ្យស ើញយ៉ា ងច្ា ់។ ែូច្ោន តែរ 
ការយក្ឈន េះបាៃយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃឹងស វ្ ើឲ្យ មាជិក្សៅក្ន ុង ហគេៃ៍សេើលស ើញថា ការចូ្លរេួរប ់ពួក្សគ 
គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ៃិង 
 

៦. ស្គប់ស្គងេ ឌ លសបាេះសឆាន តតាេរយៈការតក្តស្ប – 
អនក្ែឹក្នាំតែលផ្លា  ់សៅអៃុវតតស្ក្បខ ឌ តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យថមីេួយចំបាច្់ស្តូវតតស្គប់ស្គងរសបៀបតែលេ ឌ ល
សបាេះសឆាន តនានាមាៃស្បតិក្េមច្ំស េះការតក្តស្បសនាេះ។ វ ិ្ ីែ៏លែ េួយក្ន ុងការចប់សផតើេ 
គឺតាេរយៈការតបងតច្ក្រវាងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្បសច្ចក្សទ  ៃិងបញ្ជហ ស្បឈេនៃការ ស្េបខល ៃួ 
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( ក្់ព័ៃធៃឹងឥរយិបថ ៃិងជំសៃឿរប ់ស្បជាជៃ)។287 
 

អនក្តែលសបតជាញ ច្ិតតច្ំស េះការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋគួរតត៖ 
 

• ស វ្ ើឲ្យផលស្បសយជៃ៍រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ំខ្ៃ់ៗមាៃភ្ជពស្ បោន សែើេបីសលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស េះភ្ជពជានែគូ – 
គសស្មាងទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ តែលទទួលបាៃសជាគជ័យ 
រេួបញ្ច ូលតួអងាតែលមាៃផលស្បសយជៃ៍ខុ ៗោន សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យែូច្ោន ។ 
ទិៃនៃ័យសែើរតួជាេូលសហតុរេួេួយ ស្មាប់តួអងាទងំឡាយ ៃិងជាច្ំ ុច្ស្ប ពវេួយនៃការ ហការ។ ជាញឹក្ញាប់ 
មាៃភ្ជពខុ ោន រវាងការបសងក ើត ការសស្បើស្បា ់ ៃិងការទទួលយក្ 
សហើយអតថស្បសយជៃ៍តែល ក្់ព័ៃធៃឹងែំណ្តក្់កាលៃីេួយៗអាច្មាៃភ្ជពខុ ោន ។ 
តួអងាខុ ៗោន អាច្ផតល់តនេាែល់ទិែឋភ្ជពខុ ៗនៃទិៃនៃ័យ 
សហើយការយល់ែឹងអំពីរសបៀបតែលតួអងាទងំឡាយមាៃការយល់ស ើញអំពីគុ តនេាសៃេះ 
គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតភ្ជគជានែគូរវាងអនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់។  
 

• ធានាថាទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 
គឺអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ ីជាសស្ច្ើៃសែើេបីបសងក ើៃការទទួលយក្ ៃិងការជេះឥទធិពលជាអតិបរមា – 
សៅសពលតែលប ត ុ ំទិៃនៃ័យអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ ីកាៃ់តតសស្ច្ើៃសនាេះ 
ៃឹងមាៃតួអងាកាៃ់តតសស្ច្ើៃស្បសភទតែលតស្បជាមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះទិៃនៃ័យ។ 
សែើេបីជួយ ស្េួលែល់ក្រ ីសស្បើស្បា ់     ខុ ៗោន សោយតួអងាខុ ៗោន សនាេះ 
ទិៃនៃ័យចំបាច្់ស្តូវតតអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ 
ៃិងស្តូវបាៃបងាហ ញសៅក្ន ុងទស្េង់តែលមាៃ េតថភ្ជពអាច្ផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្បាៃ។ 
 

• សស្បើស្បា ់្ៃធាៃ ៃិងែំស ើរការតែលមាៃស្ស្គប់សែើេបីស វ្ ើឲ្យកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួលតថេសទៀតសៅក្ន ុងការបសងក ើត 
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព – 
សៃេះរេួបញ្ច លូទងំការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាតែលស្បជាពលរែឋស្គា ល់យ៉ា ងច្ា ់ ៃិងក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ 
ស្ពេទងំពស្ងឹងទមាា ប់ ៃិងថាេពលរប ់ស្ក្េុតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ែូច្ជា ែំស ើរការការយិ្ិសបតយយ 
ឬសវទិកា ហគេៃ៍តែលមាៃស្ស្គប់។ 
 

• ពិចរណ្តអំពីសស្គឿងសលើក្ទឹក្ច្ិតតជាក្់លាក់្តែលពឹងតផែក្សលើបរបិទ ៃិងសោលសៅ  – 
ទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវពិចរណ្តរេួមាៃ 
ថាសតើគសស្មាងសនាេះមាៃបំ ងភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងជាេួយរោឋ ភិបាលសោយផ្លទ ល់តែរឬសទ 
ៃិងេជឈោឋ ៃៃសយបាយ ងាេ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។ សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេច្ំ ុច្សផសងសទៀត ច្ំ ុច្សៃេះស្គបែ ត ប់ 
ថាសតើរោឋ ភិបាលបាៃស វ្ ើការសឆ្ា ើយតបតែរឬសទ ថាសតើមាៃស្ក្បខ ឌ ច្ាប់ែ៏រងឹមាំេួយ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់តែរឬសទ ឬថាសតើមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់អំពីបញ្ជហ សនាេះតែរឬសទ។288 
 

ច្ំស េះរោឋ ភិបាល វធិាៃការក្ន ុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋរេួមាៃ៖ 

• ទទួលស្គា ល់ថា ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិអាច្សែើរតួនាទីខុ ោន  
ៃិងតួនាទីបំសពញបតៃថេពីសលើទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ។ រោឋ ភិបាលគួរតតត វងរក្វ ិ្ ីសែើេបីចូ្លរេួជាេួយ 
ទទួលស្គា ល់ ៃិងោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផត ចួ្សផតើេទងំសៃេះ។ 
 

• ស ុើបអសងកតអំពីការផតល់េូលៃិ្ិ ៃិងគំរតូែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 
ៃងិទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិ។ សៅក្ន ុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋគួរតតស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាបំសពញបតៃថេសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ
ប័ៃ សស្ច្ើៃជាងការសស្បើវាជាសល សែើេបីបញ្ឈប់ ឬកាត់បៃថយការ 
ផតល់េូលៃិ្ិែល់ការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ ប័ៃ។ 
 

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់ ៃិងការចូ្លរេួសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃធាតុចូ្លរប ់ស្បជាពលរែឋ 
ៃិង ងាេ ីុវលិ  ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ ប័ៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំ តាេរយៈស្ពឹតត ិការ ៍នានា 
បណ្តត ញបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្ន ុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការចូ្លរេួ។ 
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288 Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ែំស ើរការបាៃ៖ 
សឆាព េះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួយតែលពស្ងឹងការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងាការ ងាេ ីុវលិ ៃិងអនក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_short-report_.pdf។  



• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថេ ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើឲ្យសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវល់នានារប ់ ងាេ ីុវលិ។289 

៦.២ ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 
រំឭក្ស ើងវញិ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ គឺជា៖ “ វៃិ័យនៃការស្គប់ស្គងតែលមាៃគុ ភ្ជពេួយសែើេបីបតៃថេភ្ជពតឹងរុឹង 
ៃិងវៃិ័យថមីៗសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការស្គប់ស្គង ការសស្បើស្បា ់ ការស វ្ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង 
ៃិងការការ រព័ត៌មាៃរប ់អងាភ្ជព”។ 290  វាក្ំ ត់ “បា៉ា រា តេ៉ាស្ត ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ការបសងក ើតែំស ើរការ ស្មាប់សោេះស្ស្គយបញ្ជហ នៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងតផនក្អាជីវក្េមអាច្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាសោយតផែក្សលើទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
ៃិងស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ា ងលែ ”។291 
 
ស្ប ិៃសបើោម ៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យលែ សទសនាេះ អងាភ្ជពនានាេិៃអាច្កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផល 
ៃិងេិៃអាច្កាា យជាមាៃតមាា ភ្ជពជាងសៃេះសនាេះសទ។292 
សែើេបីស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
រោឋ ភិបាលស្តូវតតយល់ែឹងអំពីក្តាត តែលអំសណ្តយផលច្ំស េះការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាេុៃ ិៃ៖ 

• សោលបំ ងតផនក្យុទធស្គន្រ ត  – សហតុអវ ីបាៃអភិបាលក្ិច្ចមាៃគុ តនេា 
លទធផលច្ុងសស្កាយតែលរោឋ ភិបាលក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃ 
ៃិងសោលៃសយបាយ ំខ្ៃ់ៗតែលព ៌នាអំពីការជំរុញឲ្យមាៃភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំតផនក្ស្បតិបតត ិ 
 

• គំរសូពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ការស វ្ ើែំស ើរសច្ញពី តាេ ភ្ជពសែើេ សៅកាៃ់ គួរតត 
 ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ព័ត៌មាៃ ៃិងច្ំស េះែឹង។ 
គំរសូពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យផតល់វ ិ្ ីស្គន្រ តនានា ស្មាប់ការវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។ 
តាេរយៈការបងាហ ញអំពីស្ពឹតត ិការ ៍ ំខ្ៃ់ៗសៅច្ំ ុច្ក្ណ្តត ល ស្ពេទងំលទធផលច្ុងសស្កាយតែលច្ង់ទទួលបាៃសនាេះ 
គំរតូែលមាៃលក្ខ ៈសពលសលញផតល់ជំៃួយែល់ការស វ្ ើតផៃការអំពីរសបៀបតែលរោឋ ភិបាលៃឹង្ៃសៅកាៃ់ក្ស្េិតប
នាទ ប់នៃស្ប ិទធភ្ជព ស្ពេទងំសៅសពលណ្ត ៃិងសៅទីក្តៃាងេួយណ្ត សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលផងតែរ។ 
 

• គំរ ូតួនាទី ៃិងតារាងសេស្ទិច្នៃទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងាភ្ជព – 
សតើអនក្ណ្តខាេះគួរតតចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការស្ទស្ទង់ 
 

• ស្ក្បខ ឌ  – សតើមាៃអវ ីខា េះតែលស្តូវបាៃស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ច តែលរេួបញ្ច លូទងំទ សនាទៃ  មា ធាតុតែល ក្់ព័ៃធ  
ៃិងអៃតរទំនាក្់ទំៃងរវាងទ សនាទៃ ៃិង មា ធាតុ 
 

•  វ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្មាប់តស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ  –  វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ស្មាប់រសបៀបតស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ  
បសងក ើតឧបក្រ ៍តែលព ៌នាអំពី ហស្ោ  ៃិងស្ទស្ទង់ែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅតាេសពលសវលា 
 

• តារាងសេស្ទិច្នៃលទធផលការងារ – វា ់តវង ៃិងវាយតនេាអំពីវឌឍៃភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេសនាេះ។ 
ទងំសៃេះគឺជាការស្ត ប់សៅកាៃ់សោលបំ ងតផនក្យុទធស្គន្រ ត វញិតែលអាច្តាេោៃបាៃ 
ៃិងគំរសូពញលក្ខ ៈតែល ក្់ព័ៃធ។ 
តារាងសេស្ទិច្ទងំសៃេះចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការវាយតនេាអំពីភ្ជពទក្់ទងរប ់វាជាបៃតបនាទ ប់ ៃិង 
 

• ការក្ំ ត់តនេា ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃរប ់រោឋ ភិបាល – ការក្ំ ត់តនេារប ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវៃឹងក្ំ ត់អំពីក្ស្េិតនៃការវៃិិសយគសែើេបីធានាច្ំស េះ េភ្ជព 
ៃិង ៃត ិ ុខយ៉ា ង េស្ បសៅក្ន ុងវែតជីវតិនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃទងំេូល។293 
 

                                                           
289 Jonathan Gray, Danny Lammerhirt ៃិង Liliana Bounegru “តក្តស្បអវ ីតែលរេួបញ្ច លូ៖ សតើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 

ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាឧបក្រ ៍ត ៊េូ េតិសែើេបីតក្តស្បការស្បេូលទិៃនៃ័យផល វូការបាៃសោយរសបៀបណ្ត?” Data Shift តខេីនា ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2016/03/changing-what-counts-2.pdf។ 

290 IBM “គំរសូពញលក្ខ ៈរប ់ស្ក្េុស្បឹក្ាអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ IBM ៖ បសងកើតតផៃការេួយ ស្មាប់អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆាន ំ២០០៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www-935.ibm.com/services/uk/cio/pdf/leverage_wp_data_gov_council_maturity_model.pdf។ 

291 TechTarget “បសងកើតស្ក្បខ ឌ អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://searchdatamanagement.techtarget.com/essentialguide/Building-an-effective-data-governance-framework។ 

292 Colin Wook “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ៖ ស្ពំតែៃ្ំបនាទ ប់រប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ” បសច្ចក្វទិារប ់រោឋ ភិបាល នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.govtech.com/data/Data-Governance.html។ 

293 NASCIO “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ តផនក្ទី២៖ គំរសូពញលក្ខ ៈ – គៃាងសឆាព េះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆាន ំ២០០៩ ទំពរ័ទ ី២-៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។ 

សែើេបីទទួលបាៃសជាគជ័យ សោលៃសយបាយ 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតយក្ឈន េះសលើឧប គានានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖  
 

• ក្ ំត់វធិាៃ ៃិងលក្ខខ ឌ តស្េូវនានា តែលរេួបញ្ច លូទងំការបក្ស្ស្គយ 
ៃិងការត វងយល់អំពីវធិាៃនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្បភពទិៃនៃ័យផងតែរ 
 

• ទទួលបាៃការយល់ស្ពេពីស្គប់ភ្ជគីទងំអ ់ ច្ំស េះសោលៃសយបាយនានា 
 

• ការអភិវឌឍឧបក្រ ៍ ៃិង ូហវ តវរថមីៗសែើេបីស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យអាច្ែំស ើរការបាៃ 
 

• ច្ំណ្តយសលើការអៃុវតតសោលៃសយបាយនានា 
 

• ស្បព័ៃធ តែលេិៃ ុីោន  
 

• ការស្បកួ្តស្បតជងៃឹងអាទិភ្ជពនានាសៅក្ន ុងអងាភ្ជព 

 

• ស វ្ ើឲ្យថាន ក្់ស្គប់ស្គងមាៃការយល់ែឹងថាសតើអវ ីតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ៃិង 
 

• បសងក ើតែំស ើរការនៃគសស្មាង។294 

ែំណ្តក្់កាលបនាទ ប់ គឺអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ សៃេះរេួបញ្ច លូ៖ 

• ្េមៃុញ្ា  –  មាា ល់ក្តាត បញ្ជា  ច្ក្ខ ុ វ ័ិយ សប ក្ក្េម ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការវាយតនេាអំពីការសស្តៀេខល ៃួរចួ្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទក្ន ុង ៃិងបញ្ជហ នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ឬលក្ខ ៈ- វៃិិច្ឆ ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ 
 

• ស្ក្បខ ឌ ស វ្ ើស្បតិបតត ិការ ៃិងគ សៃយយភ្ជព – ក្ំ ត់រច្នា េព ័ៃធ  
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• តផៃការអៃុវតត – ក្ំ ត់ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផតើេអៃុវតតសោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ីត នាំនានា 
 ទទ ៃុស្ក្េ  ិជាក្េម ស្គថ បតយក្េម ការក្ំ ត់តនេាស្ទពយ េបតត ិ  ត ង់ោរ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានា 
ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម ៃិងបសច្ចក្វទិា 
ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េមភ្ជពស វ្ ើ វៃក្េម ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ាតត ិ ៃិង 
 

• តផៃការ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យនៃស្បតិបតត ិការ – 
ព ៌នាអំពីស្គថ ៃភ្ជពសោលសៅេួយនៃ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។295 
 

ជាច្ុងសស្កាយ រោឋ ភិបាលគួរតតពិចរណ្តអំពីការអៃុេ័តសោលការ ៍នានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ែូច្ជា 
សោលការ ៍នានាតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយវទិាស្គថ ៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ជាសែើេ ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

•  ុច្រតិភ្ជព – 
អនក្ចូ្លរេួសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងអៃុវតត ុច្រតិភ្ជពសៅក្ន ុងការជួញែូរសៅវញិសៅេក្រប ់ពួក្សគ 
ពួក្សគៃឹងមាៃភ្ជពពិតស្បាក្ែ ៃិងផតល់ជំៃួយសៅសពលស វ្ ើការពិភ្ជក្ាអំពី ក្តាត ជំរុញ ការោក្់ក្ំហិត ជសស្េើ  
ៃិងការជេះឥទធិពលសលើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

• តមាា ភ្ជព – ែំស ើរការនៃអភិបាលក្ិច្ច ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យៃឹងបងាហ ញអំពីតមាា ភ្ជព 
វាគួរតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ច្ំស េះអនក្ចូ្លរេួ ៃិង វៃក្រស្គប់របូ អំពីរសបៀប ៃិងសពលសវលាតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបញ្ច លូសៅក្ន ុងែំស ើរការនានា 

• ភ្ជពអាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃ – ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស ើរការ ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
សយងតាេអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃឹងអាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃ ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស ើរការ 
ៃិងការស្គប់ស្គងទងំសនាេះៃឹងស្តូវបាៃអេេក្ជាេួយៃឹង ំ ុំឯក្ស្គរសែើេបីោំស្ទែល់លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការស វ្ ើ វ

                                                           
294 NASCIO “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតតិរប ់ ហស្ោ  តផនក្ទី១ – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆាន ំ២០០៨ ទំព័រទី ៥។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1s.pdf។ 

295 DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆាន ំ២០១៧) ទពំ័រទី៨២។ 



• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថេ ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើឲ្យសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវល់នានារប ់ ងាេ ីុវលិ។289 

៦.២ ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 
រំឭក្ស ើងវញិ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ គឺជា៖ “ វៃិ័យនៃការស្គប់ស្គងតែលមាៃគុ ភ្ជពេួយសែើេបីបតៃថេភ្ជពតឹងរុឹង 
ៃិងវៃិ័យថមីៗសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការស្គប់ស្គង ការសស្បើស្បា ់ ការស វ្ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង 
ៃិងការការ រព័ត៌មាៃរប ់អងាភ្ជព”។ 290  វាក្ំ ត់ “បា៉ា រា តេ៉ាស្ត ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ការបសងក ើតែំស ើរការ ស្មាប់សោេះស្ស្គយបញ្ជហ នៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអនក្សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងតផនក្អាជីវក្េមអាច្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាសោយតផែក្សលើទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
ៃិងស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ា ងលែ ”។291 
 
ស្ប ិៃសបើោម ៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យលែ សទសនាេះ អងាភ្ជពនានាេិៃអាច្កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផល 
ៃិងេិៃអាច្កាា យជាមាៃតមាា ភ្ជពជាងសៃេះសនាេះសទ។292 
សែើេបីស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
រោឋ ភិបាលស្តូវតតយល់ែឹងអំពីក្តាត តែលអំសណ្តយផលច្ំស េះការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាេុៃ ិៃ៖ 

• សោលបំ ងតផនក្យុទធស្គន្រ ត  – សហតុអវ ីបាៃអភិបាលក្ិច្ចមាៃគុ តនេា 
លទធផលច្ុងសស្កាយតែលរោឋ ភិបាលក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃ 
ៃិងសោលៃសយបាយ ំខ្ៃ់ៗតែលព ៌នាអំពីការជំរុញឲ្យមាៃភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំតផនក្ស្បតិបតត ិ 
 

• គំរសូពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ការស វ្ ើែំស ើរសច្ញពី តាេ ភ្ជពសែើេ សៅកាៃ់ គួរតត 
 ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ព័ត៌មាៃ ៃិងច្ំស េះែឹង។ 
គំរសូពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យផតល់វ ិ្ ីស្គន្រ តនានា ស្មាប់ការវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។ 
តាេរយៈការបងាហ ញអំពីស្ពឹតត ិការ ៍ ំខ្ៃ់ៗសៅច្ំ ុច្ក្ណ្តត ល ស្ពេទងំលទធផលច្ុងសស្កាយតែលច្ង់ទទួលបាៃសនាេះ 
គំរតូែលមាៃលក្ខ ៈសពលសលញផតល់ជំៃួយែល់ការស វ្ ើតផៃការអំពីរសបៀបតែលរោឋ ភិបាលៃឹង្ៃសៅកាៃ់ក្ស្េិតប
នាទ ប់នៃស្ប ិទធភ្ជព ស្ពេទងំសៅសពលណ្ត ៃិងសៅទីក្តៃាងេួយណ្ត សៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាលផងតែរ។ 
 

• គំរ ូតួនាទី ៃិងតារាងសេស្ទិច្នៃទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងាភ្ជព – 
សតើអនក្ណ្តខាេះគួរតតចូ្លរេួសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការស្ទស្ទង់ 
 

• ស្ក្បខ ឌ  – សតើមាៃអវ ីខា េះតែលស្តូវបាៃស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ច តែលរេួបញ្ច លូទងំទ សនាទៃ  មា ធាតុតែល ក្់ព័ៃធ  
ៃិងអៃតរទំនាក្់ទំៃងរវាងទ សនាទៃ ៃិង មា ធាតុ 
 

•  វ ិ្ ីស្គន្រ ត ស្មាប់តស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ  –  វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ស្មាប់រសបៀបតស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ  
បសងក ើតឧបក្រ ៍តែលព ៌នាអំពី ហស្ោ  ៃិងស្ទស្ទង់ែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅតាេសពលសវលា 
 

• តារាងសេស្ទិច្នៃលទធផលការងារ – វា ់តវង ៃិងវាយតនេាអំពីវឌឍៃភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេសនាេះ។ 
ទងំសៃេះគឺជាការស្ត ប់សៅកាៃ់សោលបំ ងតផនក្យុទធស្គន្រ ត វញិតែលអាច្តាេោៃបាៃ 
ៃិងគំរសូពញលក្ខ ៈតែល ក្់ព័ៃធ។ 
តារាងសេស្ទិច្ទងំសៃេះចំបាច្់ស្តូវតតស វ្ ើការវាយតនេាអំពីភ្ជពទក្់ទងរប ់វាជាបៃតបនាទ ប់ ៃិង 
 

• ការក្ំ ត់តនេា ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃរប ់រោឋ ភិបាល – ការក្ំ ត់តនេារប ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវៃឹងក្ំ ត់អំពីក្ស្េិតនៃការវៃិិសយគសែើេបីធានាច្ំស េះ េភ្ជព 
ៃិង ៃត ិ ុខយ៉ា ង េស្ បសៅក្ន ុងវែតជីវតិនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃទងំេូល។293 
 

                                                           
289 Jonathan Gray, Danny Lammerhirt ៃិង Liliana Bounegru “តក្តស្បអវ ីតែលរេួបញ្ច លូ៖ សតើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងកើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 

ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាឧបក្រ ៍ត ៊េូ េតិសែើេបីតក្តស្បការស្បេូលទិៃនៃ័យផល វូការបាៃសោយរសបៀបណ្ត?” Data Shift តខេីនា ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2016/03/changing-what-counts-2.pdf។ 

290 IBM “គំរសូពញលក្ខ ៈរប ់ស្ក្េុស្បឹក្ាអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ IBM ៖ បសងកើតតផៃការេួយ ស្មាប់អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆាន ំ២០០៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www-935.ibm.com/services/uk/cio/pdf/leverage_wp_data_gov_council_maturity_model.pdf។ 

291 TechTarget “បសងកើតស្ក្បខ ឌ អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆាន ំ២០១៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://searchdatamanagement.techtarget.com/essentialguide/Building-an-effective-data-governance-framework។ 

292 Colin Wook “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ៖ ស្ពំតែៃ្ំបនាទ ប់រប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ” បសច្ចក្វទិារប ់រោឋ ភិបាល នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៤។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.govtech.com/data/Data-Governance.html។ 

293 NASCIO “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ តផនក្ទី២៖ គំរសូពញលក្ខ ៈ – គៃាងសឆាព េះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆាន ំ២០០៩ ទំពរ័ទ ី២-៣។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។ 

សែើេបីទទួលបាៃសជាគជ័យ សោលៃសយបាយ 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតយក្ឈន េះសលើឧប គានានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖  
 

• ក្ ំត់វធិាៃ ៃិងលក្ខខ ឌ តស្េូវនានា តែលរេួបញ្ច លូទងំការបក្ស្ស្គយ 
ៃិងការត វងយល់អំពីវធិាៃនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្បភពទិៃនៃ័យផងតែរ 
 

• ទទួលបាៃការយល់ស្ពេពីស្គប់ភ្ជគីទងំអ ់ ច្ំស េះសោលៃសយបាយនានា 
 

• ការអភិវឌឍឧបក្រ ៍ ៃិង ូហវ តវរថមីៗសែើេបីស វ្ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យអាច្ែំស ើរការបាៃ 
 

• ច្ំណ្តយសលើការអៃុវតតសោលៃសយបាយនានា 
 

• ស្បព័ៃធ តែលេិៃ ុីោន  
 

• ការស្បកួ្តស្បតជងៃឹងអាទិភ្ជពនានាសៅក្ន ុងអងាភ្ជព 

 

• ស វ្ ើឲ្យថាន ក្់ស្គប់ស្គងមាៃការយល់ែឹងថាសតើអវ ីតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ៃិង 
 

• បសងក ើតែំស ើរការនៃគសស្មាង។294 

ែំណ្តក្់កាលបនាទ ប់ គឺអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ សៃេះរេួបញ្ច លូ៖ 

• ្េមៃុញ្ា  –  មាា ល់ក្តាត បញ្ជា  ច្ក្ខ ុ វ ័ិយ សប ក្ក្េម ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការវាយតនេាអំពីការសស្តៀេខល ៃួរចួ្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទក្ន ុង ៃិងបញ្ជហ នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ឬលក្ខ ៈ- វៃិិច្ឆ ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ 
 

• ស្ក្បខ ឌ ស វ្ ើស្បតិបតត ិការ ៃិងគ សៃយយភ្ជព – ក្ំ ត់រច្នា េព ័ៃធ  
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• តផៃការអៃុវតត – ក្ំ ត់ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផតើេអៃុវតតសោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ីត នាំនានា 
 ទទ ៃុស្ក្េ  ិជាក្េម ស្គថ បតយក្េម ការក្ំ ត់តនេាស្ទពយ េបតត ិ  ត ង់ោរ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានា 
ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម ៃិងបសច្ចក្វទិា 
ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េមភ្ជពស វ្ ើ វៃក្េម ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ាតត ិ ៃិង 
 

• តផៃការ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យនៃស្បតិបតត ិការ – 
ព ៌នាអំពីស្គថ ៃភ្ជពសោលសៅេួយនៃ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។295 
 

ជាច្ុងសស្កាយ រោឋ ភិបាលគួរតតពិចរណ្តអំពីការអៃុេ័តសោលការ ៍នានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ែូច្ជា 
សោលការ ៍នានាតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយវទិាស្គថ ៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ជាសែើេ ែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 

•  ុច្រតិភ្ជព – 
អនក្ចូ្លរេួសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងអៃុវតត ុច្រតិភ្ជពសៅក្ន ុងការជួញែូរសៅវញិសៅេក្រប ់ពួក្សគ 
ពួក្សគៃឹងមាៃភ្ជពពិតស្បាក្ែ ៃិងផតល់ជំៃួយសៅសពលស វ្ ើការពិភ្ជក្ាអំពី ក្តាត ជំរុញ ការោក្់ក្ំហិត ជសស្េើ  
ៃិងការជេះឥទធិពលសលើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

• តមាា ភ្ជព – ែំស ើរការនៃអភិបាលក្ិច្ច ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យៃឹងបងាហ ញអំពីតមាា ភ្ជព 
វាគួរតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ច្ំស េះអនក្ចូ្លរេួ ៃិង វៃក្រស្គប់របូ អំពីរសបៀប ៃិងសពលសវលាតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបញ្ច លូសៅក្ន ុងែំស ើរការនានា 

• ភ្ជពអាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃ – ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស ើរការ ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
សយងតាេអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃឹងអាច្ស វ្ ើ វៃក្េមបាៃ ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស ើរការ 
ៃិងការស្គប់ស្គងទងំសនាេះៃឹងស្តូវបាៃអេេក្ជាេួយៃឹង ំ ុំឯក្ស្គរសែើេបីោំស្ទែល់លក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការស វ្ ើ វ

                                                           
294 NASCIO “អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតតិរប ់ ហស្ោ  តផនក្ទី១ – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆាន ំ២០០៨ ទំព័រទី ៥។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1s.pdf។ 

295 DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆាន ំ២០១៧) ទពំ័រទី៨២។ 



ៃក្េមតែលតផែក្តាេអៃុសលាេភ្ជព ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
 

• គ សៃយយភ្ជព – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់អំពីគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស ើរការ 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ តែលមាៃេុខងារខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ 
 

• ការកាៃ់កាប់ – 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនៃការកាៃ់កាប់តែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អនក្រ ួ
េចំ្ត ក្មាន ក្់ៗ ស្ពេទងំ គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស្ក្េុនានានៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ 
 

• ការស្តួតពិៃិតយ ៃិងតុលយភ្ជព – 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជពសៅក្ន ុងលក្ខ ៈេួយតែលត នាំអំពីការស្តួតពិៃិតយ 
ៃិងការស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពរវាងស្ក្េុអាជីវក្េម ៃិងស្ក្េុបសច្ចក្វទិា ស្ពេទងំរវាងអនក្បសងក ើត/ស្បេូលទិៃនៃ័យ 
អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងអនក្ត នាំអំពី តង់ោរ 
ៃិងលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពផងតែរ 
 

• ការបសងក ើត តង់ោរ – អភបិាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងត នាំអំពី 
ៃិងោំស្ទច្ំស េះការបសងក ើត តង់ោរនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  ៃិង 
 

• តក្តស្បការស្គប់ស្គង – 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងោំស្ទច្ំស េះការតក្តស្ប ក្េមភ្ជពនានានៃការស្គប់ស្គងស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម 
ៃិងស្បតិក្េម សែើេបីគុ តនេារប ់ទិៃនៃ័យសយង ៃិងរច្នា េព ័ៃធ /ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសេ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។296 

៦.៣ ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ 
 
 ក្េមភ្ជពនានាតែលស្តូវពិចរណ្តសែើេបីបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ 
រេួមាៃ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
 
៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល 
 
ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាល ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖ “ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ឬស្តូវបាៃផតល់អំណ្តច្សោយរោឋ ភិបាល ឬអងាភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋ ភិបាល តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
សស្បើស្បា ់ស ើងវញិ ៃិងតច្ក្ចយបៃតសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយស រ”ី។ 297  វាក្៏ជា៖ “ទ សៃវ ័ិយេួយ–
ៃិងអាច្វវិតតសៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ– តែលសលើក្ក្េព ់តមាា ភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេាតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលអាច្ត វងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់របូផងតែរ”។298 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំបីនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាលរេួមាៃ៖ 
 
១. សពញសលញ – ស្គប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈទងំអ ់ ស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យត វងរក្បាៃ។ ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ 

គឺជាទិៃនៃ័យតែលពុំជាប់ ក្់ព័ៃធជាេួយឯក្ជៃភ្ជព ការោក្់ក្ំហិតតផនក្ ៃត ិ ុខ ឬបុពវ ិទធិតែលមាៃ ុពលភ្ជព 
 
២. ស្បភពទីេួយ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្បេូលយក្សៅៃឹងស្បភព សោយមាៃព័ត៌មាៃលេែ ិតសៅក្ស្េិតខព ់បំផុត 

េិៃ ថ ិតសៅក្ន ុងទស្េង់បូក្បញ្ច លូ ឬមាៃការតក្តស្បណ្តេួយស ើយ 
 
៣. ទៃ់សពលសវលា – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃ 

យ៉ា ងឆាប់រហ័ បំផុតតាេភ្ជពចំបាច្់សែើេបីតថរក្ាគុ តនេានៃទិៃនៃ័យសនាេះ 
 
៤. អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ – 

ទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយបំផុត ស្មាប់សោលបំ ងសស្ច្ើៃបំផុត។ 
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅសលើអុីៃ្ឺ ិត ស វ្ ើែូសច្នេះ សែើេបីផតល់ជូៃអនក្សស្បើស្បា ់ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃទូលំទូលាយបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 

 

                                                           
296  វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

297 េូលៃិ្ិចំ្ស េះែឹងសបើក្ចំ្ហ “សតើទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាលគឺជាអវ ី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opengovernmentdata.org/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

298 OECD “ទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាល”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

៥. អាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា  ុីៃ – 
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធយ៉ា ង េស្ បសែើេបីអៃុញ្ជា តច្ំស េះការែំស ើរការសោយ វ ័យស្បវតត ិ 

 
៦. ោម ៃការសរ ីសអើង – ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់របូ 

សោយោម ៃលក្ខខ ឌ តស្េូវក្ន ុងការច្ុេះស ម្ េះសនាេះសទ។ 
ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយជៃអនាេិក្ស្តូវតតទទួលបាៃការអៃុញ្ជា ត ស្មាប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការចូ្លសស្បើស្បា ់តាេរយៈអនក្តំណ្តងរប ់ជៃអនាេិក្ក្៏សោយ។ 
ទិៃនៃ័យេិៃគួរស្តូវបាៃលាក្់បាំងសៅខ្ងសស្កាយ“ ួៃច្ារតែលហ៊េុេព័ទធសោយរបងសនាេះសទ” 
 

៧. ោម ៃក្េម ិទធិ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្ន ុងទស្េង់ 
តែលោម ៃអងាភ្ជពណ្តេួយមាៃ ិទធិស្គប់ស្គងផ្លត ច្់េុខសនាេះសទ។ 
ទស្េង់ក្េម ិទធិបតៃថេការរតឹតបិតតែលេិៃចំបាច្់ច្ំស េះអនក្តែលអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ៃិងតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងថាសតើទិៃនៃ័យៃឹងអាច្សស្បើស្បា ់បាៃនាសពលអនាគតតែរឬសទៃិង 
 

៨. ោម ៃអាជាញ ប័ ណ  – ទិៃនៃ័យេិៃជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹង  ិទធិថតច្េាង ប័ ណ បា៉ា តង់   ិជា ញ្ជា  
ឬបទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការ មាា ត់  ិជាក្េមណ្តេួយស ើយ។ ការរតឹតបិតតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព  ៃត ិ ុខ 
ៃិងបុពវ ិទធិ េសហតុផលអាច្ស្តូវបាៃ 
អៃុញ្ជា ត។299  
 

ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាលសលើក្ក្េព ់៖ តមាា ភ្ជព ៃិងការស្គប់ស្គងតផនក្ស្បជា្ិបសតយយ ការផតល់អំណ្តច្ែល់ខល ៃួឯង 
ផលិតផល ៃិងស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ឬផលិតផល ៃិងស វាថមីៗ ៃវាៃុវតតៃ៍ 
ស វារោឋ ភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលសស្ច្ើៃជាងេុៃ ការវា ់តវងអំពីការជេះឥទធិពលនៃសោលៃសយបាយ 
ៃិងច្ំស េះែឹងថមីៗពីស្បភពទិៃនៃ័យ ៃិងរច្នាបថទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ។300 
 
បល ុក្អោរច្ំៃួៃបីតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវការ ៃារប ់ខល ៃួ រេួមាៃ៖ (១) 
ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋ ភិបាល (២) 
ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃសោយអៃតរការ ី ៃិង (៣) 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ  េន្រៃត ីរោឋ ភិបាល ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀត 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលនៃការអភិវឌឍ។301 
 
េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផតល់ជូៃរោឋ ភិបាលៃូវការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោល–
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។302 
 
តផនក្ទីេួយនៃសោលការ ៍ត នាំសោេះស្ស្គយជាេួយទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលគួរតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។ 
អៃុស្គ ៃ៍នានារេួមាៃ៖ 
 

• ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយស្បតិ ក្េម – ការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េម 
គឺជាការបសញ្ចញទិៃនៃ័យស្គធារ ៈសៅេុៃសពលតែលមាៃបុគាលណ្តមាន ក្់ស ន ើ ុំឲ្យស វ្ ើការបសញ្ចញទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
សៅក្ន ុង តវតសរ៍ទី២១ វាមាៃៃ័យថាជាការោក្់ទិៃនៃ័យថមីសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយ 
ស្បតិ ក្េម។ 
 

• ឯក្ស្គរសយង ៃិងពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជពស្គធារ ៈ ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ តែលមាៃស្ស្គប់ – 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែ៏ខ្ា ំងកាា េួយស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយបតៃថេពីសលើសោលការ ៍នានាតែល
ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន សោយច្ាប់ ៃិងសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ស្គប់ តែលការ រ 
ៃិងបសងក ើតការចូ្លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈ ជាញឹក្ញាប់ វាក្ំ ត់ តង់ោរនានា ស្មាប់គុ ភ្ជព ការលាតស្តោង 
ៃិងការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យ។ 
 

                                                           
299 Joshua Tauberer “សោលការ ៍ចំ្ៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាលតែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opengovdata.org/ 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

300 ចំ្ស េះែឹងសបើក្ចំ្ហជាអៃតរជាតិ “សហតុអវ ីទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ?” ស ៀវសៅត នំាអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

301 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី២៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

302 េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ត នំា ត ពីីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទៃិនៃ័យសបើក្ចំ្ហ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



ៃក្េមតែលតផែក្តាេអៃុសលាេភ្ជព ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការ 
 

• គ សៃយយភ្ជព – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់អំពីគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស ើរការ 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ តែលមាៃេុខងារខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ 
 

• ការកាៃ់កាប់ – 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនៃការកាៃ់កាប់តែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អនក្រ ួ
េចំ្ត ក្មាន ក្់ៗ ស្ពេទងំ គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស្ក្េុនានានៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ 
 

• ការស្តួតពិៃិតយ ៃិងតុលយភ្ជព – 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជពសៅក្ន ុងលក្ខ ៈេួយតែលត នាំអំពីការស្តួតពិៃិតយ 
ៃិងការស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពរវាងស្ក្េុអាជីវក្េម ៃិងស្ក្េុបសច្ចក្វទិា ស្ពេទងំរវាងអនក្បសងក ើត/ស្បេូលទិៃនៃ័យ 
អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងអនក្ត នាំអំពី តង់ោរ 
ៃិងលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពផងតែរ 
 

• ការបសងក ើត តង់ោរ – អភបិាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងត នាំអំពី 
ៃិងោំស្ទច្ំស េះការបសងក ើត តង់ោរនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  ៃិង 
 

• តក្តស្បការស្គប់ស្គង – 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងោំស្ទច្ំស េះការតក្តស្ប ក្េមភ្ជពនានានៃការស្គប់ស្គងស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម 
ៃិងស្បតិក្េម សែើេបីគុ តនេារប ់ទិៃនៃ័យសយង ៃិងរច្នា េព ័ៃធ /ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសេ 
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។296 

៦.៣ ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ 
 
 ក្េមភ្ជពនានាតែលស្តូវពិចរណ្តសែើេបីបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ 
រេួមាៃ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
 
៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល 
 
ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាល ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖ “ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ឬស្តូវបាៃផតល់អំណ្តច្សោយរោឋ ភិបាល ឬអងាភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋ ភិបាល តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
សស្បើស្បា ់ស ើងវញិ ៃិងតច្ក្ចយបៃតសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយស រ”ី។ 297  វាក្៏ជា៖ “ទ សៃវ ័ិយេួយ–
ៃិងអាច្វវិតតសៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ– តែលសលើក្ក្េព ់តមាា ភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេាតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលអាច្ត វងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់របូផងតែរ”។298 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំបីនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាលរេួមាៃ៖ 
 
១. សពញសលញ – ស្គប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈទងំអ ់ ស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យត វងរក្បាៃ។ ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ 

គឺជាទិៃនៃ័យតែលពុំជាប់ ក្់ព័ៃធជាេួយឯក្ជៃភ្ជព ការោក្់ក្ំហិតតផនក្ ៃត ិ ុខ ឬបុពវ ិទធិតែលមាៃ ុពលភ្ជព 
 
២. ស្បភពទីេួយ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្បេូលយក្សៅៃឹងស្បភព សោយមាៃព័ត៌មាៃលេែ ិតសៅក្ស្េិតខព ់បំផុត 

េិៃ ថ ិតសៅក្ន ុងទស្េង់បូក្បញ្ច លូ ឬមាៃការតក្តស្បណ្តេួយស ើយ 
 
៣. ទៃ់សពលសវលា – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃ 

យ៉ា ងឆាប់រហ័ បំផុតតាេភ្ជពចំបាច្់សែើេបីតថរក្ាគុ តនេានៃទិៃនៃ័យសនាេះ 
 
៤. អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ – 

ទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយបំផុត ស្មាប់សោលបំ ងសស្ច្ើៃបំផុត។ 
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅសលើអុីៃ្ឺ ិត ស វ្ ើែូសច្នេះ សែើេបីផតល់ជូៃអនក្សស្បើស្បា ់ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃទូលំទូលាយបំផុតតាេតែលអាច្ស វ្ ើបាៃ 

 

                                                           
296  វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

297 េូលៃិ្ិចំ្ស េះែឹងសបើក្ចំ្ហ “សតើទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាលគឺជាអវ ី”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opengovernmentdata.org/ 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

298 OECD “ទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាល”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

៥. អាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា  ុីៃ – 
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធយ៉ា ង េស្ បសែើេបីអៃុញ្ជា តច្ំស េះការែំស ើរការសោយ វ ័យស្បវតត ិ 

 
៦. ោម ៃការសរ ីសអើង – ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់របូ 

សោយោម ៃលក្ខខ ឌ តស្េូវក្ន ុងការច្ុេះស ម្ េះសនាេះសទ។ 
ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយជៃអនាេិក្ស្តូវតតទទួលបាៃការអៃុញ្ជា ត ស្មាប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការចូ្លសស្បើស្បា ់តាេរយៈអនក្តំណ្តងរប ់ជៃអនាេិក្ក្៏សោយ។ 
ទិៃនៃ័យេិៃគួរស្តូវបាៃលាក្់បាំងសៅខ្ងសស្កាយ“ ួៃច្ារតែលហ៊េុេព័ទធសោយរបងសនាេះសទ” 
 

៧. ោម ៃក្េម ិទធិ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្ន ុងទស្េង់ 
តែលោម ៃអងាភ្ជពណ្តេួយមាៃ ិទធិស្គប់ស្គងផ្លត ច្់េុខសនាេះសទ។ 
ទស្េង់ក្េម ិទធិបតៃថេការរតឹតបិតតែលេិៃចំបាច្់ច្ំស េះអនក្តែលអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ៃិងតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងថាសតើទិៃនៃ័យៃឹងអាច្សស្បើស្បា ់បាៃនាសពលអនាគតតែរឬសទៃិង 
 

៨. ោម ៃអាជាញ ប័ ណ  – ទិៃនៃ័យេិៃជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹង  ិទធិថតច្េាង ប័ ណ បា៉ា តង់   ិជា ញ្ជា  
ឬបទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការ មាា ត់  ិជាក្េមណ្តេួយស ើយ។ ការរតឹតបិតតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព  ៃត ិ ុខ 
ៃិងបុពវ ិទធិ េសហតុផលអាច្ស្តូវបាៃ 
អៃុញ្ជា ត។299  
 

ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាលសលើក្ក្េព ់៖ តមាា ភ្ជព ៃិងការស្គប់ស្គងតផនក្ស្បជា្ិបសតយយ ការផតល់អំណ្តច្ែល់ខល ៃួឯង 
ផលិតផល ៃិងស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ឬផលិតផល ៃិងស វាថមីៗ ៃវាៃុវតតៃ៍ 
ស វារោឋ ភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលសស្ច្ើៃជាងេុៃ ការវា ់តវងអំពីការជេះឥទធិពលនៃសោលៃសយបាយ 
ៃិងច្ំស េះែឹងថមីៗពីស្បភពទិៃនៃ័យ ៃិងរច្នាបថទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ។300 
 
បល ុក្អោរច្ំៃួៃបីតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវការ ៃារប ់ខល ៃួ រេួមាៃ៖ (១) 
ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋ ភិបាល (២) 
ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃសោយអៃតរការ ី ៃិង (៣) 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ  េន្រៃត ីរោឋ ភិបាល ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀត 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលនៃការអភិវឌឍ។301 
 
េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផតល់ជូៃរោឋ ភិបាលៃូវការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោល–
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។302 
 
តផនក្ទីេួយនៃសោលការ ៍ត នាំសោេះស្ស្គយជាេួយទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលគួរតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។ 
អៃុស្គ ៃ៍នានារេួមាៃ៖ 
 

• ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយស្បតិ ក្េម – ការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េម 
គឺជាការបសញ្ចញទិៃនៃ័យស្គធារ ៈសៅេុៃសពលតែលមាៃបុគាលណ្តមាន ក្់ស ន ើ ុំឲ្យស វ្ ើការបសញ្ចញទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
សៅក្ន ុង តវតសរ៍ទី២១ វាមាៃៃ័យថាជាការោក្់ទិៃនៃ័យថមីសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយ 
ស្បតិ ក្េម។ 
 

• ឯក្ស្គរសយង ៃិងពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជពស្គធារ ៈ ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ តែលមាៃស្ស្គប់ – 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែ៏ខ្ា ំងកាា េួយស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយបតៃថេពីសលើសោលការ ៍នានាតែល
ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូោន សោយច្ាប់ ៃិងសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ស្គប់ តែលការ រ 
ៃិងបសងក ើតការចូ្លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈ ជាញឹក្ញាប់ វាក្ំ ត់ តង់ោរនានា ស្មាប់គុ ភ្ជព ការលាតស្តោង 
ៃិងការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យ។ 
 

                                                           
299 Joshua Tauberer “សោលការ ៍ចំ្ៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហរប ់រោឋ ភិបាលតែលស្តូវបាៃក្ត់ មាា ល់”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opengovdata.org/ 

(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

300 ចំ្ស េះែឹងសបើក្ចំ្ហជាអៃតរជាតិ “សហតុអវ ីទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ?” ស ៀវសៅត នំាអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

301 Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតតិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧) ទំព័រទី២៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whats-
next_Studie_EN-1.pdf។ 

302 េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ត នំា ត ពីីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទៃិនៃ័យសបើក្ចំ្ហ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 



• បតៃថេពីសលើគុ តនេា សោលសៅ ៃិងសប ក្ក្េមរប ់ ហគេៃ៍ ៃិងរោឋ ភិបាល – 
សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតតជាបៃត  
សោយមាៃបំ ងទទួលស្គា ល់អំពីអញ្ា តត ិខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃនៃច្ំ ុច្លែជាស្គធារ ៈ តែលរេួមាៃ តមាា ភ្ជព 
ភ្ជពសស្គម េះស្តង់ គ សៃយយភ្ជព ស្ប ិទធភ្ជពរប ់រោឋ ភិបាល ការចូ្លរេួរប ់ពលរែឋ 
ៃិងក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ចកាៃ់តតលែ តថេសទៀត។ ការអេះអាងយ៉ា ងច្ា ់លា ់អំពីសោលសៅ គុ តនេា 
ឬសោលបំ ងអាច្ជួយបញ្ជា ក្់អំពីលទធផលតែលរោឋ ភិបាល ងឃឹេថា 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហៃឹងជួយ សស្េច្ 
បាៃ។ 
 

• បសងក ើតបញ្ា ីស្គធារ ៈ ៃិងបញ្ា ីស្គប់ស្ជងុសស្ជាយេួយនៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់ – 
រោឋ ភិបាលគួរតតបសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ េួយនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់េុៃសពលែំស ើរការការអភិវឌឍសោលៃសយបា
យ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ សែើេបីឲ្យរោឋ ភិបាល 
ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតែឹងអំពីទិែឋភ្ជពនានាតែលមាៃ កាត ៃុពលយ៉ា ងសពញសលញច្ំស េះការបសញ្ច ញទិ
ៃនៃ័យ។ 
 

• បញ្ជា ក្់អំពីវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាក្ន ុងការក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ – 
សៅខ ៈសពលតែលសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការបសញ្ចញទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្គ
ធារ ៈទងំអ ់បាៃយ៉ា ងលែឥតសខ្ច េះសនាេះ 
ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យអាច្បញ្ចប់សោយការកាា យជាែំស ើរការតែលមាៃ ភ្ជពសស្ទតសស្ទតេួយ 
សោយស្គរេូលសហតុជាក់្ត ត ងនានា ែូច្ជា ការផតល់េូលៃិ្ិ ឬបុគាលិក្េិៃស្គប់ស្ោៃ់។ 
រោឋ ភិបាលគួរតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់អំពីវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃ កាត ៃុពលជាសស្ច្ើៃតែលអាច្សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការក្ំ 
ត់អំពីលំោប់លំសោយនៃអាទិភ្ជពនៃការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ។ 
 

• តច្ងថា ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអៃុវតតច្ំស េះអនក្ជាប់ក្ិច្ច ៃា ៃិងទីភ្ជន ក្់ងារ ក្់ក្ណ្តត លរោឋ ភិបាល – 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំពីស្គធារ ជៃសោយសស្បើស្បា ់េូលៃិ្ិស្គធារ ៈ 
គួរតតបៃតអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃជាស្គធារ ៈ 
សោយេិៃគិតអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋ ភិបាលច្ំស េះការស វ្ ើស្បតិភូក្េមការស្គប់ស្គងរប ់ខល ៃួសនាេះសទ។ 
 

• ការ រទិៃនៃ័យរស ើបបាៃយ៉ា ង េស្ ប សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហតែលស្តូវបាៃអៃុវតតបាៃយ៉ា ងលែ  
គជឺាការបំសពញបតៃថេពីសលើច្ាប់តែលមាៃអតថ ិភ្ជពេុៃសពលសនាេះ ៃិង          
ស ច្ក្ត ីត នាំអំពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ   ស្គធារ ៈ តែលមាៃៃ័យថា 
វាអាច្រេួបញ្ច លូក្រ ីសលើក្តលងនៃច្ាប់ ត ីពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈតែលមាៃអតថ ិភ្ជពេុៃសពលសនាេះ 
 ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពរស ើប សោយស្គរេូលសហតុតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព  ៃត ិ ុខឬេូលសហតុសផសងសទៀត។303 
 

តផនក្ទីពីរ គឺ ត ីពីរសបៀបស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារេួមាៃ៖ 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ទស្េង់នានានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការចូ្លសស្បើស្បា ់តផនក្បសច្ចក្សទ ជាអតិបរមា– 
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃបសញ្ចញសៅក្ន ុងទស្េង់តែលផតល់ជូៃទិៃនៃ័យទងំសនាេះៃូវភ្ជពងាយស្ ួល 
ៃិងស្ប ិទធផលក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ស ើងវញិតាេរយៈបសច្ចក្វទិា។ សៃេះមាៃៃ័យថា 
ជាការបសញ្ចញទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់សបើក្ច្ំហ (ឬ តង់ោរសបើក្ច្ំហ) 
ៃិងសៅក្ន ុងទស្េង់តែលអាច្បក្ស្ស្គយបាៃសោយមា៉ា  ុីៃ តែលមាៃរច្នា េព ័ៃធ េស្ ប 
(ឬអាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា  ុីៃ)។ 
 

• ផតល់ទស្េង់ស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ ៃិងទស្េង់ េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ខុ ៗោន  – 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េស្ ប ស្មាប់ការតច្ក្ចយ គួរតតស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត សែើេបីបសងក ើៃក្ស្េិតនៃការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ការសស្បើស្បា ់ ៃិងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយជាអតិបរមា។ 
 

• លុបសចលៃូវការរតឹតបិតច្ំស េះការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ – 
សែើេបីផតល់ជូៃៃូវការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយសបើក្ច្ំហយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសនាេះ 
ស្តូវតតមាៃ ិទធិក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស ើងវញិសោយោម ៃការរតឹតបិតតផនក្បសច្ចក្សទ  
ែូច្ជាលក្ខខ ឌ តស្េូវ ស្មាប់ការច្ុេះស ម្ េះ នថាចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការរតឹតបិតសផសងៗសទៀតសនាេះសទ។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ឲ្យទិៃនៃ័យសោយេិៃគិតនថាអាជាញ ប័ ណ យ៉ា ងច្ា ់លា ់ – 
ស្ប ិៃសបើទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈ ៃិងជាអតិបរមាយ៉ា ងពិតស្បាក្ែតេៃសនាេះ 

                                                           
303 Ibid។ 

វាគួរតតោម ៃឧប គា តែល ក្់ព័ៃធៃឹងអាជាញ ប័ ណ ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈស ើងវញិសនាេះសទ។ 
 

• ផតល់ក្នស្េែល់ទីភ្ជន ក្់ងារតែលបសងក ើតទិៃនៃ័យតាេរយៈការត នាំអំពីទស្េង់នៃការទញអាគតោឋ ៃតែល េស្ បេួ
យ – ទមាា ប់អៃុវតតនៃការទញអាគតោឋ ៃសៅសលើទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលអាច្ស្តូវបាៃសលើក្ទឹក្ច្ិតតតាេរយៈការឲ្យ 
អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសោយផ្លទ ល់បសងក ើតគំរនូៃការទញអាគតោឋ ៃ ស្មាប់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។ 
គំរនូៃការទញអាគតោឋ ៃទងំសៃេះគួរតតសរៀបរាប់អំពីធាតុ ំខ្ៃ់ៗនៃអតត ញ្ជា  រប ់ស្បភពសនាេះ 
តែលៃឹងស្តូវបាៃតស្េូវសែើេបីស វ្ ើការ មាា ល់ស្បភពទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្េួយបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព 
ៃិង មាា ល់អងាភ្ជពរប ់ 
រោឋ ភិបាលតែលបាៃបសងក ើតឬតថរក្ាទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវផាយទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – ការផតល់សស្ោងការ ៍រេួ 
ៃិងសស្ោងការ ៍ ន លូតែលស្តូវបាៃព ៌នាយ៉ា ងសពញសលញេួយនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
(ស្ពេទងំឯក្ស្គរសផសងសទៀត) អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្គធារ ជៃ ៃិងរោឋ ភិបាលផងតែរ។ 
សស្ោងការ ៍ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ែ៏រងឹមាំេួយមាៃការ វវិតតយ៉ា ងខ្ា ំងសច្ញពី ញ្ជា  មាា ល់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត (meta-
attributes) រេួ ជាអៃតរជាតិ (ែូច្ជា DCAT) ៃិងអៃុញ្ជា តឲ្យអនក្ផសពវផាយទិៃនៃ័យស វ្ ើការតបងតច្ក្វ ័ិយ 
ឬធាតុនានាសៅតាេបរបិទសៅក្ន ុងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវផាយអំពីែំស ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ – 
ស ច្ក្ត ី សងខបអំពីែំស ើរការតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាក្់លាក្់េួយផតល់បរបិទែ៏មាៃតនេា
តែលេិៃអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញតាេរយៈទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតតេួយសនាេះសទ 
ៃិងគួរតតអេេក្ជាេួយការបសញ្ចញប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ការសស្បើស្បា ់ស ម្ េះ មាា ល់ពិស  ៗ – ការសស្បើស្បា ់ស ម្ េះ មាា ល់ពិស  ៗសៅក្ន ុង 
ៃិងសៅទូទងំប ត ុ ំទិៃនៃ័យទងំអ ់ ស វ្ ើឲ្យការវភិ្ជគទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ 
ៃិងមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវខ្ា ំងជាងេុៃ។ ស្ប ិៃសបើោម ៃស ម្ េះ មាា ល់ពិស  ៗសទសនាេះ 
ការវភិ្ជគេួយច្ំៃួៃអាច្តស្បជាមាៃការលំបាក្ ឬេិៃអាច្ស វ្ ើសៅរចួ្ សោយស្គរតតស ម្ េះស្ សែៀងៗោន អាច្ 
ឬេិៃអាច្ ំសៅសលើអងាភ្ជពតតេួយសនាេះសទ។ ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ ់
ស ម្ េះ មាា ល់ទងំសនាេះេិៃគួរជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹងក្េម ិទធិសនាេះសទៃិងគួរតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការតច្ក្រំតលក្ ឬផសពវផាយអំពីកូ្ែក្ន ុងនាេជាស្បភពសបើក្ច្ំហ – បតៃថេពីសលើទិៃនៃ័យសទៀតសនាេះ 
កូ្ែតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតតវបស្គយត៍ សគហទំព័រតែលផតល់តំ ភ្ជា ប់សៅកាៃ់សគហទំព័រសផសងៗសទៀត 
(portals) ឧបក្រ ៍ ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសផសងសទៀតរប ់រោឋ ភិបាល 
អាច្ផតល់អតថស្បសយជៃ៍ក្ន ុងនាេជាទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែម៏ាៃតនេាសោយផ្លទ ល់។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ៃិងការតច្ក្ចយឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុង 
ប័ ណ ស្គរ –  ំ ួរថាសតើឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុងប័ ណ ស្គរអវ ីខា េះតែលគួរតតបាៃបំតបាងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល 
ៃិងថាសតើតារាងសពលសវលាណ្តខាេះតែលមាៃភ្ជពជាក់្ត តង ស្មាប់ការបំតបាងឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុងប័ ណ ស្គរសនាេះ
សៅជាឯក្ស្គរក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល 
អាច្ស្តូវបាៃជូៃែំ ឹងសោយែំស ើរការក្ន ុងការផតល់អាទិភ្ជពតែល ថ ិតក្ន ុងស្បសភទែូច្ោន ៃឹងែំស ើរការតែលស្តូវបា
ៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យទូសៅតែរ។ 
 

• បសងក ើតទីតាំងក្ណ្តត លេួយតែលសស្បើស្បា ់ ស្មាប់តតការផសពវផាយទិៃនៃ័យ ៃិងសោលៃសយបាយនានាតតប៉ាុសណ្តណ េះ – 
សគហទំព័រតែលផតល់តំ ភ្ជា ប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសៅសគហទំព័រសផសងៗសទៀត ៃិងតវបស្គយត៍ស្បហាក្់ស្បតហលោន អាច្
ជួយ ស្េួលែល់ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហតាេរយៈការផតល់េជឈេ ឌ លតែលងាយស្ ួលក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ៃិង
អាច្ត វងរក្បាៃៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ។ 
 

• ផសពវផាយទិៃនៃ័យជាែុំៗ – ការចូ្លសស្បើស្បា ់ជាែុំផតល់ជូៃៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត ែ៏ស្គេញ្ា  
ប៉ាុតៃតមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយសៅក្ន ុងការផសពវផាយប ត ុ ំទិៃនៃ័យយ៉ា ងសពញសលញតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្ទ
ញយក្ស្គប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យក្ន ុងសពលតតេួយ។ 
 

• បសងក ើត APIs ស្គធារ ៈ ស្មាប់ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ – អងាភ្ជពរោឋ ភិបាលអាច្បសងក ើត APIs 
តែលអៃុញ្ជា តឲ្យតតិយជៃចូ្លត វងរក្ ទញយក្ 
ឬោក្់ជូៃសោយ វ ័យស្បវតត ិៃូវទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយផ្លទ ល់។ 
 

• ស វ្ ើឲ្យវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពស្បស ើរស ើង – សែើេបីស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជព 
ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
បទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការលាតស្តោងគួរតតបាៃទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ
្ឺ ិត។ ការបញ្ជ ៃូឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ តែលស្តូវបាៃស្គា ល់ផងតែរថាជា “e-filing” 
គឺជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជព 



• បតៃថេពីសលើគុ តនេា សោលសៅ ៃិងសប ក្ក្េមរប ់ ហគេៃ៍ ៃិងរោឋ ភិបាល – 
សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតតជាបៃត  
សោយមាៃបំ ងទទួលស្គា ល់អំពីអញ្ា តត ិខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃនៃច្ំ ុច្លែជាស្គធារ ៈ តែលរេួមាៃ តមាា ភ្ជព 
ភ្ជពសស្គម េះស្តង់ គ សៃយយភ្ជព ស្ប ិទធភ្ជពរប ់រោឋ ភិបាល ការចូ្លរេួរប ់ពលរែឋ 
ៃិងក្ំស ើៃស ែឋក្ិច្ចកាៃ់តតលែ តថេសទៀត។ ការអេះអាងយ៉ា ងច្ា ់លា ់អំពីសោលសៅ គុ តនេា 
ឬសោលបំ ងអាច្ជួយបញ្ជា ក្់អំពីលទធផលតែលរោឋ ភិបាល ងឃឹេថា 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហៃឹងជួយ សស្េច្ 
បាៃ។ 
 

• បសងក ើតបញ្ា ីស្គធារ ៈ ៃិងបញ្ា ីស្គប់ស្ជងុសស្ជាយេួយនៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់ – 
រោឋ ភិបាលគួរតតបសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ េួយនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់េុៃសពលែំស ើរការការអភិវឌឍសោលៃសយបា
យ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ សែើេបីឲ្យរោឋ ភិបាល 
ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតែឹងអំពីទិែឋភ្ជពនានាតែលមាៃ កាត ៃុពលយ៉ា ងសពញសលញច្ំស េះការបសញ្ច ញទិ
ៃនៃ័យ។ 
 

• បញ្ជា ក្់អំពីវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាក្ន ុងការក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ – 
សៅខ ៈសពលតែលសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការបសញ្ចញទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្គ
ធារ ៈទងំអ ់បាៃយ៉ា ងលែឥតសខ្ច េះសនាេះ 
ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យអាច្បញ្ចប់សោយការកាា យជាែំស ើរការតែលមាៃ ភ្ជពសស្ទតសស្ទតេួយ 
សោយស្គរេូលសហតុជាក់្ត ត ងនានា ែូច្ជា ការផតល់េូលៃិ្ិ ឬបុគាលិក្េិៃស្គប់ស្ោៃ់។ 
រោឋ ភិបាលគួរតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់អំពីវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃ កាត ៃុពលជាសស្ច្ើៃតែលអាច្សស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការក្ំ 
ត់អំពីលំោប់លំសោយនៃអាទិភ្ជពនៃការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ។ 
 

• តច្ងថា ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអៃុវតតច្ំស េះអនក្ជាប់ក្ិច្ច ៃា ៃិងទីភ្ជន ក្់ងារ ក្់ក្ណ្តត លរោឋ ភិបាល – 
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូលផត ុំពីស្គធារ ជៃសោយសស្បើស្បា ់េូលៃិ្ិស្គធារ ៈ 
គួរតតបៃតអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃជាស្គធារ ៈ 
សោយេិៃគិតអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋ ភិបាលច្ំស េះការស វ្ ើស្បតិភូក្េមការស្គប់ស្គងរប ់ខល ៃួសនាេះសទ។ 
 

• ការ រទិៃនៃ័យរស ើបបាៃយ៉ា ង េស្ ប សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហតែលស្តូវបាៃអៃុវតតបាៃយ៉ា ងលែ  
គជឺាការបំសពញបតៃថេពីសលើច្ាប់តែលមាៃអតថ ិភ្ជពេុៃសពលសនាេះ ៃិង          
ស ច្ក្ត ីត នាំអំពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ   ស្គធារ ៈ តែលមាៃៃ័យថា 
វាអាច្រេួបញ្ច លូក្រ ីសលើក្តលងនៃច្ាប់ ត ីពីការចូ្លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈតែលមាៃអតថ ិភ្ជពេុៃសពលសនាេះ 
 ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពរស ើប សោយស្គរេូលសហតុតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព  ៃត ិ ុខឬេូលសហតុសផសងសទៀត។303 
 

តផនក្ទីពីរ គឺ ត ីពីរសបៀបស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារេួមាៃ៖ 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ទស្េង់នានានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការចូ្លសស្បើស្បា ់តផនក្បសច្ចក្សទ ជាអតិបរមា– 
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃបសញ្ចញសៅក្ន ុងទស្េង់តែលផតល់ជូៃទិៃនៃ័យទងំសនាេះៃូវភ្ជពងាយស្ ួល 
ៃិងស្ប ិទធផលក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ស ើងវញិតាេរយៈបសច្ចក្វទិា។ សៃេះមាៃៃ័យថា 
ជាការបសញ្ចញទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់សបើក្ច្ំហ (ឬ តង់ោរសបើក្ច្ំហ) 
ៃិងសៅក្ន ុងទស្េង់តែលអាច្បក្ស្ស្គយបាៃសោយមា៉ា  ុីៃ តែលមាៃរច្នា េព ័ៃធ េស្ ប 
(ឬអាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា  ុីៃ)។ 
 

• ផតល់ទស្េង់ស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ ៃិងទស្េង់ េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ខុ ៗោន  – 
 វ ិ្ ីស្គន្រ ត េស្ ប ស្មាប់ការតច្ក្ចយ គួរតតស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត សែើេបីបសងក ើៃក្ស្េិតនៃការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ការសស្បើស្បា ់ ៃិងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយជាអតិបរមា។ 
 

• លុបសចលៃូវការរតឹតបិតច្ំស េះការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ – 
សែើេបីផតល់ជូៃៃូវការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយសបើក្ច្ំហយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសនាេះ 
ស្តូវតតមាៃ ិទធិក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស ើងវញិសោយោម ៃការរតឹតបិតតផនក្បសច្ចក្សទ  
ែូច្ជាលក្ខខ ឌ តស្េូវ ស្មាប់ការច្ុេះស ម្ េះ នថាចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការរតឹតបិតសផសងៗសទៀតសនាេះសទ។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ឲ្យទិៃនៃ័យសោយេិៃគិតនថាអាជាញ ប័ ណ យ៉ា ងច្ា ់លា ់ – 
ស្ប ិៃសបើទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈ ៃិងជាអតិបរមាយ៉ា ងពិតស្បាក្ែតេៃសនាេះ 
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វាគួរតតោម ៃឧប គា តែល ក្់ព័ៃធៃឹងអាជាញ ប័ ណ ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈស ើងវញិសនាេះសទ។ 
 

• ផតល់ក្នស្េែល់ទីភ្ជន ក្់ងារតែលបសងក ើតទិៃនៃ័យតាេរយៈការត នាំអំពីទស្េង់នៃការទញអាគតោឋ ៃតែល េស្ បេួ
យ – ទមាា ប់អៃុវតតនៃការទញអាគតោឋ ៃសៅសលើទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលអាច្ស្តូវបាៃសលើក្ទឹក្ច្ិតតតាេរយៈការឲ្យ 
អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសោយផ្លទ ល់បសងក ើតគំរនូៃការទញអាគតោឋ ៃ ស្មាប់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។ 
គំរនូៃការទញអាគតោឋ ៃទងំសៃេះគួរតតសរៀបរាប់អំពីធាតុ ំខ្ៃ់ៗនៃអតត ញ្ជា  រប ់ស្បភពសនាេះ 
តែលៃឹងស្តូវបាៃតស្េូវសែើេបីស វ្ ើការ មាា ល់ស្បភពទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្េួយបាៃយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព 
ៃិង មាា ល់អងាភ្ជពរប ់ 
រោឋ ភិបាលតែលបាៃបសងក ើតឬតថរក្ាទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវផាយទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – ការផតល់សស្ោងការ ៍រេួ 
ៃិងសស្ោងការ ៍ ន លូតែលស្តូវបាៃព ៌នាយ៉ា ងសពញសលញេួយនៃទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
(ស្ពេទងំឯក្ស្គរសផសងសទៀត) អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្គធារ ជៃ ៃិងរោឋ ភិបាលផងតែរ។ 
សស្ោងការ ៍ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត 
ែ៏រងឹមាំេួយមាៃការ វវិតតយ៉ា ងខ្ា ំងសច្ញពី ញ្ជា  មាា ល់ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត (meta-
attributes) រេួ ជាអៃតរជាតិ (ែូច្ជា DCAT) ៃិងអៃុញ្ជា តឲ្យអនក្ផសពវផាយទិៃនៃ័យស វ្ ើការតបងតច្ក្វ ័ិយ 
ឬធាតុនានាសៅតាេបរបិទសៅក្ន ុងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវផាយអំពីែំស ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ – 
ស ច្ក្ត ី សងខបអំពីែំស ើរការតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាក្់លាក្់េួយផតល់បរបិទែ៏មាៃតនេា
តែលេិៃអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញតាេរយៈទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតតេួយសនាេះសទ 
ៃិងគួរតតអេេក្ជាេួយការបសញ្ចញប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ការសស្បើស្បា ់ស ម្ េះ មាា ល់ពិស  ៗ – ការសស្បើស្បា ់ស ម្ េះ មាា ល់ពិស  ៗសៅក្ន ុង 
ៃិងសៅទូទងំប ត ុ ំទិៃនៃ័យទងំអ ់ ស វ្ ើឲ្យការវភិ្ជគទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពលែជាងេុៃ 
ៃិងមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវខ្ា ំងជាងេុៃ។ ស្ប ិៃសបើោម ៃស ម្ េះ មាា ល់ពិស  ៗសទសនាេះ 
ការវភិ្ជគេួយច្ំៃួៃអាច្តស្បជាមាៃការលំបាក្ ឬេិៃអាច្ស វ្ ើសៅរចួ្ សោយស្គរតតស ម្ េះស្ សែៀងៗោន អាច្ 
ឬេិៃអាច្ ំសៅសលើអងាភ្ជពតតេួយសនាេះសទ។ ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ ់
ស ម្ េះ មាា ល់ទងំសនាេះេិៃគួរជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹងក្េម ិទធិសនាេះសទៃិងគួរតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការតច្ក្រំតលក្ ឬផសពវផាយអំពីកូ្ែក្ន ុងនាេជាស្បភពសបើក្ច្ំហ – បតៃថេពីសលើទិៃនៃ័យសទៀតសនាេះ 
កូ្ែតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតតវបស្គយត៍ សគហទំព័រតែលផតល់តំ ភ្ជា ប់សៅកាៃ់សគហទំព័រសផសងៗសទៀត 
(portals) ឧបក្រ ៍ ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសផសងសទៀតរប ់រោឋ ភិបាល 
អាច្ផតល់អតថស្បសយជៃ៍ក្ន ុងនាេជាទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែម៏ាៃតនេាសោយផ្លទ ល់។ 
 

• តស្េូវឲ្យមាៃការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ៃិងការតច្ក្ចយឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុង 
ប័ ណ ស្គរ –  ំ ួរថាសតើឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុងប័ ណ ស្គរអវ ីខា េះតែលគួរតតបាៃបំតបាងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល 
ៃិងថាសតើតារាងសពលសវលាណ្តខាេះតែលមាៃភ្ជពជាក់្ត តង ស្មាប់ការបំតបាងឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្ន ុងប័ ណ ស្គរសនាេះ
សៅជាឯក្ស្គរក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល 
អាច្ស្តូវបាៃជូៃែំ ឹងសោយែំស ើរការក្ន ុងការផតល់អាទិភ្ជពតែល ថ ិតក្ន ុងស្បសភទែូច្ោន ៃឹងែំស ើរការតែលស្តូវបា
ៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យទូសៅតែរ។ 
 

• បសងក ើតទីតាំងក្ណ្តត លេួយតែលសស្បើស្បា ់ ស្មាប់តតការផសពវផាយទិៃនៃ័យ ៃិងសោលៃសយបាយនានាតតប៉ាុសណ្តណ េះ – 
សគហទំព័រតែលផតល់តំ ភ្ជា ប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសៅសគហទំព័រសផសងៗសទៀត ៃិងតវបស្គយត៍ស្បហាក្់ស្បតហលោន អាច្
ជួយ ស្េួលែល់ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហតាេរយៈការផតល់េជឈេ ឌ លតែលងាយស្ ួលក្ន ុងការចូ្លសស្បើស្បា ់ៃិង
អាច្ត វងរក្បាៃៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ។ 
 

• ផសពវផាយទិៃនៃ័យជាែុំៗ – ការចូ្លសស្បើស្បា ់ជាែុំផតល់ជូៃៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត ែ៏ស្គេញ្ា  
ប៉ាុតៃតមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយសៅក្ន ុងការផសពវផាយប ត ុ ំទិៃនៃ័យយ៉ា ងសពញសលញតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្ទ
ញយក្ស្គប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យក្ន ុងសពលតតេួយ។ 
 

• បសងក ើត APIs ស្គធារ ៈ ស្មាប់ការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ – អងាភ្ជពរោឋ ភិបាលអាច្បសងក ើត APIs 
តែលអៃុញ្ជា តឲ្យតតិយជៃចូ្លត វងរក្ ទញយក្ 
ឬោក្់ជូៃសោយ វ ័យស្បវតត ិៃូវទិៃនៃ័យតែលទទួលបាៃពីេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយផ្លទ ល់។ 
 

• ស វ្ ើឲ្យវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពស្បស ើរស ើង – សែើេបីស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជព 
ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
បទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការលាតស្តោងគួរតតបាៃទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីវ ិ្ ីស្គន្រ តក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ
្ឺ ិត។ ការបញ្ជ ៃូឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធ សអ ិច្ស្តូៃិក្ តែលស្តូវបាៃស្គា ល់ផងតែរថាជា “e-filing” 
គឺជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត េួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យគុ ភ្ជព 



ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃការស្បេូលទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ការផសពវផាយ ៃិងស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមទិៃនៃ័យជាបៃតបនាទ ប់ – 
ច្ំ ុច្លែបំផុតនៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត គឺការទទួលបាៃសៅសពលសវលាជាក់្ត តង–
ទិៃនៃ័យគួរតតស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសក្ៀក្ៃឹងសពលសវលាតែលវាស្តូវបាៃស្បេូលយក្ខ្ា ំងបំផុតតាេតែ
លអាច្ស វ្ ើបាៃ។ ការផតល់អំណ្តច្ែល់ការបសញ្ចញប ត ុ ំទិៃនៃ័យតតេួយសលើក្ គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ 
ពីសស្ េះវាតស្បជាមាៃភ្ជពេិៃសពញសលញភ្ជា េៗបនាទ ប់ពីទិៃនៃ័យបតៃថេស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងប៉ាុតៃតេិៃស្តូវបាៃផសពវ
ផាយ។ 
 

• បសងក ើតការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាអច្ិនន្រៃតយ៍ – សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្តូវបាៃបសញ្ចញ 
ៃិងស្តូវបាៃបំតបាងសៅជាទិៃនៃ័យឌីជីថលរចួ្រាល់សហើយសនាេះ ទិៃនៃ័យសនាេះគួរតតបៃតអាច្ត វងរក្បាៃជាអច្ិនន្រៃត យ៍ 
“អាច្ត វងរក្បាៃ” សៅទីតាំងតែលមាៃលំៃឹងេួយសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
ឬតាេរយៈឯក្ស្គរនានាជាសរៀងរហូត។304 
 

តផនក្ទីបីៃិយយអំពីរសបៀបអៃុវតតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារេួមាៃ៖ 

• បសងក ើត ឬតតងតាំងអាជាញ ្រស្តួតពិៃិតយេួយ – 
 ំ ួរេួយច្ំៃួៃអាច្ស្បឆាំងៃឹងការក្ំ ត់ងាយៗសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើ
ក្ច្ំហេួយ 
ែូសច្នេះវាមាៃភ្ជព េស្ បសៅក្ន ុងការក្ំ ត់អាជាញ ្រតតេួយគត់តែលទទួលបាៃការផតល់អំណ្តច្ឲ្យសោេះស្ស្គយជសមាា េះ
នានា ៃិងធានាច្ំស េះការអៃុសលាេតាេវ ិ្ ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហថមីៗ។ 

• បសងក ើតការត នាំ ឬបទបបញ្ាតត ិច្ងកាតពវក្ិច្ច ស្មាប់ការអៃុវតតសផសងសទៀត – 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេួយគួរតតមាៃបំ ង សស្េច្បាៃភ្ជពសជាគជ័យយ៉ា ងជាក់្ត តង 
មាៃៃ័យថា សោលៃសយបាយសៃេះគួរតតក្ំ ត់   ច្ក្ខ ុ វ ័ិយេួយអំពីេូលសហតុនៃការអៃុវតតសោលៃសយបាយសៃេះ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏គួរតតអាច្ផតល់ែំណ្តក្់កាលតែលអៃុវតតបាៃែល់រោឋ ភិបាល 
ៃិងអាជាញ ្រស្តួតពិៃិតយសែើេបីអៃុវតតតាេផងតែរ សែើេបីសេើលស ើញសោលៃសយបាយសនាេះតាេរយៈការអៃុវតត។ 
ការបសងក ើតបទបបញ្ាតត ិ ឬការត នាំនានាអាច្ធានាបាៃៃូវសោលៃសយបាយតែល រងឹមាំ ៃិងអាច្ពឹងតផែក្បាៃ 
ៃិងតាេ្េមតា 
វា ំសៅសលើភ្ជពខុ ោន រវាងសោលៃសយបាយតែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសែើេបីបងាហ ញទល់ៃឹងសោលៃសយបាយតែលស្តូវ
បាៃអៃុេ័តសោយស្គរស្គរ ំខ្ៃ់យ៉ា ងពិតស្បាក្ែរប ់វា។ 
 

• រេួបញ្ច លូទ សៃវ ័ិយរប ់ស្គធារ ជៃចូ្លសៅក្ន ុងការអៃុវតតសោលៃសយបាយ – ស្គធារ ជៃគួរតតស្តូវបាៃ
រេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងការវាយតនេា ៃិងការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិជាបៃតបនាទ ប់អំពីការអៃុវតតសោលៃសយបាយ។ 
រោឋ ភិបាលគួរតតបសងក ើតឱកា ែ៏មាៃអតថៃ័យ ស្មាប់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្គធារ ជៃអំពីគុ ភ្ជព បរមិា  
ការសស្ជើ សរ ី ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ ស្ពេទងំ 
ភ្ជពអំសណ្តយផលនៃច្ំ ុច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ែល់អនក្សស្បើស្បា ់ផងតែរ។ 
 

• ក្ំ ត់តារាងសពលសវលាតែលមាៃេហិច្ឆតា េស្ ប ស្មាប់ការអៃុវតត  – 
ការក្ំ ត់កាលបរសិច្ឆទែល់ក្ំ ត់ច្ា ់លា ់អាច្បងាហ ញអំពីភ្ជពរងឹមាំនៃការសបតជាញ ច្ិតត 
សហើយៃឹងជួយផ្លា  ់បត រូការសបតជាញ ច្ិតតទងំសនាេះសៅជា          លទធផល។ 
កាលបរសិច្ឆទែល់ក្ំ ត់ក្៏អាច្ជួយ មាា ល់ភ្ជពបរាជ័យបាៃយ៉ា ងច្ា ់លា ់ 
តែលសបើក្ទវ រច្ំហ ស្មាប់ការស្តួតពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃផងតែរ។ 
 

• បសងក ើតែំស ើរការនានាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ – 
គ ុភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃឹងេិៃស្តូវបាៃធានាតតតាេរយៈការបសញ្ចញទិៃនៃ័យតតេ៉ាាងសនាេះសទ។ 
ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាចំបាច្់ស្តូវតតបាៃស វ្ ើស ើងសែើេបីស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃបច្ច ុបបៃនភ្ជពមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវៃិង
អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ។ 
 

• ធានាច្ំស េះការផតល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការអៃុវតត  – ែូច្ោន ៃឹងគំៃិតផត ចួ្សផេើេណ្តេួយសផសងសទៀតតែរ 
ការអៃុវតត
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហគួរតតស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសោយមាៃការចប់អារេម ៍ច្ំស េះៃិរៃត រភ្ជពក្ន ុ
ងរយៈសពលតវង។ វ ិ្ ីេួយក្ន ុងការស វ្ ើតបបសៃេះ គឺការពិចរណ្តអំពីស្បភពនៃការផតល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់ការអៃុវតតសោល-
ៃសយបាយសៃេះ ស្ពេទងំការបៃតអៃុវតតសោលៃសយបាយសនាេះនាសពលអនាគត។ 
ការផតល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់អាច្ ំសៅសលើភ្ជពខុ ោន រវាងសោលៃសយបាយតែលទទួលបាៃសជាគជ័យ 
ៃិងសោលៃសយបាយតែលេិៃទទួលបាៃសជាគជ័យ។ 
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• បសងក ើត ៃិងត វ ងរក្ភ្ជពជានែគូតែលស្បក្បសោយ កាត ៃុពល – 
ភ្ជពជានែគូអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្ន ុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ំខ្ៃ់ៗខុ ៗោន សស្ច្ើៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការប
សញ្ចញទិៃនៃ័យ ែូច្ជា៖ ការបសងក ើៃភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
 មាា ល់អាទិភ្ជពនៃធាតុ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ 
ៃិងការភ្ជា ប់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលសៅៃឹងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអងាការេិៃត វងរក្ស្បាក្់ច្ំស ញ 
ស្ក្េុជំនាញ ស្គឹេះស្គថ ៃ ិក្ា ៃិងរោឋ ភិបាលនានាតែលសៅតក្បរសនាេះ។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិនាសពលអនាគតសែើេបីការតក្តស្បតែលអាច្សក្ើតស ើងច្ំស េះសោលៃសយបាយ
សនាេះ – សែើេបីទទួលបាៃព័ត៌មាៃថមីៗអំពីទមាា ប់អៃុវតតតែលលែបំផុតនាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងទទួលបាៃសយបល់ស្ត ប់ពីការស្តួតពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃតែលក្ំពុងតតមាៃអតថ ិភ្ជពសនាេះ 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហគួរតត
ផតលអ់ំណ្តច្ែល់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិនាសពលអនាគតច្ំស េះសោលៃសយបាយសោយផ្លទ ល់ ស្ពេទងំ ការត នាំ
ណ្តេួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយសោលៃសយបាយសៃេះ ឬែំស ើរការអៃុវតតសផសងសទៀត។305  

បារ តូេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ ផតល់អៃុស្គ ៃ៍អំពីែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗែូច្ខ្ងសស្កាេ “សែើេបីធានាថា 
‘បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ’ ៃឹងនាំេក្ៃូវបែិវតតៃ៍យ៉ា ងពិតស្បាក្ែសៅក្ន ុងតមាា ភ្ជព ៃិងលទធផលការងាររប ់រោឋ ភិបាលនានា”៖ 

• ការសបតជាញ ច្ិតតតផនក្ៃសយបាយសៅក្ស្េិតខព ់ច្ំស េះការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េមៃូវទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ 
ជាពិស   ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងបំផុតច្ំស េះគ សៃយយភ្ជព 
 

• ការវៃិិសយគស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ច្ំស េះការោំស្ទែល់ ៃិងការប ត ុ េះបណ្តត ល ងាេ ីុវលិ 
ៃិង ហស្គិៃតែលតំណ្តងឲ្យតផនក្ជាសស្ច្ើៃអំពីការយល់ែឹងៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព 
 

• ការក្ំ ត់បរបិទ ស្មាប់ឧបក្រ ៍ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ សោយតផែក្តាេតស្េូវការក្ន ុងេូលោឋ ៃ 
ឧទហរ ៍៖ 
តាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈការសេើលស ើញសៅក្ន ុងស្បសទ នានាតែលមាៃក្ស្េិតអក្ខ រ
ក្េមទប 
 

• ោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសៅក្ស្េិតស្ក្ងុ ជាការបំសពញបតៃថេសលើក្េម វ ិ្ ីក្ស្េិតជាតិ ៃងិ 
 

• កំ្ត ទស្េង់ច្ាប់សែើេបីធានាថា ការធានាច្ំស េះ ិទធិទទួលបាៃព័ត៌មាៃ ៃិង ិទធិច្ំស េះឯក្ជៃភ្ជព 
គឺជាតផនក្េួយនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។306 

សទេះបីជាមាៃស្គធារ ជៃ ការសបតជាញ ច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់សោយរោឋ ភិបាលច្ំស េះទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
ៃិងគំៃិតផត ចួ្សផតើេជា ក្លេួយច្ំៃួៃរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃក្៏សោយ 
ការចប់សផតើេអៃុវតតទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេិៃ ូវមាៃែំស ើរការសៅេុខសនាេះសទ។ បញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
ឆាន ំ២០១៧ – ការវាយតនេាអំពីការស្គបែ ត ប់ 
ៃិងភ្ជពសបើក្ច្ំហនៃ ថ ិតិផល វូការតែលស្តូវបាៃផសពវផាយសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ – បាៃរាយការ ៍ថា 
“វឌឍៃភ្ជពេក្ទល់បច្ច ុបបៃនមាៃភ្ជពយឺតយ៉ា វ”។307 
 
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
 
ការឃ្ា ំសេើល–ឬ “ការចប់អារេម ៍សោយមាៃសោលបំ ង ជាទមាា ប់ ជាស្បព័ៃធ  ៃិងមាៃការសផ្លត តសលើ 
ច្ំស េះព័ត៌មាៃលេែ ិតផ្លទ ល់ខល ៃួ សែើេបីស វ្ ើការស្គប់ស្គង ការផតល់ ិទធិ ការស្គប់ស្គង ការជេះឥទធិពល ឬការការ រ”– 
បាៃកាា យជាបទោឋ ៃ។308 
 
ការ ិក្ាេួយកាលពីតខ ីហា ឆាន ំ២០១៨ បាៃបងាហ ញថា សោយមាច  ់ទូរ ពទឆាា តនវេិៃបាៃែឹងខល ៃួ Google 
ស វ្ ើការតាេោៃទីតាំងនៃឧបក្រ ៍ Android  ូេបីតតសៅសពលតែលទូរ ពទសនាេះសៅស ា ៀេ។ សៅក្ន ុងរយៈសពល ២៤ សមា៉ា ង 
ឧបក្រ ៍ Android បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ ៤,៣ សេហាា នប សៅកាៃ់ Google សៅខ ៈសពលតែល iPhone 
បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ ០,៧៦ សេហាា នប។ ការ ិក្ាែតែលសនាេះបាៃបងាហ ញថា “iPhones 
បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺវរឺប ់ Apple មាៃភ្ជពញឹក្ញាប់តិច្ជាងការតែល ឧបក្រ ៍ Android 
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306 Web Foundation “លទធផល ំខ្ៃ់” បារ តូេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opendatabarometer.org/2ndEdition/summary/index.html 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

307 អងាការឃ្ា ំសេើលទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ “របាយការ ៍ស្បចំឆាន ំនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ ឆាន ំ២០១៧៖ របាយការ ៍អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ” 
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opendatawatch.com/publications/open-data-inventory-2017-annual-report/។ 

308  David Lyon “ ងាេនៃការឃ្ា ំសេើល” បទបងាហ ញតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅ Piacenza ស្បសទ អីុតាលី នថាទី២៨ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០០៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.festivaldeldiritto.it/2008/pdf/interventi/david_lyon.pdf។ 



ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃការស្បេូលទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ការផសពវផាយ ៃិងស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមទិៃនៃ័យជាបៃតបនាទ ប់ – 
ច្ំ ុច្លែបំផុតនៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត គឺការទទួលបាៃសៅសពលសវលាជាក់្ត តង–
ទិៃនៃ័យគួរតតស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសក្ៀក្ៃឹងសពលសវលាតែលវាស្តូវបាៃស្បេូលយក្ខ្ា ំងបំផុតតាេតែ
លអាច្ស វ្ ើបាៃ។ ការផតល់អំណ្តច្ែល់ការបសញ្ចញប ត ុ ំទិៃនៃ័យតតេួយសលើក្ គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ 
ពីសស្ េះវាតស្បជាមាៃភ្ជពេិៃសពញសលញភ្ជា េៗបនាទ ប់ពីទិៃនៃ័យបតៃថេស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងប៉ាុតៃតេិៃស្តូវបាៃផសពវ
ផាយ។ 
 

• បសងក ើតការចូ្លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាអច្ិនន្រៃតយ៍ – សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្តូវបាៃបសញ្ចញ 
ៃិងស្តូវបាៃបំតបាងសៅជាទិៃនៃ័យឌីជីថលរចួ្រាល់សហើយសនាេះ ទិៃនៃ័យសនាេះគួរតតបៃតអាច្ត វងរក្បាៃជាអច្ិនន្រៃត យ៍ 
“អាច្ត វងរក្បាៃ” សៅទីតាំងតែលមាៃលំៃឹងេួយសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
ឬតាេរយៈឯក្ស្គរនានាជាសរៀងរហូត។304 
 

តផនក្ទីបីៃិយយអំពីរសបៀបអៃុវតតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារេួមាៃ៖ 

• បសងក ើត ឬតតងតាំងអាជាញ ្រស្តួតពិៃិតយេួយ – 
 ំ ួរេួយច្ំៃួៃអាច្ស្បឆាំងៃឹងការក្ំ ត់ងាយៗសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើ
ក្ច្ំហេួយ 
ែូសច្នេះវាមាៃភ្ជព េស្ បសៅក្ន ុងការក្ំ ត់អាជាញ ្រតតេួយគត់តែលទទួលបាៃការផតល់អំណ្តច្ឲ្យសោេះស្ស្គយជសមាា េះ
នានា ៃិងធានាច្ំស េះការអៃុសលាេតាេវ ិ្ ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហថមីៗ។ 

• បសងក ើតការត នាំ ឬបទបបញ្ាតត ិច្ងកាតពវក្ិច្ច ស្មាប់ការអៃុវតតសផសងសទៀត – 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេួយគួរតតមាៃបំ ង សស្េច្បាៃភ្ជពសជាគជ័យយ៉ា ងជាក់្ត តង 
មាៃៃ័យថា សោលៃសយបាយសៃេះគួរតតក្ំ ត់   ច្ក្ខ ុ វ ័ិយេួយអំពីេូលសហតុនៃការអៃុវតតសោលៃសយបាយសៃេះ 
ប៉ាុតៃតវាក្៏គួរតតអាច្ផតល់ែំណ្តក្់កាលតែលអៃុវតតបាៃែល់រោឋ ភិបាល 
ៃិងអាជាញ ្រស្តួតពិៃិតយសែើេបីអៃុវតតតាេផងតែរ សែើេបីសេើលស ើញសោលៃសយបាយសនាេះតាេរយៈការអៃុវតត។ 
ការបសងក ើតបទបបញ្ាតត ិ ឬការត នាំនានាអាច្ធានាបាៃៃូវសោលៃសយបាយតែល រងឹមាំ ៃិងអាច្ពឹងតផែក្បាៃ 
ៃិងតាេ្េមតា 
វា ំសៅសលើភ្ជពខុ ោន រវាងសោលៃសយបាយតែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសែើេបីបងាហ ញទល់ៃឹងសោលៃសយបាយតែលស្តូវ
បាៃអៃុេ័តសោយស្គរស្គរ ំខ្ៃ់យ៉ា ងពិតស្បាក្ែរប ់វា។ 
 

• រេួបញ្ច លូទ សៃវ ័ិយរប ់ស្គធារ ជៃចូ្លសៅក្ន ុងការអៃុវតតសោលៃសយបាយ – ស្គធារ ជៃគួរតតស្តូវបាៃ
រេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងការវាយតនេា ៃិងការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិជាបៃតបនាទ ប់អំពីការអៃុវតតសោលៃសយបាយ។ 
រោឋ ភិបាលគួរតតបសងក ើតឱកា ែ៏មាៃអតថៃ័យ ស្មាប់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្គធារ ជៃអំពីគុ ភ្ជព បរមិា  
ការសស្ជើ សរ ី ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ ស្ពេទងំ 
ភ្ជពអំសណ្តយផលនៃច្ំ ុច្ចូ្លសស្បើស្បា ់ែល់អនក្សស្បើស្បា ់ផងតែរ។ 
 

• ក្ំ ត់តារាងសពលសវលាតែលមាៃេហិច្ឆតា េស្ ប ស្មាប់ការអៃុវតត  – 
ការក្ំ ត់កាលបរសិច្ឆទែល់ក្ំ ត់ច្ា ់លា ់អាច្បងាហ ញអំពីភ្ជពរងឹមាំនៃការសបតជាញ ច្ិតត 
សហើយៃឹងជួយផ្លា  ់បត រូការសបតជាញ ច្ិតតទងំសនាេះសៅជា          លទធផល។ 
កាលបរសិច្ឆទែល់ក្ំ ត់ក្៏អាច្ជួយ មាា ល់ភ្ជពបរាជ័យបាៃយ៉ា ងច្ា ់លា ់ 
តែលសបើក្ទវ រច្ំហ ស្មាប់ការស្តួតពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃផងតែរ។ 
 

• បសងក ើតែំស ើរការនានាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ – 
គ ុភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃឹងេិៃស្តូវបាៃធានាតតតាេរយៈការបសញ្ចញទិៃនៃ័យតតេ៉ាាងសនាេះសទ។ 
ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាចំបាច្់ស្តូវតតបាៃស វ្ ើស ើងសែើេបីស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃបច្ច ុបបៃនភ្ជពមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវៃិង
អាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ។ 
 

• ធានាច្ំស េះការផតល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការអៃុវតត  – ែូច្ោន ៃឹងគំៃិតផត ចួ្សផេើេណ្តេួយសផសងសទៀតតែរ 
ការអៃុវតត
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហគួរតតស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសោយមាៃការចប់អារេម ៍ច្ំស េះៃិរៃត រភ្ជពក្ន ុ
ងរយៈសពលតវង។ វ ិ្ ីេួយក្ន ុងការស វ្ ើតបបសៃេះ គឺការពិចរណ្តអំពីស្បភពនៃការផតល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់ការអៃុវតតសោល-
ៃសយបាយសៃេះ ស្ពេទងំការបៃតអៃុវតតសោលៃសយបាយសនាេះនាសពលអនាគត។ 
ការផតល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់អាច្ ំសៅសលើភ្ជពខុ ោន រវាងសោលៃសយបាយតែលទទួលបាៃសជាគជ័យ 
ៃិងសោលៃសយបាយតែលេិៃទទួលបាៃសជាគជ័យ។ 
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• បសងក ើត ៃិងត វ ងរក្ភ្ជពជានែគូតែលស្បក្បសោយ កាត ៃុពល – 
ភ្ជពជានែគូអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្ន ុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ំខ្ៃ់ៗខុ ៗោន សស្ច្ើៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការប
សញ្ចញទិៃនៃ័យ ែូច្ជា៖ ការបសងក ើៃភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
 មាា ល់អាទិភ្ជពនៃធាតុ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ 
ៃិងការភ្ជា ប់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលសៅៃឹងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអងាការេិៃត វងរក្ស្បាក្់ច្ំស ញ 
ស្ក្េុជំនាញ ស្គឹេះស្គថ ៃ ិក្ា ៃិងរោឋ ភិបាលនានាតែលសៅតក្បរសនាេះ។ 
 

• ផតល់អំណ្តច្ែល់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិនាសពលអនាគតសែើេបីការតក្តស្បតែលអាច្សក្ើតស ើងច្ំស េះសោលៃសយបាយ
សនាេះ – សែើេបីទទួលបាៃព័ត៌មាៃថមីៗអំពីទមាា ប់អៃុវតតតែលលែបំផុតនាសពលបច្ច ុបបៃន  
ៃិងទទួលបាៃសយបល់ស្ត ប់ពីការស្តួតពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃតែលក្ំពុងតតមាៃអតថ ិភ្ជពសនាេះ 
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហគួរតត
ផតលអ់ំណ្តច្ែល់ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិនាសពលអនាគតច្ំស េះសោលៃសយបាយសោយផ្លទ ល់ ស្ពេទងំ ការត នាំ
ណ្តេួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយសោលៃសយបាយសៃេះ ឬែំស ើរការអៃុវតតសផសងសទៀត។305  

បារ តូេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ ផតល់អៃុស្គ ៃ៍អំពីែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗែូច្ខ្ងសស្កាេ “សែើេបីធានាថា 
‘បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ’ ៃឹងនាំេក្ៃូវបែិវតតៃ៍យ៉ា ងពិតស្បាក្ែសៅក្ន ុងតមាា ភ្ជព ៃិងលទធផលការងាររប ់រោឋ ភិបាលនានា”៖ 

• ការសបតជាញ ច្ិតតតផនក្ៃសយបាយសៅក្ស្េិតខព ់ច្ំស េះការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េមៃូវទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយស្គធារ ៈ 
ជាពិស   ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងបំផុតច្ំស េះគ សៃយយភ្ជព 
 

• ការវៃិិសយគស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ច្ំស េះការោំស្ទែល់ ៃិងការប ត ុ េះបណ្តត ល ងាេ ីុវលិ 
ៃិង ហស្គិៃតែលតំណ្តងឲ្យតផនក្ជាសស្ច្ើៃអំពីការយល់ែឹងៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព 
 

• ការក្ំ ត់បរបិទ ស្មាប់ឧបក្រ ៍ ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ សោយតផែក្តាេតស្េូវការក្ន ុងេូលោឋ ៃ 
ឧទហរ ៍៖ 
តាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈការសេើលស ើញសៅក្ន ុងស្បសទ នានាតែលមាៃក្ស្េិតអក្ខ រ
ក្េមទប 
 

• ោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសៅក្ស្េិតស្ក្ងុ ជាការបំសពញបតៃថេសលើក្េម វ ិ្ ីក្ស្េិតជាតិ ៃងិ 
 

• កំ្ត ទស្េង់ច្ាប់សែើេបីធានាថា ការធានាច្ំស េះ ិទធិទទួលបាៃព័ត៌មាៃ ៃិង ិទធិច្ំស េះឯក្ជៃភ្ជព 
គឺជាតផនក្េួយនៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។306 

សទេះបីជាមាៃស្គធារ ជៃ ការសបតជាញ ច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់សោយរោឋ ភិបាលច្ំស េះទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
ៃិងគំៃិតផត ចួ្សផតើេជា ក្លេួយច្ំៃួៃរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃក្៏សោយ 
ការចប់សផតើេអៃុវតតទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេិៃ ូវមាៃែំស ើរការសៅេុខសនាេះសទ។ បញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
ឆាន ំ២០១៧ – ការវាយតនេាអំពីការស្គបែ ត ប់ 
ៃិងភ្ជពសបើក្ច្ំហនៃ ថ ិតិផល វូការតែលស្តូវបាៃផសពវផាយសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ – បាៃរាយការ ៍ថា 
“វឌឍៃភ្ជពេក្ទល់បច្ច ុបបៃនមាៃភ្ជពយឺតយ៉ា វ”។307 
 
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
 
ការឃ្ា ំសេើល–ឬ “ការចប់អារេម ៍សោយមាៃសោលបំ ង ជាទមាា ប់ ជាស្បព័ៃធ  ៃិងមាៃការសផ្លត តសលើ 
ច្ំស េះព័ត៌មាៃលេែ ិតផ្លទ ល់ខល ៃួ សែើេបីស វ្ ើការស្គប់ស្គង ការផតល់ ិទធិ ការស្គប់ស្គង ការជេះឥទធិពល ឬការការ រ”– 
បាៃកាា យជាបទោឋ ៃ។308 
 
ការ ិក្ាេួយកាលពីតខ ីហា ឆាន ំ២០១៨ បាៃបងាហ ញថា សោយមាច  ់ទូរ ពទឆាា តនវេិៃបាៃែឹងខល ៃួ Google 
ស វ្ ើការតាេោៃទីតាំងនៃឧបក្រ ៍ Android  ូេបីតតសៅសពលតែលទូរ ពទសនាេះសៅស ា ៀេ។ សៅក្ន ុងរយៈសពល ២៤ សមា៉ា ង 
ឧបក្រ ៍ Android បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ ៤,៣ សេហាា នប សៅកាៃ់ Google សៅខ ៈសពលតែល iPhone 
បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ ០,៧៦ សេហាា នប។ ការ ិក្ាែតែលសនាេះបាៃបងាហ ញថា “iPhones 
បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺវរឺប ់ Apple មាៃភ្ជពញឹក្ញាប់តិច្ជាងការតែល ឧបក្រ ៍ Android 

                                                           
305 Ibid។ 

306 Web Foundation “លទធផល ំខ្ៃ់” បារ តូេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opendatabarometer.org/2ndEdition/summary/index.html 
(បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

307 អងាការឃ្ា ំសេើលទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ “របាយការ ៍ស្បចំឆាន ំនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ ឆាន ំ២០១៧៖ របាយការ ៍អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ” 
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opendatawatch.com/publications/open-data-inventory-2017-annual-report/។ 

308  David Lyon “ ងាេនៃការឃ្ា ំសេើល” បទបងាហ ញតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅ Piacenza ស្បសទ អីុតាលី នថាទី២៨ តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០០៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.festivaldeldiritto.it/2008/pdf/interventi/david_lyon.pdf។ 



បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺវរឺប ់ Google ច្ំៃួៃ ១០ ែង។ Apple ក្៍ក្ំពុងតតស្បេូលទិៃនៃ័យអំពីទីតាំង ជាេ្យេ 
តតេតងប៉ាុសណ្តណ េះក្ន ុងេួយនថា”។309 
 
សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ “ទីភ្ជន ក្់ងារអៃុវតតច្ាប់ ៃិងអងាការរោឋ ភិបាលសផសងសទៀតបាៃរក្ស ើញថា Facebook, Twitter, 
Instagram ៃិងសគហទំព័រស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេសផសងសទៀត 
គឺជាស្បភពនៃទិៃនៃ័យែ៏ េបូ រតបបតែលស្តូវជីក្យក្ ស្មាប់សោលបំ ងខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ”។310 
 
សៅក្ន ុងយុគសៃេះ បញ្ជហ ស្បឈេនៃឯក្ជៃភ្ជពទិៃនៃ័យ គឺ៖ ការក្ំ ត់សពលសវលា 
ៃិងរសបៀបតែលទិៃនៃ័យមាៃទំៃួលខុ ស្តូវស្បក្បសោយ ីល្េ៌ច្ំស េះការវភិ្ជគព័ត៌មាៃ 
អវ ីតែលសគស្តូវត វ ងរក្សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យសនាេះ សតើ ំ ួរណ្តខាេះតែលស្តូវស្គក្ ួរអំពីទិៃនៃ័យសនាេះ 
ៃិងវសិ្គលភ្ជពតែលវាមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្ន ុងការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីស្ពឹតត ិការ ៍ 
ៃិង ក្េមភ្ជពនានានាសពលអនាគត តផែក្តាេទិៃនៃ័យសនាេះ”។311 
ចប់តាំងពីទ វតសរ៍ឆាន ំ ១៩៧០ េក្ ច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យបាៃ 
ៃិងក្ំពុងកាា យជាការសឆ្ា ើយតបតាេតបបបុរា សៅៃឹងការឃ្ា ំសេើលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើង។ 
ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ (ឬឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ) 
“គឺជា ិទធិស វ្ ើការស្គប់ស្គងេួយច្ំៃួៃសលើរសបៀបតែលព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់អនក្ស្តូវបាៃស្បេូលយក្ 
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់”។312 
 
ការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពេុៃែំបូងសគបងែ ់–ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យ–បាៃចូ្លជា្រមាៃសៅរែឋ Hesse 
នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ សៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៧១។ 313  ច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យ ឆាន ំ១៩៧៣ រប ់ស្បសទ  ៊េុយតអត 
ស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ការ រទិៃនៃ័យក្ស្េិតជាតិែំបូងសគបងែ ់។ 
 ភ្ជនៃ ហរែឋអាសេរកិ្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពសៅឆាន ំ១៩៧៤ តែលស វ្ ើៃិយ័តក្េមសលើការស្បេូល 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តានានាសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ហព័ៃធ  ៃិងផតល់ជូៃបុគាលទងំឡាយៃូវ ិទធិចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងតក្តស្េូវព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ពួក្សគ។ 314  ស្បសទ បារាងំ 
តែលជាស្បសទ ចប់សផតើេេុៃសគេួយសៅក្ន ុងការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព 
បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៧៨ (តែលស្តូវបាៃស វ្ ើវសិស្គ្ៃក្េមសៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៥)។315 
 
សៅអា ុី ស្បសទ ជប៉ាុៃបាៃបសងក ើតច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យតែលស វ្ ើស្បតិបតត ិការសោយក្ុំពយូ ទ័រ 
តែលកាៃ់កាប់សោយអងាភ្ជពរែឋបាលសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៨៨។ 316 
នតវា ៃ់បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួតែលែំស ើរការសោយក្ុំពយូ ទ័រសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៥។ 
ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យែំបូងសគបងែ ់ (ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារស្គធារ ៈ) រប ់ស្គធារ រែឋកូ្សរ  
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៥។ សៅក្ន ុងឆាន ំែតែលសនាេះ 
រោឋ ភិបាលនៃអាណ្តៃិគេរប ់ហុងក្ុងបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ (ឯក្ជៃភ្ជព) 
តែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ជងុសស្ជាយេុៃែំបូងសគបងែ ់រប ់អា ុី។ 
ច្ាប់ ត ីពីព័ត៌មាៃផល វូការរប ់ស្បសទ នថស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៧។ 
ស្បសទ ហវ ីលីពីៃបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១២។ 
 
សៅក្ស្េិតតំបៃ់ អងាការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ច (OECD) 
បាៃបសញ្ចញសោលការ ៍ការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួជាសលើក្ែំបូងសៅឆាន ំ១៩៨០ តែលរេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

                                                           
309 Liam Tung “សតើច្ង់ឲ្យ Google តាេោៃអនក្តិច្ជាងសៃេះតែរឬសទ? ទទួលយក្ iPhone ៃិងសបាេះបង់សចល Android” ZDNet នថាទី២៣ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.zdnet.com/article/want-google-to-track-you-less-get-an-iphone-ditch-the-android/។ 

310 Rachel Levinson-Waldman “ការចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេយ៉ា ងបិុៃស្ប ប់សោយរោឋ ភិបាល៖ បញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ច្ាប់ 
ៃិងសោលៃសយបាយ” ទិនាន ៃុបបវតត ិតផនក្ច្ាប់រប ់ Howard ច្ាប់ទី៦១ សលខ ៣ (តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨) ទំពរ័ទី៥៦០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.brennancenter.org/analysis/government-monitoring-social-media-legal-and-policy-challenges។ 

311 Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការបំតបាងពត៌័មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួសៅជាទិៃនៃ័យ”  ងាេព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ ៣ (ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទ១ី៩៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693.pdf។ 

312  មាគេអៃតរជាតិនៃអនក្តែលមាៃវជិាា ជីវៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព “សតើឯក្ជៃភ្ជពមាៃៃ័យយ៉ា ងែូច្សេតច្?” អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/about/what-is-
privacy/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

313 Jan Holvast “ស្បវតតិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្ន ុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា   V. Matyáš ៃិងអនក្ែនទសទៀត eds. ( ហព័ៃធអៃតរជាតិ ស្មាប់ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ 

ឆាន ំ២០០៩) ទំព័រទី២៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03315-5_2.pdf។ 

314 Daniel J. Solove “ស្បវតតិ សងខបអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ” ច្ាប់ GW ឆាន ំ២០០៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2076&context=faculty_publications។ 

315 Deutsche Welle “ស្បសទ បារាងំតថរក្ាស្បនព ីែ៏យូរអតងវងនៃការការ រទិៃនៃ័យ” នថាទី២៦ តខេក្រា ឆាន ំ២០១១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.dw.com/en/france-maintains-long-tradition-of-data-protection/a-14797711។ 

316 Graham Greenleaf “ស្បវតតិ សងខបអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអា ីុ” Tiki-Toki។អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.tiki-
toki.com/timeline/entry/381411/A-Brief-History-of-Data-Privacy-Laws-in-Asia/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
កិ្ច្ចពិភ្ជក្ាអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអា ីុសៅសពលសស្កាយ គឺតផែក្សលើតវបស្គយត៍សៃេះ។ 

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូល – គួរតតមាៃការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ 
សហើយទិៃនៃ័យណ្តេួយតបបសនាេះគួរតតទទួលបាៃតាេរយៈវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្ បច្ាប់ ៃិងមាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត 
ៃិងស្ប ិៃសបើ េស្ ប សោយមាៃការែឹង ឬការយល់ស្ បពីមាច  ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• សោលការ ៍ ត ីពីគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ – 
ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួគួរតត ក្់ព័ៃធៃឹងសោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
ៃិងសៅក្ន ុងក្ស្េិតតែលចំបាច្់ ស្មាប់សោលបំ ងទងំសនាេះ គួរតតមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវ សពញសលញ 
ៃិងមាៃបច្ច ុបបៃនភ្ជព។ 
 

• សោលការ ៍នៃការបញ្ជា ក្់អំពីសោលបំ ង – សោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួស្តូវបាៃស្បេូលសនាេះ 
គួរតតស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់េិៃយូរជាងសពលតែលការស្បេូលទិៃនៃ័យសនាេះសទ 
សហើយការសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយសទៀតស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតសលើការបំសពញតាេសោលបំ ងទងំសនាេះ 
ឬសោលបំ ងសផសងសទៀតតែលេិៃស្តូវោន ៃឹងសោលបំ ងទងំសនាេះៃិងែូច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់េតងមាក លអំពីការតក្
តស្បសោលបំ ងសនាេះ។ 
 

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ – ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួគួរតតេិៃស្តូវបាៃលាតស្តោង ស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃ 
ឬសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងសផសងសទៀតសស្ៅពីសោលបំ ងតែលស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់សនាេះសទ 
សលើក្តលងតតមាៃការយល់ស្ពេពីមាច  ់ទិៃនៃ័យឬមាៃការអៃុញ្ជា តពីច្ាប់។ 
 

• សោលការ ៍នៃការរក្ា ៃត ិ ុខ – 
ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួគួរតតស្តូវបាៃការ រតាេរយៈការរក្ា ៃត ិ ុខយ៉ា ង េសហតុផលស្បឆាំងៃឹងហាៃិភ័យនានា 
ែូច្ជា ការខ្តបង់ ឬការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយោម ៃការអៃុញ្ជា ត ការបំផ្លា ញ 
ការសស្បើស្បា ់ការតក្តស្បឬការលាតស្តោងទិៃនៃ័យ។ 
 

• សោលការ ៍សបើក្ច្ំហ – គួរតតសោលៃសយបាយទូសៅនៃការសបើក្ច្ំហអំពីការអភិវឌឍ ទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងសោលៃសយបាយនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ។ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តនានាគួរតតស្តូវបាៃសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ការបសងក ើតអតថ ិភ្ជព ៃិងលក្ខ ៈរប ់ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ 
ៃិងសោលបំ ង ំខ្ៃ់ៗនៃការសស្បើស្បា ់រប ់ពួក្សគ ស្ពេទងំអតត ញ្ជា   
ៃិងទីលំសៅ្េមតារប ់អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ។ 

• សោលការ ៍នៃការចូ្លរេួរប ់បុគាល – បុគាលមាន ក្់គួរតតមាៃ ិទធិ៖ 
 

ក្. ទទួលបាៃពីអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ឬអនក្ែនទសទៀត 
ៃូវការបញ្ជា ក្់ថាសតើអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាងតែរឬសទ 

 
ខ. បាៃបញ្ជ ៃូសៅកាៃ់ោត់/នាង ៃូវទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង៖ (i) សៅក្ន ុងសពលសវលាតែល េស្ ប (ii) 

សោយគិតស្បាក្់ ស្ប ិៃសបើមាៃ តែលេិៃសស្ច្ើៃសពក្ (iii) សៅក្ន ុងលក្ខ ៈតែល េស្ ប ៃិង (iv) 
សៅក្ន ុងទស្េង់តែលអាច្យល់បាៃជាសស្ ច្ ស្មាប់ោត់/នាង 

គ. ទទួលបាៃសហតុផល ស្ប ិៃសបើ ំស ើណ្តេួយស្តូវបាៃបែិស ្ ៃិងអាច្ជំទ ់ៃឹងការបែិស ្សនាេះបាៃ ៃិង 
 
 . ស វ្ ើការជំទ ់ច្ំស េះទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង ៃិង ស្ប ិៃសបើការជំទ ់សនាេះទទួលបាៃសជាគជ័យ 

ទិៃនៃ័យៃឹងស្តូវបាៃលុបសចល តក្តស្េូវ ស វ្ ើឲ្យសពញសលញ ឬតក្ ស្េួល។ 
 

• សោលការ ៍ ត ីពីគ សៃយយភ្ជព – 
អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគួរតតមាៃគ សៃយយភ្ជពច្ំស េះការអៃុវតតតាេវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះ
សោលការ ៍នានាតែលបាៃសលើក្ស ើងសៅខ្ងសលើ។317 
 

ឯក្ស្គរសៃេះ ៃិងសោលការ ៍រប ់ខល ៃួ បាៃជេះឥទធិពលសលើការអភិវឌឍច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរ ូតែលេិៃតេៃច្ំស េះតត OECD 
ប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតក្៏ច្ំស េះស្បសទ សផសងៗសទៀតផងតែរ។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៥ អងាការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា  ុីហវ ិក្ (APEC) 
បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ សោលៃសយបាយរប ់ APEC តែល 
“មាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយគុ តនេា ន លូរប ់សោលការ ៍ត នាំអំពីការការ រឯក្ជៃភ្ជព 
ៃិងលំហូរឆ្ាងស្ពំតែៃនៃទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ OECD ៃិងបញ្ជា ក្់ស ើងវញិអំពីគុ តនេានៃឯក្ជៃភ្ជពច្ំស េះបុគាល 

                                                           
317 Ben Gerber “សោលការ ៍ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD” នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://oecdprivacy.org/។ 



បញ្ជ ៃូទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺវរឺប ់ Google ច្ំៃួៃ ១០ ែង។ Apple ក្៍ក្ំពុងតតស្បេូលទិៃនៃ័យអំពីទីតាំង ជាេ្យេ 
តតេតងប៉ាុសណ្តណ េះក្ន ុងេួយនថា”។309 
 
សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ “ទីភ្ជន ក្់ងារអៃុវតតច្ាប់ ៃិងអងាការរោឋ ភិបាលសផសងសទៀតបាៃរក្ស ើញថា Facebook, Twitter, 
Instagram ៃិងសគហទំព័រស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេសផសងសទៀត 
គឺជាស្បភពនៃទិៃនៃ័យែ៏ េបូ រតបបតែលស្តូវជីក្យក្ ស្មាប់សោលបំ ងខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃ”។310 
 
សៅក្ន ុងយុគសៃេះ បញ្ជហ ស្បឈេនៃឯក្ជៃភ្ជពទិៃនៃ័យ គឺ៖ ការក្ំ ត់សពលសវលា 
ៃិងរសបៀបតែលទិៃនៃ័យមាៃទំៃួលខុ ស្តូវស្បក្បសោយ ីល្េ៌ច្ំស េះការវភិ្ជគព័ត៌មាៃ 
អវ ីតែលសគស្តូវត វ ងរក្សៅក្ន ុងទិៃនៃ័យសនាេះ សតើ ំ ួរណ្តខាេះតែលស្តូវស្គក្ ួរអំពីទិៃនៃ័យសនាេះ 
ៃិងវសិ្គលភ្ជពតែលវាមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្ន ុងការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីស្ពឹតត ិការ ៍ 
ៃិង ក្េមភ្ជពនានានាសពលអនាគត តផែក្តាេទិៃនៃ័យសនាេះ”។311 
ចប់តាំងពីទ វតសរ៍ឆាន ំ ១៩៧០ េក្ ច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យបាៃ 
ៃិងក្ំពុងកាា យជាការសឆ្ា ើយតបតាេតបបបុរា សៅៃឹងការឃ្ា ំសេើលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើង។ 
ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ (ឬឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ) 
“គឺជា ិទធិស វ្ ើការស្គប់ស្គងេួយច្ំៃួៃសលើរសបៀបតែលព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់អនក្ស្តូវបាៃស្បេូលយក្ 
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់”។312 
 
ការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពេុៃែំបូងសគបងែ ់–ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យ–បាៃចូ្លជា្រមាៃសៅរែឋ Hesse 
នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ សៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៧១។ 313  ច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យ ឆាន ំ១៩៧៣ រប ់ស្បសទ  ៊េុយតអត 
ស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ការ រទិៃនៃ័យក្ស្េិតជាតិែំបូងសគបងែ ់។ 
 ភ្ជនៃ ហរែឋអាសេរកិ្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពសៅឆាន ំ១៩៧៤ តែលស វ្ ើៃិយ័តក្េមសលើការស្បេូល 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តានានាសោយទីភ្ជន ក្់ងារ ហព័ៃធ  ៃិងផតល់ជូៃបុគាលទងំឡាយៃូវ ិទធិចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងតក្តស្េូវព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ពួក្សគ។ 314  ស្បសទ បារាងំ 
តែលជាស្បសទ ចប់សផតើេេុៃសគេួយសៅក្ន ុងការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព 
បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៧៨ (តែលស្តូវបាៃស វ្ ើវសិស្គ្ៃក្េមសៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៥)។315 
 
សៅអា ុី ស្បសទ ជប៉ាុៃបាៃបសងក ើតច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យតែលស វ្ ើស្បតិបតត ិការសោយក្ុំពយូ ទ័រ 
តែលកាៃ់កាប់សោយអងាភ្ជពរែឋបាលសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៨៨។ 316 
នតវា ៃ់បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួតែលែំស ើរការសោយក្ុំពយូ ទ័រសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៥។ 
ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យែំបូងសគបងែ ់ (ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ទីភ្ជន ក្់ងារស្គធារ ៈ) រប ់ស្គធារ រែឋកូ្សរ  
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៥។ សៅក្ន ុងឆាន ំែតែលសនាេះ 
រោឋ ភិបាលនៃអាណ្តៃិគេរប ់ហុងក្ុងបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ (ឯក្ជៃភ្ជព) 
តែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ជងុសស្ជាយេុៃែំបូងសគបងែ ់រប ់អា ុី។ 
ច្ាប់ ត ីពីព័ត៌មាៃផល វូការរប ់ស្បសទ នថស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៩៧។ 
ស្បសទ ហវ ីលីពីៃបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១២។ 
 
សៅក្ស្េិតតំបៃ់ អងាការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ច (OECD) 
បាៃបសញ្ចញសោលការ ៍ការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួជាសលើក្ែំបូងសៅឆាន ំ១៩៨០ តែលរេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

                                                           
309 Liam Tung “សតើច្ង់ឲ្យ Google តាេោៃអនក្តិច្ជាងសៃេះតែរឬសទ? ទទួលយក្ iPhone ៃិងសបាេះបង់សចល Android” ZDNet នថាទី២៣ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.zdnet.com/article/want-google-to-track-you-less-get-an-iphone-ditch-the-android/។ 

310 Rachel Levinson-Waldman “ការចូ្លសស្បើស្បា ់ ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេយ៉ា ងបិុៃស្ប ប់សោយរោឋ ភិបាល៖ បញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ច្ាប់ 
ៃិងសោលៃសយបាយ” ទិនាន ៃុបបវតត ិតផនក្ច្ាប់រប ់ Howard ច្ាប់ទី៦១ សលខ ៣ (តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨) ទំពរ័ទី៥៦០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.brennancenter.org/analysis/government-monitoring-social-media-legal-and-policy-challenges។ 

311 Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការបំតបាងពត៌័មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួសៅជាទិៃនៃ័យ”  ងាេព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ ៣ (ឆាន ំ២០១៦) ទពំ័រទ១ី៩៤។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693.pdf។ 

312  មាគេអៃតរជាតិនៃអនក្តែលមាៃវជិាា ជីវៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព “សតើឯក្ជៃភ្ជពមាៃៃ័យយ៉ា ងែូច្សេតច្?” អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/about/what-is-
privacy/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

313 Jan Holvast “ស្បវតតិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្ន ុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា   V. Matyáš ៃិងអនក្ែនទសទៀត eds. ( ហព័ៃធអៃតរជាតិ ស្មាប់ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ 

ឆាន ំ២០០៩) ទំព័រទី២៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03315-5_2.pdf។ 

314 Daniel J. Solove “ស្បវតតិ សងខបអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ” ច្ាប់ GW ឆាន ំ២០០៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2076&context=faculty_publications។ 

315 Deutsche Welle “ស្បសទ បារាងំតថរក្ាស្បនព ីែ៏យូរអតងវងនៃការការ រទិៃនៃ័យ” នថាទី២៦ តខេក្រា ឆាន ំ២០១១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.dw.com/en/france-maintains-long-tradition-of-data-protection/a-14797711។ 

316 Graham Greenleaf “ស្បវតតិ សងខបអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអា ីុ” Tiki-Toki។អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.tiki-
toki.com/timeline/entry/381411/A-Brief-History-of-Data-Privacy-Laws-in-Asia/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
កិ្ច្ចពិភ្ជក្ាអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអា ីុសៅសពលសស្កាយ គឺតផែក្សលើតវបស្គយត៍សៃេះ។ 

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូល – គួរតតមាៃការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ 
សហើយទិៃនៃ័យណ្តេួយតបបសនាេះគួរតតទទួលបាៃតាេរយៈវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្ បច្ាប់ ៃិងមាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត 
ៃិងស្ប ិៃសបើ េស្ ប សោយមាៃការែឹង ឬការយល់ស្ បពីមាច  ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• សោលការ ៍ ត ីពីគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ – 
ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួគួរតត ក្់ព័ៃធៃឹងសោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
ៃិងសៅក្ន ុងក្ស្េិតតែលចំបាច្់ ស្មាប់សោលបំ ងទងំសនាេះ គួរតតមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវ សពញសលញ 
ៃិងមាៃបច្ច ុបបៃនភ្ជព។ 
 

• សោលការ ៍នៃការបញ្ជា ក្់អំពីសោលបំ ង – សោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួស្តូវបាៃស្បេូលសនាេះ 
គួរតតស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់េិៃយូរជាងសពលតែលការស្បេូលទិៃនៃ័យសនាេះសទ 
សហើយការសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយសទៀតស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតសលើការបំសពញតាេសោលបំ ងទងំសនាេះ 
ឬសោលបំ ងសផសងសទៀតតែលេិៃស្តូវោន ៃឹងសោលបំ ងទងំសនាេះៃិងែូច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់េតងមាក លអំពីការតក្
តស្បសោលបំ ងសនាេះ។ 
 

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ – ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួគួរតតេិៃស្តូវបាៃលាតស្តោង ស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃ 
ឬសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងសផសងសទៀតសស្ៅពីសោលបំ ងតែលស្តូវបាៃបញ្ជា ក្់សនាេះសទ 
សលើក្តលងតតមាៃការយល់ស្ពេពីមាច  ់ទិៃនៃ័យឬមាៃការអៃុញ្ជា តពីច្ាប់។ 
 

• សោលការ ៍នៃការរក្ា ៃត ិ ុខ – 
ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួគួរតតស្តូវបាៃការ រតាេរយៈការរក្ា ៃត ិ ុខយ៉ា ង េសហតុផលស្បឆាំងៃឹងហាៃិភ័យនានា 
ែូច្ជា ការខ្តបង់ ឬការចូ្លសស្បើស្បា ់សោយោម ៃការអៃុញ្ជា ត ការបំផ្លា ញ 
ការសស្បើស្បា ់ការតក្តស្បឬការលាតស្តោងទិៃនៃ័យ។ 
 

• សោលការ ៍សបើក្ច្ំហ – គួរតតសោលៃសយបាយទូសៅនៃការសបើក្ច្ំហអំពីការអភិវឌឍ ទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងសោលៃសយបាយនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ។ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តនានាគួរតតស្តូវបាៃសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ការបសងក ើតអតថ ិភ្ជព ៃិងលក្ខ ៈរប ់ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ 
ៃិងសោលបំ ង ំខ្ៃ់ៗនៃការសស្បើស្បា ់រប ់ពួក្សគ ស្ពេទងំអតត ញ្ជា   
ៃិងទីលំសៅ្េមតារប ់អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ។ 

• សោលការ ៍នៃការចូ្លរេួរប ់បុគាល – បុគាលមាន ក្់គួរតតមាៃ ិទធិ៖ 
 

ក្. ទទួលបាៃពីអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ឬអនក្ែនទសទៀត 
ៃូវការបញ្ជា ក្់ថាសតើអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាងតែរឬសទ 

 
ខ. បាៃបញ្ជ ៃូសៅកាៃ់ោត់/នាង ៃូវទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង៖ (i) សៅក្ន ុងសពលសវលាតែល េស្ ប (ii) 

សោយគិតស្បាក្់ ស្ប ិៃសបើមាៃ តែលេិៃសស្ច្ើៃសពក្ (iii) សៅក្ន ុងលក្ខ ៈតែល េស្ ប ៃិង (iv) 
សៅក្ន ុងទស្េង់តែលអាច្យល់បាៃជាសស្ ច្ ស្មាប់ោត់/នាង 

គ. ទទួលបាៃសហតុផល ស្ប ិៃសបើ ំស ើណ្តេួយស្តូវបាៃបែិស ្ ៃិងអាច្ជំទ ់ៃឹងការបែិស ្សនាេះបាៃ ៃិង 
 
 . ស វ្ ើការជំទ ់ច្ំស េះទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង ៃិង ស្ប ិៃសបើការជំទ ់សនាេះទទួលបាៃសជាគជ័យ 

ទិៃនៃ័យៃឹងស្តូវបាៃលុបសចល តក្តស្េូវ ស វ្ ើឲ្យសពញសលញ ឬតក្ ស្េួល។ 
 

• សោលការ ៍ ត ីពីគ សៃយយភ្ជព – 
អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគួរតតមាៃគ សៃយយភ្ជពច្ំស េះការអៃុវតតតាេវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះ
សោលការ ៍នានាតែលបាៃសលើក្ស ើងសៅខ្ងសលើ។317 
 

ឯក្ស្គរសៃេះ ៃិងសោលការ ៍រប ់ខល ៃួ បាៃជេះឥទធិពលសលើការអភិវឌឍច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរ ូតែលេិៃតេៃច្ំស េះតត OECD 
ប៉ាុសណ្តណ េះសទ ប៉ាុតៃតក្៏ច្ំស េះស្បសទ សផសងៗសទៀតផងតែរ។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ២០០៥ អងាការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា  ុីហវ ិក្ (APEC) 
បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ សោលៃសយបាយរប ់ APEC តែល 
“មាៃ ងាតិភ្ជពជាេួយគុ តនេា ន លូរប ់សោលការ ៍ត នាំអំពីការការ រឯក្ជៃភ្ជព 
ៃិងលំហូរឆ្ាងស្ពំតែៃនៃទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់ OECD ៃិងបញ្ជា ក្់ស ើងវញិអំពីគុ តនេានៃឯក្ជៃភ្ជពច្ំស េះបុគាល 

                                                           
317 Ben Gerber “សោលការ ៍ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD” នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១០។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://oecdprivacy.org/។ 



ៃិង ងាេព័ត៌មាៃ”។ 318  េួយទ វតសរ៍សស្កាយេក្ APEC បាៃសច្ញស្ក្បខ ឌ តែលបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមេួយ 
តែលទញយក្ទ សនាទៃនានាតែលស្តូវបាៃត នាំសោយសោលការ ៍ត នាំ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព ឆាន ំ២០១៣ 319 
សោយមាៃការពិចរណ្តយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ ស្មាប់លក្ខ ៈពិស  តផនក្ច្ាប់ ៃិងបរបិទខុ ៗោន រប ់តំបៃ់ APEC។320 
 
ការអភិវឌឍនាសពលថមីៗសៃេះអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ តែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បំផុតសនាេះ គឺការចូ្លជា្រមាៃរប ់ GDPR–
ស្ក្បខ ឌ បទបបញ្ាតត ិថមីេួយតែលស វ្ ើឲ្យច្ាប់នានា ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈែូច្ោន សៅទូទងំអឺរ ុប។ 
 
GDPR មាៃសោលការ ៍ ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖ 
 
១. ភ្ជពស្ បច្ាប់ ភ្ជព ុស្ក្ឹត ៃិងតមាា ភ្ជព 
 
២. ការោក្់ក្ំហិតសលើសោលបំ ង 
 
៣. កាត់បៃថយទិៃនៃ័យជាអបបបរមា 
 
៤. ភ្ជពស្តឹេស្តូវ 
 
៥. ការោក្់ក្ំហិតសលើការរក្ាទុក្ 
 
៦.  ុច្រតិភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាា ត់ ( ៃត ិ ុខ) ៃិង 
 
៧. គ សៃយយភ្ជព។321 
 

សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេលក្ខ ៈពិស   ំខ្ៃ់ៗរប ់វាតែលសលច្ស ើងយ៉ា ងច្ា ់ច្ំស េះអងាភ្ជពនានា រេួមាៃ៖ 
 

• ការតតងតាំងេន្រៃត ីការ រទិៃនៃ័យ 
 

• ការអៃុវតតជាចំបាច្់ៃូវការវាយតនេាអំពីផលប៉ាេះ ល់នៃឯក្ជៃភ្ជព 
 

•  ិទធិរប ់មាច  ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• ការជូៃែំ ឹងអំពីបំ ៃសលើទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងរយៈសពល៧២សមា៉ា ងៃិង 
 

• កាតពវក្ិច្ចនៃអៃុសលាេភ្ជពថមីៗ។322 

 ស្មាប់រែឋតែលេិៃ ថ ិតសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប GDPR 
មាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធ សោយស្គរតតលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការអៃុវតតសៅសស្ៅតែៃែីរប ់វា។ GDPR អៃុវតតច្ំស េះ៖ 

• ស្គប់ស្ក្េុហ៊េុៃទងំអ ់តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់មាច  ់ទិៃនៃ័យតែលស្គន ក្់សៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប 
សោយេិៃគិតអំពីទីតាំងរប ់ស្ក្េុហ៊េុៃសនាេះសទ ៃិង 
 

• ការែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់មាច  ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុបសោយអនក្ស្គប់ស្គង ឬអនក្ែំស ើរការណ្តមាន ក្់ 
តែលេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប តែល ក្េមភ្ជពនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹង–ការស ន ើផតល់ទំៃិញ 
ឬស វាសៅកាៃ់ស្បជាពលរែឋនៃ ហភ្ជពអឺរ ុប (សោយេិៃគិតថាសតើតស្េូវឲ្យមាៃការទូទត់ស្បាក្់ ឬអត់សនាេះសទ) 
ៃិងការពិៃិតយតាេោៃឥរយិបថតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប។323 
 

                                                           
318 APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ  ិងហបុរ ីឆាន ំ២០១៥)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-

Framework-(2015)។ 

319 OECD សោលការ ៍ត នំា ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD (ទីស្ក្ងុបា៉ា រ ី ឆាន ំ២០១៣) អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-
guidelines.htm។ 

320 APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ  ិងហបុរ ីឆាន ំ២០១៥)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-
Framework-(2015)។ 

321 ការយិល័យ នងការព័ត៌មាៃ ច្ស្ក្ភពអង់សគា  “សោលការ ៍”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-
protection-regulation-gdpr/principles/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

322  Aditya Vats “បញ្ជហ  ំខ្ៃ់ៗទងំ ១០ នៃបទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូសៅ (GDPR)“ Medium នថាទី២៥ តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://medium.com/@adityavats/10-key-issues-of-general-data-protection-regulation-gdpr-d70e3875b59e។ 

323 EUGDPR.org “ការតក្តស្ប ំខ្ៃ់ៗរប ់ GDPR”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.eugdpr.org/key-changes.htl។ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

សលើ ពីសៃេះសទៀត អាជីវក្េមតែលេិៃតេៃជាអាជីវក្េមរប ់ ហភ្ជពអឺរ ុប 
តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យរប ់ស្បជាពលរែឋនៃ ហភ្ជពអឺរ ុបៃឹងស្តូវស វ្ ើការតតងតាំងអនក្តំណ្តងមាន ក្់សៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប។
324 
 
ការអភិវឌឍនាសពលថមី ៃិងគួរឲ្យចប់អារេម ៍េួយ គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌សៅក្ន ុងការការ រឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
សោយបាៃចប់សផតើេែំបូងសគសោយអនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យនៃ ហភ្ជពអឺរ ុប ៃិងតាេសោយហុងក្ុង 
ៃិងស្បសទ ហវ ីលីពីៃ  ីល្េ៌ស្តូវបាៃសលើក្ក្េព ់សៅក្ន ុងនាេជាការបតៃថេពីសលើកាតពវក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។ 325  សលើ ពីសៃេះសទៀត 
 ីល្េ៌ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាជាការត នាំច្ំស េះឥរយិបថសៅក្ន ុងេជឈោឋ ៃេួយតែលច្ាប់េិៃអាច្តាេទៃ់ការអភិវ
ឌឍតផនក្បសច្ចក្វទិា។ សៅក្ន ុងវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៃេះ ការអៃុសលាេតាេច្ាប់ គឺស្ោៃ់តតជាក្ស្មាល (តខសបនាទ ត់សោល) 
 ស្មាប់គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការការ រទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
 
ប៉ាុតៃត  សតើការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងបទបបញ្ាតត ិតែលតផែក្សលើ ីល្េ៌អាច្ការ រសយើងសៅក្ន ុងយុគនៃទិៃនៃ័យ្ំ បាៃយ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់តែរឬសទ? 
 
មាច  ់ ៃរងាវ ៃ់ ូតប៊េល Joseph Stiglitz សជឿជាក្់ថា មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ាតត ិ ត ីពី 
“ទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែល ហស្ោ តផនក្បសច្ចក្វទិាអាច្រក្ាទុក្បាៃ ទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ 
ថាសតើពួក្សគអាច្រេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន បាៃតែរឬសទ 
សោលបំ ងតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះបាៃ 
ៃិងក្ស្េិតនៃតមាា ភ្ជពតែលពួក្សគស្តូវតតផតល់ជូៃអំពីអវ ីតែលពួក្សគអៃុវតតច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ”។326 
Jens-Erik Mai ស្បតក្ក្ថា គំរឯូក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់ (ៃិងតាេរយៈច្ាប់នានាបតៃថេសទៀត 
“មាៃការសផ្លត តរេួេួយសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យ ៃិង... មាៃក្ងវល់ច្ំស េះរសបៀប 
ៃិងសោលបំ ងតែលការស្បេូលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយ” 327 ។ ោត់សជឿជាក្់ថា 
សៅក្ន ុងយុគនៃទិៃនៃ័យក្េម ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតតក្តស្បច្ំ ុច្សផ្លត តរប ់សយើងពីការស្បេូលទិៃនៃ័យសៅជាការែំស ើរការ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យវញិ។ 
សៃេះពីសស្ េះ “ក្ងវល់រប ់ឯក្ជៃភ្ជពតែលស្តូវពិចរណ្ត គឺការបសងក ើតច្ំស េះែឹងថមីៗ ការយល់ែឹងយ៉ា ងស្ជាលសស្ៅ 
ឬការពិតនានាសោយតផែក្សលើទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃ”។ 328  Mai ត នាំថា 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតរេួបញ្ច លូោន រវាងវ ិ្ ីស្គន្រ តឯក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់រេួជាេួយ “ការស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េម” 
គំរនូៃឯក្ជៃភ្ជពតែល “សផ្លត តសលើការបសងក ើតព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួថមីៗរប ់ជៃអនាេិក្ ការបក្ស្ស្គយស ើងវញិ 
ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជា ថ ិតិ ៃិងលក្ខ ៈនៃព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាទំៃិញ”។ 
 
រសបៀបតែលច្ំ ុច្សៃេះស្តូវបាៃឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងសៅក្ន ុងការតាក់្តតងច្ាប់ ឬបទបបញ្ាតត ិ 
គឺជាអវ ីតែលសៅតតស្តូវការជតជក្តវក្តញក្បតៃថេសទៀត។ 
 
៦.៤ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ 
 កាត ៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងការផតល់ ថ ិតិបាៃទៃ់សពលសវលា 
ៃិងមាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធ សែើេបីជួយសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ស្បឈេនានានៃការអភិវឌឍ គឺស្តូវបាៃសគទទួលស្គា ល់យ៉ា ងខ្ា ំងកាា ។ 329 
ប៉ាុតៃត  មាៃបញ្ជហ េួយច្ំៃួៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងបសច្ចក្វទិា ការតាក់្តតងច្ាប់ ឯក្ជៃភ្ជព ការស្គប់ស្គង 
ៃិងហិរញ្ា វតថ ុសៅតតស្តូវសោេះស្ស្គយ។ ក្៏មាៃបញ្ជហ នៃការបសងក ើត 
“េជឈោឋ ៃេួយតែលទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូការស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងតែលឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាា ត់អំពីព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួអាច្ស្តូវបាៃធានាអេះអាង” ផងតែរ។330 
 
ការបសងក ើតេជឈោឋ ៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ។ 
 

                                                           
324 Ibid។ 

325 អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យនៃ ហភ្ជពអឺរ ុប “ការសឆាព េះសៅកាៃ់ ីល្េ៌នៃឌីជីថលថមីេួយ៖ ទិៃនៃ័យ កិ្តតយិ  ៃិងបសច្ចក្វទិា” គំៃិតទី៤ ទពំ័រទី៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។  ស្មាប់ហុងកុ្ង 
ចូ្រសេើលព័ត៌មាៃអំពីេូលៃិ្ិគ សៃយយភ្ជព “ស្ក្បខ ឌ គ សៃយយភ្ជពស្បក្បសោយ ីល្េ៌ ស្មាប់ហុងកុ្ង ស្បសទ ចិ្ៃ៖ 
របាយការ ៍េួយតែលស្តូវបាៃសរៀបចំ្ស ើង ស្មាប់ការយិល័យ នងការឯក្ជៃភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ” n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.pcpd.org.hk/misc/files/Ethical_Accountability_Framework.pdf។  ស្មាប់ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ ចូ្រសេើលគ ៈក្េមការឯក្ជៃភ្ជពជាតិ ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ 
“NPC បាៃចប់សផតើេអៃុវតតក្េម វ ិ្ ី DPO ACE, កំ្ ត់ចំ្ ុច្សោល ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្តត លអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង PH“ នថាទ១ី២ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.privacy.gov.ph/2018/12/npc-launches-dpo-ace-program-sets-benchmark-for-data-privacy-trainingn-in-ph/។ 

326 Ian Sample “Joseph Stiglitz អំពីការ មាា ត់ ិបបៃិេមិត”៖ ‘សយើងៃឹងសឆាព េះសៅកាៃ់ ងាេតែលមាៃការតបងតច្ក្កាៃ់តតខ្ា ំង’” The Guardian នថាទ០ី៨ តខក្ញ្ជា  
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-
more-divided-society។ 

327 Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការ វ្ ីទិៃនៃ័យក្េមនៃព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួ”  ងាេព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ៣ (ឆាន ំ២០១៦) ទំព័រទី១៩៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693។ 

328 Ibid។ 

329  ស្ក្េុការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

330 Ibid។ 



ៃិង ងាេព័ត៌មាៃ”។ 318  េួយទ វតសរ៍សស្កាយេក្ APEC បាៃសច្ញស្ក្បខ ឌ តែលបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមេួយ 
តែលទញយក្ទ សនាទៃនានាតែលស្តូវបាៃត នាំសោយសោលការ ៍ត នាំ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព ឆាន ំ២០១៣ 319 
សោយមាៃការពិចរណ្តយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ ស្មាប់លក្ខ ៈពិស  តផនក្ច្ាប់ ៃិងបរបិទខុ ៗោន រប ់តំបៃ់ APEC។320 
 
ការអភិវឌឍនាសពលថមីៗសៃេះអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ តែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បំផុតសនាេះ គឺការចូ្លជា្រមាៃរប ់ GDPR–
ស្ក្បខ ឌ បទបបញ្ាតត ិថមីេួយតែលស វ្ ើឲ្យច្ាប់នានា ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈែូច្ោន សៅទូទងំអឺរ ុប។ 
 
GDPR មាៃសោលការ ៍ ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖ 
 
១. ភ្ជពស្ បច្ាប់ ភ្ជព ុស្ក្ឹត ៃិងតមាា ភ្ជព 
 
២. ការោក្់ក្ំហិតសលើសោលបំ ង 
 
៣. កាត់បៃថយទិៃនៃ័យជាអបបបរមា 
 
៤. ភ្ជពស្តឹេស្តូវ 
 
៥. ការោក្់ក្ំហិតសលើការរក្ាទុក្ 
 
៦.  ុច្រតិភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាា ត់ ( ៃត ិ ុខ) ៃិង 
 
៧. គ សៃយយភ្ជព។321 
 

សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេលក្ខ ៈពិស   ំខ្ៃ់ៗរប ់វាតែលសលច្ស ើងយ៉ា ងច្ា ់ច្ំស េះអងាភ្ជពនានា រេួមាៃ៖ 
 

• ការតតងតាំងេន្រៃត ីការ រទិៃនៃ័យ 
 

• ការអៃុវតតជាចំបាច្់ៃូវការវាយតនេាអំពីផលប៉ាេះ ល់នៃឯក្ជៃភ្ជព 
 

•  ិទធិរប ់មាច  ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• ការជូៃែំ ឹងអំពីបំ ៃសលើទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងរយៈសពល៧២សមា៉ា ងៃិង 
 

• កាតពវក្ិច្ចនៃអៃុសលាេភ្ជពថមីៗ។322 

 ស្មាប់រែឋតែលេិៃ ថ ិតសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប GDPR 
មាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធ សោយស្គរតតលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការអៃុវតតសៅសស្ៅតែៃែីរប ់វា។ GDPR អៃុវតតច្ំស េះ៖ 

• ស្គប់ស្ក្េុហ៊េុៃទងំអ ់តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់មាច  ់ទិៃនៃ័យតែលស្គន ក្់សៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប 
សោយេិៃគិតអំពីទីតាំងរប ់ស្ក្េុហ៊េុៃសនាេះសទ ៃិង 
 

• ការែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួរប ់មាច  ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុបសោយអនក្ស្គប់ស្គង ឬអនក្ែំស ើរការណ្តមាន ក្់ 
តែលេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប តែល ក្េមភ្ជពនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹង–ការស ន ើផតល់ទំៃិញ 
ឬស វាសៅកាៃ់ស្បជាពលរែឋនៃ ហភ្ជពអឺរ ុប (សោយេិៃគិតថាសតើតស្េូវឲ្យមាៃការទូទត់ស្បាក្់ ឬអត់សនាេះសទ) 
ៃិងការពិៃិតយតាេោៃឥរយិបថតែលស្តូវបាៃស វ្ ើស ើងសៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប។323 
 

                                                           
318 APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ  ិងហបុរ ីឆាន ំ២០១៥)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-

Framework-(2015)។ 

319 OECD សោលការ ៍ត នំា ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD (ទីស្ក្ងុបា៉ា រ ី ឆាន ំ២០១៣) អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-
guidelines.htm។ 

320 APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ  ិងហបុរ ីឆាន ំ២០១៥)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-
Framework-(2015)។ 

321 ការយិល័យ នងការព័ត៌មាៃ ច្ស្ក្ភពអង់សគា  “សោលការ ៍”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-
protection-regulation-gdpr/principles/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

322  Aditya Vats “បញ្ជហ  ំខ្ៃ់ៗទងំ ១០ នៃបទបបញ្ាតត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូសៅ (GDPR)“ Medium នថាទី២៥ តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://medium.com/@adityavats/10-key-issues-of-general-data-protection-regulation-gdpr-d70e3875b59e។ 

323 EUGDPR.org “ការតក្តស្ប ំខ្ៃ់ៗរប ់ GDPR”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.eugdpr.org/key-changes.htl។ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

សលើ ពីសៃេះសទៀត អាជីវក្េមតែលេិៃតេៃជាអាជីវក្េមរប ់ ហភ្ជពអឺរ ុប 
តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យរប ់ស្បជាពលរែឋនៃ ហភ្ជពអឺរ ុបៃឹងស្តូវស វ្ ើការតតងតាំងអនក្តំណ្តងមាន ក្់សៅក្ន ុង ហភ្ជពអឺរ ុប។
324 
 
ការអភិវឌឍនាសពលថមី ៃិងគួរឲ្យចប់អារេម ៍េួយ គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌សៅក្ន ុងការការ រឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
សោយបាៃចប់សផតើេែំបូងសគសោយអនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យនៃ ហភ្ជពអឺរ ុប ៃិងតាេសោយហុងក្ុង 
ៃិងស្បសទ ហវ ីលីពីៃ  ីល្េ៌ស្តូវបាៃសលើក្ក្េព ់សៅក្ន ុងនាេជាការបតៃថេពីសលើកាតពវក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។ 325  សលើ ពីសៃេះសទៀត 
 ីល្េ៌ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាជាការត នាំច្ំស េះឥរយិបថសៅក្ន ុងេជឈោឋ ៃេួយតែលច្ាប់េិៃអាច្តាេទៃ់ការអភិវ
ឌឍតផនក្បសច្ចក្វទិា។ សៅក្ន ុងវ ិ្ ីស្គន្រ ត សៃេះ ការអៃុសលាេតាេច្ាប់ គឺស្ោៃ់តតជាក្ស្មាល (តខសបនាទ ត់សោល) 
 ស្មាប់គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការការ រទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្តណ េះ។ 
 
ប៉ាុតៃត  សតើការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
ៃិងបទបបញ្ាតត ិតែលតផែក្សលើ ីល្េ៌អាច្ការ រសយើងសៅក្ន ុងយុគនៃទិៃនៃ័យ្ំ បាៃយ៉ា ងស្គប់ស្ោៃ់តែរឬសទ? 
 
មាច  ់ ៃរងាវ ៃ់ ូតប៊េល Joseph Stiglitz សជឿជាក្់ថា មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ាតត ិ ត ីពី 
“ទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែល ហស្ោ តផនក្បសច្ចក្វទិាអាច្រក្ាទុក្បាៃ ទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ 
ថាសតើពួក្សគអាច្រេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន បាៃតែរឬសទ 
សោលបំ ងតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះបាៃ 
ៃិងក្ស្េិតនៃតមាា ភ្ជពតែលពួក្សគស្តូវតតផតល់ជូៃអំពីអវ ីតែលពួក្សគអៃុវតតច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ”។326 
Jens-Erik Mai ស្បតក្ក្ថា គំរឯូក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់ (ៃិងតាេរយៈច្ាប់នានាបតៃថេសទៀត 
“មាៃការសផ្លត តរេួេួយសលើការស្បេូលទិៃនៃ័យ ៃិង... មាៃក្ងវល់ច្ំស េះរសបៀប 
ៃិងសោលបំ ងតែលការស្បេូលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយ” 327 ។ ោត់សជឿជាក្់ថា 
សៅក្ន ុងយុគនៃទិៃនៃ័យក្េម ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតតក្តស្បច្ំ ុច្សផ្លត តរប ់សយើងពីការស្បេូលទិៃនៃ័យសៅជាការែំស ើរការ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យវញិ។ 
សៃេះពីសស្ េះ “ក្ងវល់រប ់ឯក្ជៃភ្ជពតែលស្តូវពិចរណ្ត គឺការបសងក ើតច្ំស េះែឹងថមីៗ ការយល់ែឹងយ៉ា ងស្ជាលសស្ៅ 
ឬការពិតនានាសោយតផែក្សលើទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃ”។ 328  Mai ត នាំថា 
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតរេួបញ្ច លូោន រវាងវ ិ្ ីស្គន្រ តឯក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់រេួជាេួយ “ការស វ្ ើទិៃនៃ័យក្េម” 
គំរនូៃឯក្ជៃភ្ជពតែល “សផ្លត តសលើការបសងក ើតព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួថមីៗរប ់ជៃអនាេិក្ ការបក្ស្ស្គយស ើងវញិ 
ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជា ថ ិតិ ៃិងលក្ខ ៈនៃព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាទំៃិញ”។ 
 
រសបៀបតែលច្ំ ុច្សៃេះស្តូវបាៃឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងសៅក្ន ុងការតាក់្តតងច្ាប់ ឬបទបបញ្ាតត ិ 
គឺជាអវ ីតែលសៅតតស្តូវការជតជក្តវក្តញក្បតៃថេសទៀត។ 
 
៦.៤ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ 
 កាត ៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងការផតល់ ថ ិតិបាៃទៃ់សពលសវលា 
ៃិងមាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធ សែើេបីជួយសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ស្បឈេនានានៃការអភិវឌឍ គឺស្តូវបាៃសគទទួលស្គា ល់យ៉ា ងខ្ា ំងកាា ។ 329 
ប៉ាុតៃត  មាៃបញ្ជហ េួយច្ំៃួៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងបសច្ចក្វទិា ការតាក់្តតងច្ាប់ ឯក្ជៃភ្ជព ការស្គប់ស្គង 
ៃិងហិរញ្ា វតថ ុសៅតតស្តូវសោេះស្ស្គយ។ ក្៏មាៃបញ្ជហ នៃការបសងក ើត 
“េជឈោឋ ៃេួយតែលទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូការស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងតែលឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាា ត់អំពីព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួអាច្ស្តូវបាៃធានាអេះអាង” ផងតែរ។330 
 
ការបសងក ើតេជឈោឋ ៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ។ 
 

                                                           
324 Ibid។ 

325 អនក្ស្តួតពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យនៃ ហភ្ជពអឺរ ុប “ការសឆាព េះសៅកាៃ់ ីល្េ៌នៃឌីជីថលថមីេួយ៖ ទិៃនៃ័យ កិ្តតយិ  ៃិងបសច្ចក្វទិា” គំៃិតទី៤ ទពំ័រទី៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។  ស្មាប់ហុងកុ្ង 
ចូ្រសេើលព័ត៌មាៃអំពីេូលៃិ្ិគ សៃយយភ្ជព “ស្ក្បខ ឌ គ សៃយយភ្ជពស្បក្បសោយ ីល្េ៌ ស្មាប់ហុងកុ្ង ស្បសទ ចិ្ៃ៖ 
របាយការ ៍េួយតែលស្តូវបាៃសរៀបចំ្ស ើង ស្មាប់ការយិល័យ នងការឯក្ជៃភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួ” n.d។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.pcpd.org.hk/misc/files/Ethical_Accountability_Framework.pdf។  ស្មាប់ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ ចូ្រសេើលគ ៈក្េមការឯក្ជៃភ្ជពជាតិ ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ 
“NPC បាៃចប់សផតើេអៃុវតតក្េម វ ិ្ ី DPO ACE, កំ្ ត់ចំ្ ុច្សោល ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្តត លអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង PH“ នថាទ១ី២ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.privacy.gov.ph/2018/12/npc-launches-dpo-ace-program-sets-benchmark-for-data-privacy-trainingn-in-ph/។ 

326 Ian Sample “Joseph Stiglitz អំពីការ មាា ត់ ិបបៃិេមិត”៖ ‘សយើងៃឹងសឆាព េះសៅកាៃ់ ងាេតែលមាៃការតបងតច្ក្កាៃ់តតខ្ា ំង’” The Guardian នថាទ០ី៨ តខក្ញ្ជា  
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-
more-divided-society។ 

327 Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការ វ្ ីទិៃនៃ័យក្េមនៃព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួ”  ងាេព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ៣ (ឆាន ំ២០១៦) ទំព័រទី១៩៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693។ 

328 Ibid។ 

329  ស្ក្េុការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃតរភ្ជព”។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

330 Ibid។ 



Ben Rossi សជឿជាក្់ថា “អនក្ែឹក្នាំរោឋ ភិបាលស្តូវតតសបតជាញ ច្ិតតច្ំស េះខល ៃួឯងថា ៃឹងែឹក្នាំ (គំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ) 
សៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ៃិងសៅទូទងំែូសេៃទងំអ ់”។ 331  Rossi បតៃថេថា 
សែើេបីស វ្ ើការែឹក្នាំស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសនាេះ អនក្ែឹក្នាំចំបាច្់ស្តូវតតមាៃ “ភ្ជពច្ំណ្តៃជាេូលោឋ ៃស្គឹេះ” អំពីទិៃនៃ័យ 
ការវភិ្ជគ ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ។  េតថ-ភ្ជពអាច្ជេះឥទធិពល 
ថាសតើគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំស វ្ ើឲ្យជីវតិរប ់ស្បជាពលរែឋមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ឬស្បជាពលរែឋទងំសៃេះៃឹងកាា យជាជៃរងសស្ោេះសោយស្គរទិៃនៃ័យ ការវភិ្ជគ ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ។ 
សស្ៅពីភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ 
រោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃគូ បញ្ជា ក្់បញ្ជហ ស្បឈេ្ំៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវយក្ឈន េះសែើេបីទទួលបាៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំ
ពីទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃសជាគជ័យ៖ (១) ការយក្ឈន េះ ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ ៃិង (២) 
ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈសៅក្ន ុងការស្បេូល ការរក្ាទុក្ ការវភិ្ជគ ការតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។332 
 
ច្ំស េះរោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា ៖ “ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃពិតជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់សៅក្ន ុងការ សស្េច្
េហិច្ឆតារប ់សយើងច្ំស េះរោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ”។ 333  សែើេបីទទួលបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ៖ (១) 
ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួតែលស្បេូលបាៃ ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជន ក្់ងារណ្តេួយស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ា ង េស្ ប 
ៃិងយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិង (២) ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួមាៃ ុវតថ ិភ្ជព 
ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទងំសនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយទីភ្ជន ក្់ងារខុ ៗោន ។ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តជាក្់លាក្់េួយតែលស្តូវបាៃអៃុវតតសែើេបីទទួលបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃសនាេះ 
គឺស្ក្បខ ឌ រប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ តែលសៅថា “ ុវតថ ិភ្ជពទងំស្បាំ”  ស្មាប់ការពស្ងឹង ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតត 
ៃិងភ្ជពសជឿជាក្់សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល។334 
 
ច្ំស េះបញ្ជហ ស្បឈេទីពីរ–ការពស្ងឹង េតថភ្ជព–រោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃ 
ចប់សផតើេអៃុវតតក្េម វ ិ្ ីនានា ំសៅអភិវឌឍ ហគេៃ៍ វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ឯក្សទ េួយ ស្ពេទងំ 
ពស្ងឹងអក្ខ រក្េមទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្តែលោម ៃឯក្សទ តផនក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយេុខងារស្គធារ ៈផងតែរ។ 
សែើេបីសឆាព េះសៅកាៃ់ការអៃុវតតក្េម វ ិ្ ីសៃេះ 
អោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យេួយសៅក្ន ុងការយិល័យ ថ ិតិជាតិនៃច្ស្ក្ភពអង់សគា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។ 
សោលសៅរប ់អោរសៃេះ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើតជំនាៃ់ថមីេួយនៃឧបក្រ ៍ ៃិងបសច្ចក្វទិាសែើេបីទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីក្ំស ើៃ 
ៃិងភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃៃូវស្បភពទិៃនៃ័យតែលស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ៃិងផតល់រងាវ  ់ 
ៃិងការវភិ្ជគែ៏ េបូ រតបបតែលមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ អំពីស ែឋក្ិច្ច   
បរសិ្គថ ៃសៅសលើ ក្លសលាក្ ៃិង ងាេតែលកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះ”។ 335  សោយស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ 
អោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ មាៃសោលសៅផលិត “អនក្វភិ្ជគទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ វុឌឍិច្ំៃួៃ ៥០០ នាក្់ ស្មាប់រោឋ ភិបាល 
សៅក្ន ុងឆាន ំបៃតបនាទ ប់សទៀត”។336 សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេក្េម វ ិ្ ីរប ់ខល ៃួសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅសៃេះ ក្េម វ ិ្ ីនានារេួមាៃ៖ 
ការហាត់ការសៅក្ន ុងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ , MSc សៅក្ន ុងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ ស្មាប់រោឋ ភិបាល 
សេសរៀៃ ត ីពីការអភិវឌឍវជិាា ជីវៈជាបៃតបនាទ ប់ ការោក្់ ិ ាៃុ ិ សឲ្យចូ្លសរៀៃ ៃិងក្េម វ ិ្ ី MSc–PhD 
តែលទទួលបាៃេូលៃិ្ិរេួោន  ៃិងស្តូវបាៃស្តួតពិៃិតយរេួោន  ការោំស្ទ ៃិងការផតល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់ៃិ សិតថាន ក្់ MSc 
ស ៊េ រនីៃ ិកាខ ស្គលា ត ីពី វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ ការប ត ុ េះបណ្តត លអំពី “ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរចួ្” 
ក្តាត ជំរុញតផនក្វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ ៃិងការបសស្ងៀៃសៅអោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិងឯក្អគា រែឋទូត 
STEM។337 
 
ក្៏មាៃបញ្ជហ តផនក្ស្បតិបតត ិការនានាផងតែរ តែលរោឋ ភិបាលតែលពាយេបំ ក្់អំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យ្ំស្តូវតតសោេះស្ស្គយ។ 
 
អនក្ស្ស្គវស្ជាវសៅស្គក្លវទិាល័យ Manchester បាៃបសងក ើត “គំរនូៃគមាា តរវាងការរច្នា–
ជីវតិពិត ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ”។ សែើេបីត វងយល់អំពីឧប គាក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងការអភិវឌឍ 
គំរសូៃេះវា ់តវងអំពី “គមាា តរវាងលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការរច្នា ឬការ ៃមត់អំពីទិៃនៃ័យ្ំ ទល់ៃឹង 
ជីវតិពិតនាសពលបច្ច ុបបៃន សៅសលើក្តៃាងពិត”។338 គំៃូរសៃេះស្តួតពិៃិតយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖ 

                                                           
331 Ben Rossi “សហតុអវ ីបាៃជាស្ក្បខ ឌ  ីល្េ៌ ងាេនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលគឺជារបូេៃត ស្មាប់សស្ោេះេហៃតរាយ” យគុព័ត៌មាៃ នថាទ០ី២ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.information-age.ccom/why-governments-data-science-ethical-framework-recipe-disaster-123461541/ 

332 John Manzoni “ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងឱកា ” Gov.UK នថាទី២១ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.gov.uk/government/speeches/big-data-in-government-the-challenges-and-opportunities។ 

333 Ibid។ 

334 Peter Stokes “‘ ុវតថ ិភ្ជពទងំស្បំា’ – ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅ ONS” ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា  នថាទី២៧ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://blog.ons.gov.uk/2017/01/27/the-five-safes-data-privacy-at-ons/។ 
សៃេះគឺជាគំៃិតផត ចួ្សផតើេេួយសែើេបីការ រព័ត៌មាៃឯក្ជៃតែលស្តូវបាៃស្បេូលសោយរោឋ ភិបាលតែលអាច្ែំស ើរការស្បឆំាងៃឹងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យ
សបើក្ចំ្ហ។ 

335 ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា  “អោរវទិាស្គន្រ តទៃិនៃ័យ៖ វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យសែើេបីស្បសយជៃ៍ស្គធារ ៈ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/datasciencecampus (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

336 អោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ “ពស្ងឹង េតថភ្ជព”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://datasciencecampus.ons.gov.uk/capability (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

337 Ibid. STEM គឺជា ក្យកាត់េក្ពី វទិាស្គន្រ ត  បសច្ចក្វទិា វ ិវក្េម ៃិងគ ិតវទិា។ 

338 Richard Heeks “ការវា ់តវងអំពីឧប គាចំ្ស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទ០ី៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។ 

 
១. ព័ត៌មាៃ – រេួបញ្ច លូទងំព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្ន ុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ 
 
២. បសច្ចក្វទិា – សផ្លត តជាច្េបងសលើ ICTs តែលសោេះស្ស្គយជាេួយទិៃនៃ័យ 
 
៣. ែំស ើរការ –  ក្េមភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតតសៅក្ន ុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវភិ្ជគ ការស វ្ ើបទបងាហ ញ 

ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 
 
៤. វតថ ុបំ ង ៃិងគុ តនេា –  មា ធាតុនៃ “វតថ ុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហ នានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ 

ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ តេិៃផល វូការ ៃិងផល វូការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ ៌   
(ឧ. អវ ីតែលអនក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ ី តែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ាងសៅក្ន ុងការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពនានា) 

 
៥. ជំនាញ ៃិងច្ំស េះែឹង – ស្គបែ ត ប់សលើទងំទិៃនៃ័យតផនក្គុ ភ្ជព 

ៃិងតផនក្បរមិា នៃ េតថភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតតែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

៦. ស្បព័ៃធ  ៃិងរច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គង – 
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធ នៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស វ្ ើការសរៀបច្ំសៅក្ន ុង 
ៃិងរវាងអងាការតែល ក្់ព័ៃធ  ៃិងបណ្តត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
បូក្រេួទងំវ ិ្ ី តែលស្បព័ៃធទងំសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ  ទងំផល វូការ ៃិងេិៃផល វូការផងតែរ ៃិង 

 
៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។ 

សោយសស្បើស្បា ់គំរសូែើេបីវភិ្ជគអំពីឧប គានានាច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅក្ន ុងស្បសទ កូ្ ំុរ ៊ី 
អនក្ស្ស្គវស្ជាវនៃស្គក្លវទិាល័យ Manchester បាៃក្ត់ មាា ល់ថា 
គមាា តែ៏ ា្ៃ់ ា្របាៃសក្ើតស ើងសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់។ 
 
អនក្ស្ស្គវស្ជាវទងំសៃេះបាៃបសងក ើតអៃុស្គ ៃ៍នានាតែលទទួលបាៃពីស្បសទ កូ្ ំុរ ៊ីតែលអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្ប
សទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅក្ន ុងការពាយេចប់សផតើេែំស ើរការគសស្មាងទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ 
សហើយអៃុស្គ ៃ៍ទងំសនាេះរេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
១. ព័ត៌មាៃ – ទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃស្ស្គប់ឲ្យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ែូច្ជា 

ទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃតាេស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
ៃិងក្ំ ត់ស្តាព័ត៌មាៃលេែ ិតអំពីការសៅសច្ញរប ់ទូរ ពទច្ល័ត ៃិង “ទិៃនៃ័យស្ អាប់” 
តែលមាៃសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈរចួ្រាល់សហើយ។ 

 
២. បសច្ចក្វទិា – បសងក ើៃការវៃិិសយគសលើស្បព័ៃធនានាសែើេបីចប់យក្ទិៃនៃ័យឌីជីថលពីស្បភពតែលមាៃស្ស្គប់។ 
 
៣. ែំស ើរការ – អៃុេ័តការក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃែំស ើរការបសងក ើតគុ តនេាសស្ច្ើៃជាងែំស ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។ 
 
៤. វតថ ុបំ ង ៃិងគុ តនេា – អៃុេ័ត 

ឬស វ្ ើ វសិស្គ្ៃក្េមច្ាប់សែើេបីសោេះស្ស្គយជាពិស  ជាេួយបញ្ជហ នានានៃទិៃនៃ័យ្ំ ែូច្ជា ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
ក្េម ិទធិបញ្ជា  ៃិងការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជា  ិជាក្េម។ 

 
៥. ជំនាញ ៃិងច្ំស េះែឹង – រេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យ្ំចូ្លសៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ី ិក្ា ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្តត ល 

រែឋបាលស្គធារ ៈៃិងក្េម វ ិ្ ីក្ស្េិតបរញិ្ជា បស្ត។ 
 

៦. ស្បព័ៃធ  ៃិងរច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គង – តតងតាំងអនក្ោំស្ទ 
ៃិងស្ក្េុការងារទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងារស្គធារ ៈៃីេួយៗ 
ៃិងរេួបញ្ច លូអនក្ោំស្ទទងំឡាយសៅក្ន ុងេជឈេ ឌ លនៃភ្ជពលែឥតសខ្ច េះតែលបាៃស ន ើស ើងសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការ
តច្ក្រំតលក្ទមាា ប់អៃុវតតលែឆ្ាងទីភ្ជន ក្់ងារៃិង 
 

៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – អភិវឌឍភ្ជពជានែគូរវាងវ ័ិយស្គធារ ៈ-
 វ ័ិយឯក្ជៃតែលផតល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់គំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ។ 

 
ការត នាំអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជា ក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃរប ់ UNDP 
ៃិងអងាការជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
តែលផតល់ការត នាំតាេែំណ្តក្់កាលអំពីការសលើក្ក្េព ់ស្បភពថមីៗនៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍក្៏មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ផង
តែរ។339 

                                                           
339 UNDP ៃិងអងាការជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការត នំាអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ 

ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជា ក់្អេះអាងអំពីទ សនាទៃ កំ្ត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១៦) អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/a-guide-to-data-innovation-for-development--from-idea-to-proof-
.html។ 



Ben Rossi សជឿជាក្់ថា “អនក្ែឹក្នាំរោឋ ភិបាលស្តូវតតសបតជាញ ច្ិតតច្ំស េះខល ៃួឯងថា ៃឹងែឹក្នាំ (គំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ) 
សៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ៃិងសៅទូទងំែូសេៃទងំអ ់”។ 331  Rossi បតៃថេថា 
សែើេបីស វ្ ើការែឹក្នាំស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសនាេះ អនក្ែឹក្នាំចំបាច្់ស្តូវតតមាៃ “ភ្ជពច្ំណ្តៃជាេូលោឋ ៃស្គឹេះ” អំពីទិៃនៃ័យ 
ការវភិ្ជគ ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ។  េតថ-ភ្ជពអាច្ជេះឥទធិពល 
ថាសតើគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំស វ្ ើឲ្យជីវតិរប ់ស្បជាពលរែឋមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ឬស្បជាពលរែឋទងំសៃេះៃឹងកាា យជាជៃរងសស្ោេះសោយស្គរទិៃនៃ័យ ការវភិ្ជគ ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ។ 
សស្ៅពីភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ 
រោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃគូ បញ្ជា ក្់បញ្ជហ ស្បឈេ្ំៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវយក្ឈន េះសែើេបីទទួលបាៃគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំ
ពីទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃសជាគជ័យ៖ (១) ការយក្ឈន េះ ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ ៃិង (២) 
ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈសៅក្ន ុងការស្បេូល ការរក្ាទុក្ ការវភិ្ជគ ការតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។332 
 
ច្ំស េះរោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា ៖ “ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃពិតជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់សៅក្ន ុងការ សស្េច្
េហិច្ឆតារប ់សយើងច្ំស េះរោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ”។ 333  សែើេបីទទួលបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ៖ (១) 
ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួតែលស្បេូលបាៃ ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជន ក្់ងារណ្តេួយស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ា ង េស្ ប 
ៃិងយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិង (២) ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួមាៃ ុវតថ ិភ្ជព 
ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទងំសនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយទីភ្ជន ក្់ងារខុ ៗោន ។ 
 វ ិ្ ីស្គន្រ តជាក្់លាក្់េួយតែលស្តូវបាៃអៃុវតតសែើេបីទទួលបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃសនាេះ 
គឺស្ក្បខ ឌ រប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ តែលសៅថា “ ុវតថ ិភ្ជពទងំស្បាំ”  ស្មាប់ការពស្ងឹង ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតត 
ៃិងភ្ជពសជឿជាក្់សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល។334 
 
ច្ំស េះបញ្ជហ ស្បឈេទីពីរ–ការពស្ងឹង េតថភ្ជព–រោឋ ភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃ 
ចប់សផតើេអៃុវតតក្េម វ ិ្ ីនានា ំសៅអភិវឌឍ ហគេៃ៍ វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ឯក្សទ េួយ ស្ពេទងំ 
ពស្ងឹងអក្ខ រក្េមទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្តែលោម ៃឯក្សទ តផនក្ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយេុខងារស្គធារ ៈផងតែរ។ 
សែើេបីសឆាព េះសៅកាៃ់ការអៃុវតតក្េម វ ិ្ ីសៃេះ 
អោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យេួយសៅក្ន ុងការយិល័យ ថ ិតិជាតិនៃច្ស្ក្ភពអង់សគា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។ 
សោលសៅរប ់អោរសៃេះ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើតជំនាៃ់ថមីេួយនៃឧបក្រ ៍ ៃិងបសច្ចក្វទិាសែើេបីទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីក្ំស ើៃ 
ៃិងភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃៃូវស្បភពទិៃនៃ័យតែលស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ៃិងផតល់រងាវ  ់ 
ៃិងការវភិ្ជគែ៏ េបូ រតបបតែលមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ អំពីស ែឋក្ិច្ច   
បរសិ្គថ ៃសៅសលើ ក្លសលាក្ ៃិង ងាេតែលកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះ”។ 335  សោយស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៧ 
អោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ មាៃសោលសៅផលិត “អនក្វភិ្ជគទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ វុឌឍិច្ំៃួៃ ៥០០ នាក្់ ស្មាប់រោឋ ភិបាល 
សៅក្ន ុងឆាន ំបៃតបនាទ ប់សទៀត”។336 សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេក្េម វ ិ្ ីរប ់ខល ៃួសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅសៃេះ ក្េម វ ិ្ ីនានារេួមាៃ៖ 
ការហាត់ការសៅក្ន ុងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ , MSc សៅក្ន ុងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ ស្មាប់រោឋ ភិបាល 
សេសរៀៃ ត ីពីការអភិវឌឍវជិាា ជីវៈជាបៃតបនាទ ប់ ការោក្់ ិ ាៃុ ិ សឲ្យចូ្លសរៀៃ ៃិងក្េម វ ិ្ ី MSc–PhD 
តែលទទួលបាៃេូលៃិ្ិរេួោន  ៃិងស្តូវបាៃស្តួតពិៃិតយរេួោន  ការោំស្ទ ៃិងការផតល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់ៃិ សិតថាន ក្់ MSc 
ស ៊េ រនីៃ ិកាខ ស្គលា ត ីពី វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ ការប ត ុ េះបណ្តត លអំពី “ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរចួ្” 
ក្តាត ជំរុញតផនក្វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ ៃិងការបសស្ងៀៃសៅអោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិងឯក្អគា រែឋទូត 
STEM។337 
 
ក្៏មាៃបញ្ជហ តផនក្ស្បតិបតត ិការនានាផងតែរ តែលរោឋ ភិបាលតែលពាយេបំ ក្់អំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យ្ំស្តូវតតសោេះស្ស្គយ។ 
 
អនក្ស្ស្គវស្ជាវសៅស្គក្លវទិាល័យ Manchester បាៃបសងក ើត “គំរនូៃគមាា តរវាងការរច្នា–
ជីវតិពិត ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ”។ សែើេបីត វងយល់អំពីឧប គាក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងការអភិវឌឍ 
គំរសូៃេះវា ់តវងអំពី “គមាា តរវាងលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃការរច្នា ឬការ ៃមត់អំពីទិៃនៃ័យ្ំ ទល់ៃឹង 
ជីវតិពិតនាសពលបច្ច ុបបៃន សៅសលើក្តៃាងពិត”។338 គំៃូរសៃេះស្តួតពិៃិតយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖ 

                                                           
331 Ben Rossi “សហតុអវ ីបាៃជាស្ក្បខ ឌ  ីល្េ៌ ងាេនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលគឺជារបូេៃត ស្មាប់សស្ោេះេហៃតរាយ” យគុព័ត៌មាៃ នថាទ០ី២ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.information-age.ccom/why-governments-data-science-ethical-framework-recipe-disaster-123461541/ 

332 John Manzoni “ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងជួររោឋ ភិបាល៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងឱកា ” Gov.UK នថាទី២១ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.gov.uk/government/speeches/big-data-in-government-the-challenges-and-opportunities។ 

333 Ibid។ 

334 Peter Stokes “‘ ុវតថ ិភ្ជពទងំស្បំា’ – ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅ ONS” ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា  នថាទី២៧ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://blog.ons.gov.uk/2017/01/27/the-five-safes-data-privacy-at-ons/។ 
សៃេះគឺជាគំៃិតផត ចួ្សផតើេេួយសែើេបីការ រព័ត៌មាៃឯក្ជៃតែលស្តូវបាៃស្បេូលសោយរោឋ ភិបាលតែលអាច្ែំស ើរការស្បឆំាងៃឹងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យ
សបើក្ចំ្ហ។ 

335 ការយិល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា  “អោរវទិាស្គន្រ តទៃិនៃ័យ៖ វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យសែើេបីស្បសយជៃ៍ស្គធារ ៈ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/datasciencecampus (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 

336 អោរវទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ “ពស្ងឹង េតថភ្ជព”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://datasciencecampus.ons.gov.uk/capability (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០ី៨ តខេក្រា 
ឆាន ំ២០១៩)។ 

337 Ibid. STEM គឺជា ក្យកាត់េក្ពី វទិាស្គន្រ ត  បសច្ចក្វទិា វ ិវក្េម ៃិងគ ិតវទិា។ 

338 Richard Heeks “ការវា ់តវងអំពីឧប គាចំ្ស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទ០ី៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។ 

 
១. ព័ត៌មាៃ – រេួបញ្ច លូទងំព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្ន ុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ 
 
២. បសច្ចក្វទិា – សផ្លត តជាច្េបងសលើ ICTs តែលសោេះស្ស្គយជាេួយទិៃនៃ័យ 
 
៣. ែំស ើរការ –  ក្េមភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតតសៅក្ន ុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវភិ្ជគ ការស វ្ ើបទបងាហ ញ 

ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 
 
៤. វតថ ុបំ ង ៃិងគុ តនេា –  មា ធាតុនៃ “វតថ ុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហ នានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ 

ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ តេិៃផល វូការ ៃិងផល វូការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ ៌   
(ឧ. អវ ីតែលអនក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ ី តែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ាងសៅក្ន ុងការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពនានា) 

 
៥. ជំនាញ ៃិងច្ំស េះែឹង – ស្គបែ ត ប់សលើទងំទិៃនៃ័យតផនក្គុ ភ្ជព 

ៃិងតផនក្បរមិា នៃ េតថភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតតែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

៦. ស្បព័ៃធ  ៃិងរច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គង – 
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធ នៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស វ្ ើការសរៀបច្ំសៅក្ន ុង 
ៃិងរវាងអងាការតែល ក្់ព័ៃធ  ៃិងបណ្តត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
បូក្រេួទងំវ ិ្ ី តែលស្បព័ៃធទងំសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ  ទងំផល វូការ ៃិងេិៃផល វូការផងតែរ ៃិង 

 
៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។ 

សោយសស្បើស្បា ់គំរសូែើេបីវភិ្ជគអំពីឧប គានានាច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅក្ន ុងស្បសទ កូ្ ំុរ ៊ី 
អនក្ស្ស្គវស្ជាវនៃស្គក្លវទិាល័យ Manchester បាៃក្ត់ មាា ល់ថា 
គមាា តែ៏ ា្ៃ់ ា្របាៃសក្ើតស ើងសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់។ 
 
អនក្ស្ស្គវស្ជាវទងំសៃេះបាៃបសងក ើតអៃុស្គ ៃ៍នានាតែលទទួលបាៃពីស្បសទ កូ្ ំុរ ៊ីតែលអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្ប
សទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅក្ន ុងការពាយេចប់សផតើេែំស ើរការគសស្មាងទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ 
សហើយអៃុស្គ ៃ៍ទងំសនាេះរេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
១. ព័ត៌មាៃ – ទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃស្ស្គប់ឲ្យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ែូច្ជា 

ទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃតាេស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
ៃិងក្ំ ត់ស្តាព័ត៌មាៃលេែ ិតអំពីការសៅសច្ញរប ់ទូរ ពទច្ល័ត ៃិង “ទិៃនៃ័យស្ អាប់” 
តែលមាៃសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈរចួ្រាល់សហើយ។ 

 
២. បសច្ចក្វទិា – បសងក ើៃការវៃិិសយគសលើស្បព័ៃធនានាសែើេបីចប់យក្ទិៃនៃ័យឌីជីថលពីស្បភពតែលមាៃស្ស្គប់។ 
 
៣. ែំស ើរការ – អៃុេ័តការក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃែំស ើរការបសងក ើតគុ តនេាសស្ច្ើៃជាងែំស ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។ 
 
៤. វតថ ុបំ ង ៃិងគុ តនេា – អៃុេ័ត 

ឬស វ្ ើ វសិស្គ្ៃក្េមច្ាប់សែើេបីសោេះស្ស្គយជាពិស  ជាេួយបញ្ជហ នានានៃទិៃនៃ័យ្ំ ែូច្ជា ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
ក្េម ិទធិបញ្ជា  ៃិងការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជា  ិជាក្េម។ 

 
៥. ជំនាញ ៃិងច្ំស េះែឹង – រេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យ្ំចូ្លសៅក្ន ុងក្េម វ ិ្ ី ិក្ា ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្តត ល 

រែឋបាលស្គធារ ៈៃិងក្េម វ ិ្ ីក្ស្េិតបរញិ្ជា បស្ត។ 
 

៦. ស្បព័ៃធ  ៃិងរច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គង – តតងតាំងអនក្ោំស្ទ 
ៃិងស្ក្េុការងារទិៃនៃ័យ្ំសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងារស្គធារ ៈៃីេួយៗ 
ៃិងរេួបញ្ច លូអនក្ោំស្ទទងំឡាយសៅក្ន ុងេជឈេ ឌ លនៃភ្ជពលែឥតសខ្ច េះតែលបាៃស ន ើស ើងសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការ
តច្ក្រំតលក្ទមាា ប់អៃុវតតលែឆ្ាងទីភ្ជន ក្់ងារៃិង 
 

៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – អភិវឌឍភ្ជពជានែគូរវាងវ ័ិយស្គធារ ៈ-
 វ ័ិយឯក្ជៃតែលផតល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់គំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ។ 

 
ការត នាំអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជា ក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃរប ់ UNDP 
ៃិងអងាការជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
តែលផតល់ការត នាំតាេែំណ្តក្់កាលអំពីការសលើក្ក្េព ់ស្បភពថមីៗនៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍក្៏មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ផង
តែរ។339 

                                                           
339 UNDP ៃិងអងាការជីពច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការត នំាអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ 

ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជា ក់្អេះអាងអំពីទ សនាទៃ កំ្ត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១៦) អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/a-guide-to-data-innovation-for-development--from-idea-to-proof-
.html។ 



៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
 

តផនក្សៃេះមាៃបំ ងពិភ្ជក្ាអំពីរសបៀបបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស វាស្គធារ ៈ 
 

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ សយងតាេ Elizabeth Dunlea មាៃៃ័យថា “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេ វ ិ្ ី តែលមាៃការស្ជួតស្ជាប” 
សៅក្ន ុងអងាភ្ជពេួយ។340 សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃៃ័យថា “ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួលយ៉ា ងស្ជាលសស្ៅ 
សៅ    ទូទងំអងាភ្ជព ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃការជេះឥទធិពលច្ំស េះ ងាេជាអតិបរមា”។341 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយតែលបសងក ើតជាេូលោឋ ៃ ស្មាប់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យែ៏លែ េួយ រេួមាៃ៖ 
 
១. វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថ ុបំ ងតែលជាេូលោឋ ៃស្គឹេះសៅក្ន ុងការស្បេូល 

ការវភិ្ជគ ៃិងការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។ 
 
២. វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ – ការសបតជាញ ច្ិតតពីអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាន ក្់ក្ំពូល 

គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់ 
ប៉ាុតៃតការសបតជាញ ច្ិតតសនាេះស្តូវតតបងាហ ញឲ្យស ើញសស្ច្ើៃជាងការបសញ្ចញ ំស ងសៅក្ស្េិតខព ់េតងមាក ល 
ស្តូវតតមាៃក្ិច្ច ៃទនាជាបៃត  ៃិងមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ជាេួយអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាន ក្់ក្ំពូល 
ៃិងអនក្តែលែឹក្នាំគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យសៅទូទងំអងាភ្ជពទងំេូល។ 

 
៣. ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ – ទទួលបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស េះេុខស្បជាជៃ 

សហើយពួក្សគៃឹងមាៃអារេម ៍រំសភើបរកី្រាយ ប៉ាុតៃតការបសងក ើតបទពិសស្គ្ៃ៍លែ ៗ 
ឬក្ំ ត់ការែំស ើរការឧបក្រ ៍ពីថាន ក្់សលើេក្ថាន ក្់សស្កាេ គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ។ 
សែើេបីបសងក ើតផលស្បសយជៃ៍នៃការស្បកួ្តស្បតជង ស្តូវជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូសៅ។ 

 
៤. វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងហាៃិភ័យ – 

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់។ 
សទេះបីជាស្ក្េុហ៊េុៃស្តូវតតច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីការោក្់ក្ំហិតរប ់ពួក្សគ 
ៃិងស្តូវសោរពតាេការោក្់ក្ំហិតទងំសនាេះក្៏សោយ 
ក្៏ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួរតតស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងនាេជាក្តាត ជំរុញែ៏ឆាា តនវេួយ 
តាេរយៈការត នាំអំពីការវភិ្ជគចូ្លសៅក្ន ុងែំស ើរការ ៃិងអៃតរក្េម ំខ្ៃ់ៗ សោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។ 

 
៥. កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – សែើេបីធានាបាៃៃូវការទិញភ្ជគហ៊េុៃយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសនាេះ អនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវទទួលបៃុ្ក្ 

ៃិងខិតខំស្បឹងតស្បងយ៉ា ងខ្ា ំងក្ន ុងការនាំេក្ៃូវការផ្លា  ់បត រូ។ 
វាស្តូវការស្បជាជៃតែលអាច្ឆ្ាងកាត់ពិភពសលាក្ទងំពីរបាៃ– វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងពិភពសលាក្ពិត។ សហើយជា្េមតា 
ភ្ជន ក្់ងារ ស្មាប់ការផ្លា  ់បដ រូតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពបំផុតគឺេិៃតេៃជាស្បជាជៃក្ន ុង េ័យឌីជីថលសនាេះសទ។ 

 
៦. រេួបញ្ច លូោន រវាងសទពសកា លយ ៃិងវបប្េ៌ – 

សៃេះរេួបញ្ច លូការស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ា ង េស្ ប ស្មាប់ស្គថ ប័ៃរប ់អនក្រវាងការរេួបញ្ច លូៃិសយជិតថមី 
ៃិងការផ្លា  ់បត រូៃិសយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។ ចូ្រ េា ឹងសេើលឲ្យបាៃកាៃ់តតទូលំទូលាយច្ំស េះការត វងរក្ស្បភព 
ៃិង េា ឹងសេើលកាៃ់សស្ៅច្ំស េះជំនាញតែលស្ក្េុការងារតផនក្ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវការ។342 

 
សែើេបីបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការែឹងអំពីឧប គា តែលអនក្ចំបាច្់ស្តូវយក្ឈន េះ។ 
 
Rahul Bhargava ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីឧប គា ំខ្ៃ់ៗច្ំស េះវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ តែលរេួមាៃ៖ 

• ការយល់ស្ច្ ំ – ស ច្ក្ត ីសផតើេអំពីទិៃនៃ័យភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតស វ្ ើឲ្យមាៃការយល់ស្ច្ ំ 
ៃិងមាៃលក្ខ ៈបសច្ចក្សទ ខ្ា ំងសពក្។ សោលសៅ 
គឺេិៃតេៃសែើេបីផ្លា  ់បត រូេៃុ សស្គប់របូសៅក្ន ុងអងាភ្ជពឲ្យសៅជាអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ស្បជាជៃស្គា ល់ទិៃនៃ័យ ៃិងអាច្ មាា ល់ស ើញឱកា ថមីៗសែើេបីទញយក្ច្ំស េះែឹង 
ៃិងការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• េិៃស្គា ល់អំពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ – សៅសពលខាេះ អនក្តថេទងំេិៃស្គា ល់ទិៃនៃ័យតែលអនក្មាៃសទៀតផង។ 
វាមាៃការលំបាក្ក្ន ុងការតាេោៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងអងាភ្ជពរប ់អនក្តែលស្បតហលជាមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយ

                                                           
340 Elizabeth Dunlea “ចំ្ ុច្ ំខ្ៃ់ចំ្ស េះការបសងកើតវបប្េ៌តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” Gartner នថាទី៣០ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ២ំ០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.gartner.com/smarterwtihgartner/the-key-to-establishing-a-data-driven-culture/។ 

341 Kathleen Kelly Janus “ការបសងកើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។ 

342 Alejandro Diaz, Kayvaun Rrowshankish ៃិង Tamim Saleh “សហតុអវ ីបាៃជាវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” McKinsey Quarterly តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.mckinsey.com/business-functionsn/mckinsey-analytics/our-insights/why-data-culture-matters។ 

ោន សៅវញិសៅេក្។  មាា ល់បុគាលណ្តមាន ក្់ (ការយិល័យ) ៃិងបសច្ចក្វទិាណ្តេួយតែលអាច្ជាទីភ្ជន ក្់ងារក្ណ្តត លេួយ 
 ស្មាប់ការស្បេូល ៃិងតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ។ 
 

• រនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃងសៅក្ន ុងអងាភ្ជព – អងាភ្ជពភ្ជគសស្ច្ើៃរងសស្ោេះសោយស្គររនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃង – 
តផនក្នានាែំស ើរការសោយឯក្រាជយ តែលរងការឈឺចប់សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងក្ិច្ចការេួយតផនក្នៃការងារទូសៅ។ 
អនក្ស្តូវតតទទួលស្គា ល់អំពីជញ្ជា ំងទងំសៃេះសែើេបីបំផ្លា ញពួក្វា។ 
 

• ការគិតសោយសផ្លត តសលើបសច្ចក្វទិាជា ំខ្ៃ់ – ស្បជាជៃេិៃគួរចំបាច្់ស្តូវតតចូ្លសៅកាៃ់តផនក្ ICT 
សែើេបីទញយក្ច្ំៃួៃច្ុងសស្កាយបងែ ់តែលពួក្សគស្តូវការសនាេះសទ។343  

 
ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ ការ មាា ល់ស ើញអនក្ត ៊េូ េតិ/អនក្ជំនាញនផទក្ន ុង 
ការក្ត់ មាា ល់អនក្អៃុវតតជាគំរ ំូខ្ៃ់ៗ បសងក ើតទំនាក្់ទំៃងខ្ងសស្ៅ ការែឹក្នាំពីថាន ក្់សលើ ៃិងពីថាន ក្់សស្កាេ 
ៃិងអៃុវតតតាេជំហាៃតូច្ៗ (“ទរក្”)។344 
 
ែូច្ោន ៃឹងសៅក្ន ុងគំៃិតផត ចួ្សផតើេស វ្ ើការផ្លា  ់បត រូសផសងសទៀតតែរ ភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ 
គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ ខ្ងសស្កាេ គឺជាវ ិ្ ី តែលអនក្ែឹក្នាំអាច្ែឹក្នាំសោយឧទហរ ៍ 
សោយសស្បើទិៃនៃ័យ៖ 
 

• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសរៀងរាល់នថា – 
 វ ិ្ ីេួយតែលមាៃឥទធិពលខ្ា ំងបំផុតសៅក្ន ុងការបញ្ជ ៃូស្គរសៅកាៃ់អងាភ្ជពរប ់អនក្ថាទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
សនាេះ គឺការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ា ង ក្េមសោយនាយក្ស្បតិបតត ិ។ 
 

• ស ច្ក្ត ី សស្េច្ – ស្ប ិៃសបើទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ពិតស្បាក្ែតេៃច្ំស េះអងាភ្ជពរប ់អនក្ 
សនាេះរាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំអ ់រប ់អនក្ែឹក្នាំរប ់អនក្គួរតតតផែក្សលើទិៃនៃ័យ ពុំមាៃក្រ ីសលើក្តលងសនាេះសទ។ 
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិស ន ើ ុំទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ 
ពួក្សគពស្ងឹងតួនាទីរប ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិតផនក្យុទធស្គន្រ ត ែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលសែើរតួជាតផនក្ែ៏ ំខ្
ៃ់េួយសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 
 

• ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ – អុីតេល ការស វ្ ើបទបងាហ ញ 
ឬការស្បជុំពិភ្ជក្ាៃីេួយៗតំណ្តងឲ្យឱកា េួយសៅក្ន ុងការតច្ក្រំតលក្ការយល់ែឹងអំពីលទធផលការងារតផនក្អាជីវ
ក្េម សលើក្ក្េព ់ជ័យជំៃេះតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិង ងកត់ ា្ៃ់សលើស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ទិៃនៃ័យច្ំស េះអងាភ្ជពសនាេះ។ 
 

• ក្ិច្ចស្បជុំ – ស្ប ិៃសបើមាៃការ ងកត់ ា្ៃ់កាៃ់តតខ្ា ំងសលើការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗ 
ៃិងការអភិវឌឍតផៃការ ក្េមភ្ជពសោយតផែក្សលើលទធផល សៅសពលសនាេះ 
ទិៃនៃ័យអាច្ផតល់ការត នាំែល់រសបៀបវារៈនៃក្ិច្ចស្បជុំ ៃិងស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចស្បជុំមាៃការសផ្លត ត មាៃផលិតភ្ជព 
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍កាៃ់តតខ្ា ំង ស្មាប់េៃុ សស្គប់របូតែល ក្់ព័ៃធ។ 
 

• ការប ត ុ េះបណ្តត ល – សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិតែលមាៃភ្ជពេមាញឹក្សស្ជើ សរ ីច្ំណ្តយសពលសវលារប ់ពួក្សគសនាេះ 
វាអាច្ច្ងអ ុលបងាហ ញថាសតើវតថ ុសនាេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងប៉ាុណ្តណ ច្ំស េះពួក្សគ។ 
ស្ប ិៃសបើនាយក្ស្បតិបតត ិសឆ្ាៀតសពលចូ្លរេួសៅក្ន ុងការប ត ុ េះបណ្តត លជំនាញទិៃនៃ័យសនាេះ 
វាបញ្ជ ៃូស្គរែ៏មាៃថាេពលេួយសៅកាៃ់ស្ក្េុការងាររប ់ពួក្សគថា 
ជំនាញទងំសៃេះៃឹងមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់ច្ំស េះភ្ជពសជាគជ័យនៃស្ក្េុការងាររប ់ពួក្សគ។ 

 

• ការបងាហ ញតាេស្បព័ៃធឌីជីថល – 
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិសស្ជើ សរ ីបងាហ ញតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗរប ់ពួក្សគសៅតាេទីតាំងស្គធារ ៈ ំខ្ៃ់ៗ
តាេរយៈការបងាហ ញតាេស្បព័ៃធឌីជីថលសនាេះ ពួក្សគបញ្ជ ៃូស្គរេួយសៅកាៃ់ៃិសយជិតទងំឡាយថា តារាងសេស្ទិច្ 
ៃិងសោលសៅនានាស្តូវបាៃកាៃ់កាប់រេួោន សោយស្ក្េុការងាររប ់ពួក្សគ។345 

                                                           
343 Rahul Bhargava “អនក្េិៃស្តូវការអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យមាន ក់្សនាេះសទ អនក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យេួយ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។ 

344 Rahul Bhargava “ស្គថ បតយក្េម ស្មាប់ការបសងកើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” Data Therapy នថាទី២០ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://datatherapy.org/2015/07/20/architechures-for-building-a-data-culture/។ 

345 Brent Dykes “ការបសងកើតវបប្េ៌តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ សហតុអវ ីបាៃជាការែឹក្នំាសោយឧទហរ ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” Forbes នថាទី២៦ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2017/10/26/creating-a-data-driven-culture-why-leading-by-example-is-
essential/#58e6672b6737។ 



៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
 

តផនក្សៃេះមាៃបំ ងពិភ្ជក្ាអំពីរសបៀបបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងស វាស្គធារ ៈ 
 

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ សយងតាេ Elizabeth Dunlea មាៃៃ័យថា “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេ វ ិ្ ី តែលមាៃការស្ជួតស្ជាប” 
សៅក្ន ុងអងាភ្ជពេួយ។340 សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃៃ័យថា “ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួលយ៉ា ងស្ជាលសស្ៅ 
សៅ    ទូទងំអងាភ្ជព ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃការជេះឥទធិពលច្ំស េះ ងាេជាអតិបរមា”។341 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយតែលបសងក ើតជាេូលោឋ ៃ ស្មាប់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យែ៏លែ េួយ រេួមាៃ៖ 
 
១. វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថ ុបំ ងតែលជាេូលោឋ ៃស្គឹេះសៅក្ន ុងការស្បេូល 

ការវភិ្ជគ ៃិងការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។ 
 
២. វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ – ការសបតជាញ ច្ិតតពីអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាន ក្់ក្ំពូល 

គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់ 
ប៉ាុតៃតការសបតជាញ ច្ិតតសនាេះស្តូវតតបងាហ ញឲ្យស ើញសស្ច្ើៃជាងការបសញ្ចញ ំស ងសៅក្ស្េិតខព ់េតងមាក ល 
ស្តូវតតមាៃក្ិច្ច ៃទនាជាបៃត  ៃិងមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ជាេួយអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាន ក្់ក្ំពូល 
ៃិងអនក្តែលែឹក្នាំគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីទិៃនៃ័យសៅទូទងំអងាភ្ជពទងំេូល។ 

 
៣. ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ – ទទួលបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស េះេុខស្បជាជៃ 

សហើយពួក្សគៃឹងមាៃអារេម ៍រំសភើបរកី្រាយ ប៉ាុតៃតការបសងក ើតបទពិសស្គ្ៃ៍លែ ៗ 
ឬក្ំ ត់ការែំស ើរការឧបក្រ ៍ពីថាន ក្់សលើេក្ថាន ក្់សស្កាេ គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ។ 
សែើេបីបសងក ើតផលស្បសយជៃ៍នៃការស្បកួ្តស្បតជង ស្តូវជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូសៅ។ 

 
៤. វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងហាៃិភ័យ – 

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់។ 
សទេះបីជាស្ក្េុហ៊េុៃស្តូវតតច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីការោក្់ក្ំហិតរប ់ពួក្សគ 
ៃិងស្តូវសោរពតាេការោក្់ក្ំហិតទងំសនាេះក្៏សោយ 
ក្៏ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួរតតស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងនាេជាក្តាត ជំរុញែ៏ឆាា តនវេួយ 
តាេរយៈការត នាំអំពីការវភិ្ជគចូ្លសៅក្ន ុងែំស ើរការ ៃិងអៃតរក្េម ំខ្ៃ់ៗ សោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។ 

 
៥. កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – សែើេបីធានាបាៃៃូវការទិញភ្ជគហ៊េុៃយ៉ា ងពិតស្បាក្ែសនាេះ អនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវទទួលបៃុ្ក្ 

ៃិងខិតខំស្បឹងតស្បងយ៉ា ងខ្ា ំងក្ន ុងការនាំេក្ៃូវការផ្លា  ់បត រូ។ 
វាស្តូវការស្បជាជៃតែលអាច្ឆ្ាងកាត់ពិភពសលាក្ទងំពីរបាៃ– វទិាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងពិភពសលាក្ពិត។ សហើយជា្េមតា 
ភ្ជន ក្់ងារ ស្មាប់ការផ្លា  ់បដ រូតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពបំផុតគឺេិៃតេៃជាស្បជាជៃក្ន ុង េ័យឌីជីថលសនាេះសទ។ 

 
៦. រេួបញ្ច លូោន រវាងសទពសកា លយ ៃិងវបប្េ៌ – 

សៃេះរេួបញ្ច លូការស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ា ង េស្ ប ស្មាប់ស្គថ ប័ៃរប ់អនក្រវាងការរេួបញ្ច លូៃិសយជិតថមី 
ៃិងការផ្លា  ់បត រូៃិសយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។ ចូ្រ េា ឹងសេើលឲ្យបាៃកាៃ់តតទូលំទូលាយច្ំស េះការត វងរក្ស្បភព 
ៃិង េា ឹងសេើលកាៃ់សស្ៅច្ំស េះជំនាញតែលស្ក្េុការងារតផនក្ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវការ។342 

 
សែើេបីបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការែឹងអំពីឧប គា តែលអនក្ចំបាច្់ស្តូវយក្ឈន េះ។ 
 
Rahul Bhargava ច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីឧប គា ំខ្ៃ់ៗច្ំស េះវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ តែលរេួមាៃ៖ 

• ការយល់ស្ច្ ំ – ស ច្ក្ត ីសផតើេអំពីទិៃនៃ័យភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតស វ្ ើឲ្យមាៃការយល់ស្ច្ ំ 
ៃិងមាៃលក្ខ ៈបសច្ចក្សទ ខ្ា ំងសពក្។ សោលសៅ 
គឺេិៃតេៃសែើេបីផ្លា  ់បត រូេៃុ សស្គប់របូសៅក្ន ុងអងាភ្ជពឲ្យសៅជាអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ស្បជាជៃស្គា ល់ទិៃនៃ័យ ៃិងអាច្ មាា ល់ស ើញឱកា ថមីៗសែើេបីទញយក្ច្ំស េះែឹង 
ៃិងការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 

• េិៃស្គា ល់អំពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ – សៅសពលខាេះ អនក្តថេទងំេិៃស្គា ល់ទិៃនៃ័យតែលអនក្មាៃសទៀតផង។ 
វាមាៃការលំបាក្ក្ន ុងការតាេោៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងអងាភ្ជពរប ់អនក្តែលស្បតហលជាមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួយ

                                                           
340 Elizabeth Dunlea “ចំ្ ុច្ ំខ្ៃ់ចំ្ស េះការបសងកើតវបប្េ៌តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” Gartner នថាទី៣០ តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ២ំ០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

https://www.gartner.com/smarterwtihgartner/the-key-to-establishing-a-data-driven-culture/។ 

341 Kathleen Kelly Janus “ការបសងកើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។ 

342 Alejandro Diaz, Kayvaun Rrowshankish ៃិង Tamim Saleh “សហតុអវ ីបាៃជាវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” McKinsey Quarterly តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.mckinsey.com/business-functionsn/mckinsey-analytics/our-insights/why-data-culture-matters។ 

ោន សៅវញិសៅេក្។  មាា ល់បុគាលណ្តមាន ក្់ (ការយិល័យ) ៃិងបសច្ចក្វទិាណ្តេួយតែលអាច្ជាទីភ្ជន ក្់ងារក្ណ្តត លេួយ 
 ស្មាប់ការស្បេូល ៃិងតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ។ 
 

• រនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃងសៅក្ន ុងអងាភ្ជព – អងាភ្ជពភ្ជគសស្ច្ើៃរងសស្ោេះសោយស្គររនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃង – 
តផនក្នានាែំស ើរការសោយឯក្រាជយ តែលរងការឈឺចប់សៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងក្ិច្ចការេួយតផនក្នៃការងារទូសៅ។ 
អនក្ស្តូវតតទទួលស្គា ល់អំពីជញ្ជា ំងទងំសៃេះសែើេបីបំផ្លា ញពួក្វា។ 
 

• ការគិតសោយសផ្លត តសលើបសច្ចក្វទិាជា ំខ្ៃ់ – ស្បជាជៃេិៃគួរចំបាច្់ស្តូវតតចូ្លសៅកាៃ់តផនក្ ICT 
សែើេបីទញយក្ច្ំៃួៃច្ុងសស្កាយបងែ ់តែលពួក្សគស្តូវការសនាេះសទ។343  

 
ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ ការ មាា ល់ស ើញអនក្ត ៊េូ េតិ/អនក្ជំនាញនផទក្ន ុង 
ការក្ត់ មាា ល់អនក្អៃុវតតជាគំរ ំូខ្ៃ់ៗ បសងក ើតទំនាក្់ទំៃងខ្ងសស្ៅ ការែឹក្នាំពីថាន ក្់សលើ ៃិងពីថាន ក្់សស្កាេ 
ៃិងអៃុវតតតាេជំហាៃតូច្ៗ (“ទរក្”)។344 
 
ែូច្ោន ៃឹងសៅក្ន ុងគំៃិតផត ចួ្សផតើេស វ្ ើការផ្លា  ់បត រូសផសងសទៀតតែរ ភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ 
គឺជាច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ ខ្ងសស្កាេ គឺជាវ ិ្ ី តែលអនក្ែឹក្នាំអាច្ែឹក្នាំសោយឧទហរ ៍ 
សោយសស្បើទិៃនៃ័យ៖ 
 

• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសរៀងរាល់នថា – 
 វ ិ្ ីេួយតែលមាៃឥទធិពលខ្ា ំងបំផុតសៅក្ន ុងការបញ្ជ ៃូស្គរសៅកាៃ់អងាភ្ជពរប ់អនក្ថាទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
សនាេះ គឺការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ា ង ក្េមសោយនាយក្ស្បតិបតត ិ។ 
 

• ស ច្ក្ត ី សស្េច្ – ស្ប ិៃសបើទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ពិតស្បាក្ែតេៃច្ំស េះអងាភ្ជពរប ់អនក្ 
សនាេះរាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទងំអ ់រប ់អនក្ែឹក្នាំរប ់អនក្គួរតតតផែក្សលើទិៃនៃ័យ ពុំមាៃក្រ ីសលើក្តលងសនាេះសទ។ 
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិស ន ើ ុំទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ 
ពួក្សគពស្ងឹងតួនាទីរប ់ទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិតផនក្យុទធស្គន្រ ត ែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលសែើរតួជាតផនក្ែ៏ ំខ្
ៃ់េួយសៅក្ន ុងែំស ើរការនៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 
 

• ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ – អុីតេល ការស វ្ ើបទបងាហ ញ 
ឬការស្បជុំពិភ្ជក្ាៃីេួយៗតំណ្តងឲ្យឱកា េួយសៅក្ន ុងការតច្ក្រំតលក្ការយល់ែឹងអំពីលទធផលការងារតផនក្អាជីវ
ក្េម សលើក្ក្េព ់ជ័យជំៃេះតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិង ងកត់ ា្ៃ់សលើស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ទិៃនៃ័យច្ំស េះអងាភ្ជពសនាេះ។ 
 

• ក្ិច្ចស្បជុំ – ស្ប ិៃសបើមាៃការ ងកត់ ា្ៃ់កាៃ់តតខ្ា ំងសលើការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗ 
ៃិងការអភិវឌឍតផៃការ ក្េមភ្ជពសោយតផែក្សលើលទធផល សៅសពលសនាេះ 
ទិៃនៃ័យអាច្ផតល់ការត នាំែល់រសបៀបវារៈនៃក្ិច្ចស្បជុំ ៃិងស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចស្បជុំមាៃការសផ្លត ត មាៃផលិតភ្ជព 
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍កាៃ់តតខ្ា ំង ស្មាប់េៃុ សស្គប់របូតែល ក្់ព័ៃធ។ 
 

• ការប ត ុ េះបណ្តត ល – សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិតែលមាៃភ្ជពេមាញឹក្សស្ជើ សរ ីច្ំណ្តយសពលសវលារប ់ពួក្សគសនាេះ 
វាអាច្ច្ងអ ុលបងាហ ញថាសតើវតថ ុសនាេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងប៉ាុណ្តណ ច្ំស េះពួក្សគ។ 
ស្ប ិៃសបើនាយក្ស្បតិបតត ិសឆ្ាៀតសពលចូ្លរេួសៅក្ន ុងការប ត ុ េះបណ្តត លជំនាញទិៃនៃ័យសនាេះ 
វាបញ្ជ ៃូស្គរែ៏មាៃថាេពលេួយសៅកាៃ់ស្ក្េុការងាររប ់ពួក្សគថា 
ជំនាញទងំសៃេះៃឹងមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ា ំងណ្ត ់ច្ំស េះភ្ជពសជាគជ័យនៃស្ក្េុការងាររប ់ពួក្សគ។ 

 

• ការបងាហ ញតាេស្បព័ៃធឌីជីថល – 
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិសស្ជើ សរ ីបងាហ ញតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗរប ់ពួក្សគសៅតាេទីតាំងស្គធារ ៈ ំខ្ៃ់ៗ
តាេរយៈការបងាហ ញតាេស្បព័ៃធឌីជីថលសនាេះ ពួក្សគបញ្ជ ៃូស្គរេួយសៅកាៃ់ៃិសយជិតទងំឡាយថា តារាងសេស្ទិច្ 
ៃិងសោលសៅនានាស្តូវបាៃកាៃ់កាប់រេួោន សោយស្ក្េុការងាររប ់ពួក្សគ។345 

                                                           
343 Rahul Bhargava “អនក្េិៃស្តូវការអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យមាន ក់្សនាេះសទ អនក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យេួយ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ 

អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។ 

344 Rahul Bhargava “ស្គថ បតយក្េម ស្មាប់ការបសងកើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” Data Therapy នថាទី២០ តខក្ក្កោ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://datatherapy.org/2015/07/20/architechures-for-building-a-data-culture/។ 

345 Brent Dykes “ការបសងកើតវបប្េ៌តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ សហតុអវ ីបាៃជាការែឹក្នំាសោយឧទហរ ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” Forbes នថាទី២៦ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2017/10/26/creating-a-data-driven-culture-why-leading-by-example-is-
essential/#58e6672b6737។ 



ច្ំ ុច្ មាា ល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត ល 

ផ្នែកទី១ គនាះឹអំពកីារផ្លាងសនទរកថាអំពីយម្យរៀន 
ចំ្ ុច្ ំខ្ៃ់ លំហាត់ ៃិងការអាៃ ស្មាប់តផនក្ៃីេួយៗ 

 

តផនក្ទី១ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្នៃស ច្ក្ត ីសផតើេសៃេះផតល់ជូៃៃូវបរបិទ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងាេសែើេបីក្ំ ត់ 
ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
 
ចំណុចសំខាន់ៗ 
 
១. បែិវតតៃ៍តផនក្បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT) បាៃនាំឲ្យមាៃ៖ 
 

• បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ – ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃូវច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ច្ំៃួៃអនក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ ៃិងវតថ ុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។ 
 

• ការផ្លា  ់បត រូបុគាលទងំឡាយពី “អនក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ” សៅជា “អនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ”។ 
សៅក្ន ុងនាេជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ សយើងបាៃបសងក ើតស្គា ក្ស្គន េសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថល – 
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងតែលជាលទធផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្ប
ព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ សៃេះរេួបញ្ច លូទងំទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់
ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ (ែូច្ជា សហវ ប៊េុក្ ៃិង វ្ ីត្ឺ ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាា ហាល (Google) 
ផងតែរ។ សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធផល – អៃុផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 
ទិៃនៃ័យជាលទធផលរប ់សយើងផតល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥរយិបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទងំសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរការ វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃ
តនេាអំពីទមាា ប់ៃិងច្ំ ូលច្ិតតរប ់សយើង។ 
 

• អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ (IoT) – ឧបក្រ ៍នានាតែលស្តូវបាៃតភ្ជា ប់ៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
តែលបសងក ើតទិៃនៃ័យថមីសោយោម ៃអៃតរាគេៃ៍រប ់េៃុ ស។ គិតស្តឹេឆាន ំ២០២៥ IoT ៃឹងបសងក ើតទិៃនៃ័យជាង ២ 
សហសតានប តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍សអ ិច្ស្តូៃិក្រប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។ 
 

២. សយើងក្៏បាៃសេើលស ើញសោយផ្លទ ល់ៃូវការវវិតតពី “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” សៅជា “ឌីជីថលរបូៃីយក្េម” 
សៅជា “ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល” សៅជា “ទិៃនៃ័យក្េម” ផងតែរ៖ 
 

• ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល – 
គឺជាែំស ើរការសៅក្ន ុងការបំតបាងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្ន ុងឧបក្រ ៍បញ្ជ ៃូ ៃិងទទួល ញ្ជា ្េមតា (analog) 
សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ 
 

• ឌីជីថលរបូៃីយក្េម – ការតក្តស្បអៃតរក្េម ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមនានា 
សៅជាអៃតរក្េម ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមតែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ) 
ៃិងការរេួបញ្ច លូបសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅក្ន ុងជីវតិស្បចំនថាផងតែរ។ 
 

• ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល – 
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់រប ់ ហស្ោ េួយសែើេបីស វ្ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូវរ
សបៀបតែល ហស្ោ សនាេះបសងក ើតៃិងបញ្ជ ៃូគុ តនេាៃិង 
 

• ទិៃនៃ័យក្េម  – 
ផ្លា  ់បត រូែំស ើរការ/ ក្េមភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួតពិៃិតយ តាេោៃ 
 វភិ្ជគ ៃិងអៃុវតតឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។ “ទិៃនៃ័យក្េម” 
គកឺារផតល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់បរមិា បាៃ”។ 

 
៣. យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាបញ្ជហ ស្បឈេែ៏ច្េបងសៅក្ន ុងពិភពសលាក្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
បច្ច ុបបៃន  ស ទ ើរតត ក្់ក្ណ្តត លនៃស្បជាជៃសៅសលើពិភពសលាក្សៅតត “េិៃសេើលស ើញ” 
ពួក្សគេិៃបាៃបសងក ើតស្គា ក្ស្គន េតផនក្ឌីជីថលសនាេះសទ ពីសស្ េះពួក្សគពុំមាៃអុីៃ្ឺ ិត 
ៃិងបសច្ចក្វទិាឌីជីថលសផសងៗសទៀត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សនាេះសទ។ សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញរចួ្សហើយសនាេះ 
មាៃេៃុ សេួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញស្តឹេតតជាអនក្សស្បើស្បា ់ ៃិងអតិថិជៃតែលពុំមាៃ “ទីភ្ជន ក្់ងារ” 

តតប៉ាុសណ្តណ េះ។យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ភ្ជពស ម ើោន នៃវ ិ្ ី តែលស វ្ ើឲ្យេៃុ សស្គប់របូទទួលបាៃការសេើលស ើញ 
ការតំណ្តង ៃិងការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគ តែលជាលទធផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យ 
ឌីជីថលរប ់ពួក្សគ។ 
 
  រ ត េាទងំបីនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺ៖ 

• ភ្ជពអាច្សេើលស ើញ – ឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការតំណ្តងឲ្យអនក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូវ ំខ្ៃ់ 
 

• ការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិា – (១) ស រភី្ជពសៅក្ន ុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលជាក្់លាក្់ (២) 
រសបៀបតែលេិៃកាា យជាតផនក្េួយនៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតបប  ិជាក្េម 
(សៅក្ន ុងនាេជាអៃុផលេួយនៃអៃតរាគេៃ៍សៅក្ន ុងការអភិវឌឍ) ៃិង (៣) 
ស រភី្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការចូ្លរេួរប ់េៃុ សមាន ក្់សៅក្ន ុងទីផារទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• ការេិៃសរ ីសអើង – អំណ្តច្សៅក្ន ុងការ មាា ល់ស ើញ 
ៃិងស្បកួ្តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្ពេទងំការរចួ្ផុតពីការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគតែល
មាៃភ្ជពសរ ីសអើងផងតែរ។ 
 

យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃការរេួបញ្ច លូ។ 
 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 
១.ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលៃិងឌីជីថលរបូៃីយក្េមសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
 

• តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាបួៃស្ក្េុ។ 
 

• ពីរស្ក្េុពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងាររប ់ពួក្សគ 
 

• ពីរស្ក្េុសទៀតពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីឌីជីថលៃីយក្េមសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងាររប ់ពួក្សគ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីស ច្ក្ត ី សងខបនៃការពិភ្ជក្ារប ់ពួក្សគ។ 

 
២.   រ តេានៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាបីស្ក្េុ។ 
 
ស្ក្េុទី១ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ ៍អំពី  រ ត េាភ្ជពអាច្សេើលស ើញនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
ស្ក្េុទី២ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ ៍អំពី  រ ត េាការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិានៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
ស្ក្េុទី៣ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ ៍អំពី  រ ត េាការេិៃសរ ីសអើងនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជា
តិ “ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៤ ទំព័រទី១១។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 
 
Margaret Rouse “ទិៃនៃ័យជាលទធផល (Data Exhaust)” WhatIs.com តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://whatis.techtarget.com/definition/data-exhaust។ 
 
I-Scoop “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថីលរបូៃីយក្េម ៃិងការផ្លា  ់បត រូនៃឌីជថីល៖ ភ្ជពខុ ោន ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
Margarita Shilova “ទ សនាទៃអំពីទិៃនៃ័យក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ៍” Apiumhub នថាទី១៥ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។ 
 
Linnet Taylor “សតើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី? ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជា ប់ទនំាក្់ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រភី្ជពសៅទូទងំ ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ 
ឆាន ំ២០១៧ ទំព័រទី១ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។ 
 
តផនក្ទី២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 



ច្ំ ុច្ មាា ល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត ល 

ផ្នែកទី១ គនាះឹអំពកីារផ្លាងសនទរកថាអំពីយម្យរៀន 
ចំ្ ុច្ ំខ្ៃ់ លំហាត់ ៃិងការអាៃ ស្មាប់តផនក្ៃីេួយៗ 

 

តផនក្ទី១ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
តផនក្នៃស ច្ក្ត ីសផតើេសៃេះផតល់ជូៃៃូវបរបិទ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងាេសែើេបីក្ំ ត់ 
ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
 
ចំណុចសំខាន់ៗ 
 
១. បែិវតតៃ៍តផនក្បសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT) បាៃនាំឲ្យមាៃ៖ 
 

• បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ – ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ ៃូវច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ច្ំៃួៃអនក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ ៃិងវតថ ុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។ 
 

• ការផ្លា  ់បត រូបុគាលទងំឡាយពី “អនក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ” សៅជា “អនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ”។ 
សៅក្ន ុងនាេជាអនក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ សយើងបាៃបសងក ើតស្គា ក្ស្គន េសៅក្ន ុងវ ័ិយឌីជីថល – 
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងតែលជាលទធផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្ប
ព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ សៃេះរេួបញ្ច លូទងំទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់
ស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ (ែូច្ជា សហវ ប៊េុក្ ៃិង វ្ ីត្ឺ ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាា ហាល (Google) 
ផងតែរ។ សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធផល – អៃុផលនៃ ក្េមភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 
ទិៃនៃ័យជាលទធផលរប ់សយើងផតល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥរយិបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទងំសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរការ វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃ
តនេាអំពីទមាា ប់ៃិងច្ំ ូលច្ិតតរប ់សយើង។ 
 

• អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថ ុ (IoT) – ឧបក្រ ៍នានាតែលស្តូវបាៃតភ្ជា ប់ៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត 
តែលបសងក ើតទិៃនៃ័យថមីសោយោម ៃអៃតរាគេៃ៍រប ់េៃុ ស។ គិតស្តឹេឆាន ំ២០២៥ IoT ៃឹងបសងក ើតទិៃនៃ័យជាង ២ 
សហសតានប តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍សអ ិច្ស្តូៃិក្រប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។ 
 

២. សយើងក្៏បាៃសេើលស ើញសោយផ្លទ ល់ៃូវការវវិតតពី “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” សៅជា “ឌីជីថលរបូៃីយក្េម” 
សៅជា “ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល” សៅជា “ទិៃនៃ័យក្េម” ផងតែរ៖ 
 

• ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល – 
គឺជាែំស ើរការសៅក្ន ុងការបំតបាងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្ន ុងឧបក្រ ៍បញ្ជ ៃូ ៃិងទទួល ញ្ជា ្េមតា (analog) 
សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងទស្េង់ឌីជីថល។ 
 

• ឌីជីថលរបូៃីយក្េម – ការតក្តស្បអៃតរក្េម ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមនានា 
សៅជាអៃតរក្េម ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរអូាជីវក្េមតែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ) 
ៃិងការរេួបញ្ច លូបសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅក្ន ុងជីវតិស្បចំនថាផងតែរ។ 
 

• ការផ្លា  ់បត រូតផនក្ឌីជីថល – 
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទងំអ ់រប ់ ហស្ោ េួយសែើេបីស វ្ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូវរ
សបៀបតែល ហស្ោ សនាេះបសងក ើតៃិងបញ្ជ ៃូគុ តនេាៃិង 
 

• ទិៃនៃ័យក្េម  – 
ផ្លា  ់បត រូែំស ើរការ/ ក្េមភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួតពិៃិតយ តាេោៃ 
 វភិ្ជគ ៃិងអៃុវតតឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។ “ទិៃនៃ័យក្េម” 
គកឺារផតល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់បរមិា បាៃ”។ 

 
៣. យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាបញ្ជហ ស្បឈេែ៏ច្េបងសៅក្ន ុងពិភពសលាក្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
បច្ច ុបបៃន  ស ទ ើរតត ក្់ក្ណ្តត លនៃស្បជាជៃសៅសលើពិភពសលាក្សៅតត “េិៃសេើលស ើញ” 
ពួក្សគេិៃបាៃបសងក ើតស្គា ក្ស្គន េតផនក្ឌីជីថលសនាេះសទ ពីសស្ េះពួក្សគពុំមាៃអុីៃ្ឺ ិត 
ៃិងបសច្ចក្វទិាឌីជីថលសផសងៗសទៀត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សនាេះសទ។ សៅក្ន ុងច្ំសណ្តេអនក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញរចួ្សហើយសនាេះ 
មាៃេៃុ សេួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញស្តឹេតតជាអនក្សស្បើស្បា ់ ៃិងអតិថិជៃតែលពុំមាៃ “ទីភ្ជន ក្់ងារ” 

តតប៉ាុសណ្តណ េះ។យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ភ្ជពស ម ើោន នៃវ ិ្ ី តែលស វ្ ើឲ្យេៃុ សស្គប់របូទទួលបាៃការសេើលស ើញ 
ការតំណ្តង ៃិងការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគ តែលជាលទធផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យ 
ឌីជីថលរប ់ពួក្សគ។ 
 
  រ ត េាទងំបីនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺ៖ 

• ភ្ជពអាច្សេើលស ើញ – ឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការតំណ្តងឲ្យអនក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូវ ំខ្ៃ់ 
 

• ការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិា – (១) ស រភី្ជពសៅក្ន ុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ចក្វទិាឌីជីថលជាក្់លាក្់ (២) 
រសបៀបតែលេិៃកាា យជាតផនក្េួយនៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតបប  ិជាក្េម 
(សៅក្ន ុងនាេជាអៃុផលេួយនៃអៃតរាគេៃ៍សៅក្ន ុងការអភិវឌឍ) ៃិង (៣) 
ស រភី្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងលក្ខខ ឌ ក្ន ុងការចូ្លរេួរប ់េៃុ សមាន ក្់សៅក្ន ុងទីផារទិៃនៃ័យ ៃិង 
 

• ការេិៃសរ ីសអើង – អំណ្តច្សៅក្ន ុងការ មាា ល់ស ើញ 
ៃិងស្បកួ្តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែៀងសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្ពេទងំការរចួ្ផុតពីការស្បស្ពឹតត ិច្ំស េះពួក្សគតែល
មាៃភ្ជពសរ ីសអើងផងតែរ។ 
 

យុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃការរេួបញ្ច លូ។ 
 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 
១.ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលៃិងឌីជីថលរបូៃីយក្េមសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
 

• តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាបួៃស្ក្េុ។ 
 

• ពីរស្ក្េុពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងាររប ់ពួក្សគ 
 

• ពីរស្ក្េុសទៀតពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេអំពីឌីជីថលៃីយក្េមសៅក្ន ុងទីភ្ជន ក្់ងាររប ់ពួក្សគ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីស ច្ក្ត ី សងខបនៃការពិភ្ជក្ារប ់ពួក្សគ។ 

 
២.   រ តេានៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាបីស្ក្េុ។ 
 
ស្ក្េុទី១ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ ៍អំពី  រ ត េាភ្ជពអាច្សេើលស ើញនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
ស្ក្េុទី២ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ ៍អំពី  រ ត េាការចូ្លរេួជាេួយបសច្ចក្វទិានៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
ស្ក្េុទី៣ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ ៍អំពី  រ ត េាការេិៃសរ ីសអើងនៃយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
ស្ក្េុទីស្បឹក្ាអនក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគាសលខ្្ិការនៃអងាការ ហស្បជាជា
តិ “ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ៖ ការស្បេូលផត ុំបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៤ ទំព័រទី១១។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។ 
 
Margaret Rouse “ទិៃនៃ័យជាលទធផល (Data Exhaust)” WhatIs.com តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://whatis.techtarget.com/definition/data-exhaust។ 
 
I-Scoop “ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថីលរបូៃីយក្េម ៃិងការផ្លា  ់បត រូនៃឌីជថីល៖ ភ្ជពខុ ោន ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃចូ្លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៩)។ 
Margarita Shilova “ទ សនាទៃអំពីទិៃនៃ័យក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ៍” Apiumhub នថាទី១៥ តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។ 
 
Linnet Taylor “សតើយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី? ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជា ប់ទនំាក្់ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រភី្ជពសៅទូទងំ ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ 
ឆាន ំ២០១៧ ទំព័រទី១ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។ 
 
តផនក្ទី២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 



តផនក្សៃេះចប់សផតើេសោយការពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ច ៃិងបនាទ ប់េក្ សផ្លត តសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិងរោឋ -ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
១. អភិបាលក្ិច្ចស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជារសបៀបតែល ងាេនានាសរៀបច្ំក្ំ ត់ 
ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
 

• អភិបាលក្ិច្ចរេួបញ្ច លូ “ៃសយបាយនៃតស្េូវការ” ៃិង “ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់”។ 
 

• អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន  – ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល – 
ៃិងមាៃតួអងាជាសស្ច្ើៃតែលរេួបញ្ច លូទងំរោឋ ភិបាល ងាេ ីុវលិៃិងស្ក្េុអាជីវក្េម។ 
 

• អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធជាេួយរោឋ ភិបាល – រច្នា េព ័ៃធផល វូការនៃវ ័ិយស្គធារ ៈ 
ៃិងតួអងាជាសស្ច្ើៃនាក់្តែលអៃុវតតអំណ្តច្រប ់រែឋ  
ឬអងាភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្ន ុងការផតល់អភិបាលក្ិច្ច។ រោឋ ភិបាល 
គឺជាតួអងាស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចតែល ំខ្ៃ់បំផុត។ 

 
២. អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ គឺជាការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងាេសែើេបីក្ំ ត់ 
ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។  
 

• រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ គឺជារោឋ ភិបាលតែល  ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទងំអ ់ 
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតតបាៃទងំអ អ់ាច្ត វងរក្បាៃសៅសពលៃិងសៅក្តៃាងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទងំសនាេះ។ 
 

• សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្នាំឲ្យមាៃ៖ អភិបាលក្ិច្ច 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែជាងេុៃ ការចប់បាៃ ការកាត់បៃថយ ៃិងការទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្ 
ៃិងក្ំហុ ឆ្ាងបាៃលែ ស្បស ើរស ើង ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
សោយតផែក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួលបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផតល់ជូៃសនាេះ 
ស្ប ិទធផលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ។ 
 

ទស្េង់ខុ ៗោន នៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ រេួមាៃ៖ 
 

• ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការតែលរេួបញ្ច លូការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទងំសនាេះ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទងំសនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃតែលជេះឥទធិពលែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។ 
 

• ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង – ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ ៃិងព័ត៌មាៃ
 ត ីពីលទធផលនៃក្េម វ ិ្ ីលែ បំផុតតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ 
សែើេបីផតល់ការត នាំែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់នៃការែសំ ើរការសោលៃសយបាយៃិងសៅក្ន ុ
ងតផនក្ៃីេួយៗនៃរោឋ ភិបាលៃិង 
 

• ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល – យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួអងាស្គប់របូស វ្ ើការរេួចំ្ត ក្សោយផ្លទ ល់ 
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលជាសស្ច្ើៃ តែលធានាថាែំស ើរការ ផលិតផល 
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរេួចំ្ត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូវលទធផលតែលច្ង់បាៃ (ធាតុសច្ញ លទធផល ៃិងសោលសៅ 
ឬការជេះឥទធិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)។ 

 
៣. 
បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ា ងច្ា ់សៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃអំពី
សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ (SDGs) 
 
សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតត SDGs ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងាការ ហស្បជាជាតិ បាៃអៃុេ័ត ូច្នាក្រ 
SDG – ស្ក្បខ ឌ ែ៏រងឹមាំេួយនៃ ូច្នាក្រ ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព ផតល់ព័ត៌មាៃែល់      
សោលៃសយបាយ ៃិងធានាបាៃៃូវគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ស្គប់របូ”។ SDGs មាៃ ូច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ 
សែើេបីវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។ 
 

 ូច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់ជាស្បព័ៃធេួយតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងទិៃនៃ័យ៖ 
 

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
 

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វងរក្បាៃសនាេះសទ 
ៃិង 
 

• ជាៃ់ទី៣ –  វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ជាអៃតរជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ 

 
គិតស្តឹេឆាន ំ២០១៧៖  

•  ូច្នាក្រេួយភ្ជគបី មាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ SDGs  
 

• ជិតេួយភ្ជគបួៃមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ តប៉ាុតៃតពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទៃិង  
 

• ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 

 
សៅអា ុី បញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋ ភិបាល រេួមាៃ៖ 

• តស្េូវការក្ន ុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី SDGs 
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្ន ុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា  
 

• តស្េូវការរប ់ស្បសទ នានាសៅក្ន ុងការសផ្លត តសលើ ូច្នាក្រតែលមាៃអតថៃ័យខ្ា ំងបំផុត ស្មាប់អាទិភ្ជពនៃការអៃុ
វតតរប ់ពួក្សគ( ូច្នាក្រទងំ២៣២េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធ សៅស្គប់ក្រ ីទងំអ ់សនាេះសទ)ៃិង 
 

• យក្ឈនេះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជា សោយលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ 
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធ រប ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។ 
 

លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 
ថាឹងតថាងអំពីគំរសូពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល 
 
អនក្ចូ្លរេួស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្េុ។ 
 
ស្ក្េុៃីេួយៗៃឹងចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់ភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល (ទងំេូល) សោយសស្បើស្បា ់ក្ស្េិតរប ់ 
NESTA៖ 
 

• ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ –  េបូ រទិៃនៃ័យ េិៃ ូវមាៃភ្ជពឆាា តនវ។ 
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផនក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស ើរការសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត  តាេ្េមតា តាេវ ិ្ ី តែលស្បញាប់-
ស្បញាលៃ់ិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ចួ្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង។ 
 

• ក្ស្េិតេ្យេ – តាេ្េមតា ស ន ើ ំុឲ្យមាៃការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ប៉ាុតៃតអាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់ ពីសស្ េះការវភិ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។ 
 

• ក្ស្េិតខព ់ – ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទងំសៅក្ស្េិតែំបូង 
ៃិងសៅក្ស្េិតខព ់ ប៉ាុតៃតវាពុំមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជពទងំេូលសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតស្គទ ត់ជំនាញ – 
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវភិ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស វ្ ើស ើង 
តែលមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជព។ ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា 
សែើេបីោំស្ទែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 



តផនក្សៃេះចប់សផតើេសោយការពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ច ៃិងបនាទ ប់េក្ សផ្លត តសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិងរោឋ -ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
១. អភិបាលក្ិច្ចស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជារសបៀបតែល ងាេនានាសរៀបច្ំក្ំ ត់ 
ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។ 
 

• អភិបាលក្ិច្ចរេួបញ្ច លូ “ៃសយបាយនៃតស្េូវការ” ៃិង “ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់”។ 
 

• អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន  – ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល – 
ៃិងមាៃតួអងាជាសស្ច្ើៃតែលរេួបញ្ច លូទងំរោឋ ភិបាល ងាេ ីុវលិៃិងស្ក្េុអាជីវក្េម។ 
 

• អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ា ងជិត ន ិទធជាេួយរោឋ ភិបាល – រច្នា េព ័ៃធផល វូការនៃវ ័ិយស្គធារ ៈ 
ៃិងតួអងាជាសស្ច្ើៃនាក់្តែលអៃុវតតអំណ្តច្រប ់រែឋ  
ឬអងាភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្ន ុងការផតល់អភិបាលក្ិច្ច។ រោឋ ភិបាល 
គឺជាតួអងាស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចតែល ំខ្ៃ់បំផុត។ 

 
២. អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ គឺជាការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងាេសែើេបីក្ំ ត់ 
ៃិង សស្េច្បាៃៃូវអនាគតរេួរប ់ពួក្សគ។  
 

• រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ គឺជារោឋ ភិបាលតែល  ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទងំអ ់ 
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតតបាៃទងំអ អ់ាច្ត វងរក្បាៃសៅសពលៃិងសៅក្តៃាងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទងំសនាេះ។ 
 

• សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្នាំឲ្យមាៃ៖ អភិបាលក្ិច្ច 
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែជាងេុៃ ការចប់បាៃ ការកាត់បៃថយ ៃិងការទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្ 
ៃិងក្ំហុ ឆ្ាងបាៃលែ ស្បស ើរស ើង ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
សោយតផែក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួលបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផតល់ជូៃសនាេះ 
ស្ប ិទធផលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថយច្ំណ្តយ។ 
 

ទស្េង់ខុ ៗោន នៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ រេួមាៃ៖ 
 

• ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការតែលរេួបញ្ច លូការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទងំសនាេះ 
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទងំសនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃតែលជេះឥទធិពលែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។ 
 

• ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាង – ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ ៃិងព័ត៌មាៃ
 ត ីពីលទធផលនៃក្េម វ ិ្ ីលែ បំផុតតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ 
សែើេបីផតល់ការត នាំែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់នៃការែសំ ើរការសោលៃសយបាយៃិងសៅក្ន ុ
ងតផនក្ៃីេួយៗនៃរោឋ ភិបាលៃិង 
 

• ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល – យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួអងាស្គប់របូស វ្ ើការរេួចំ្ត ក្សោយផ្លទ ល់ 
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលជាសស្ច្ើៃ តែលធានាថាែំស ើរការ ផលិតផល 
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរេួចំ្ត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូវលទធផលតែលច្ង់បាៃ (ធាតុសច្ញ លទធផល ៃិងសោលសៅ 
ឬការជេះឥទធិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)។ 

 
៣. 
បញ្ជហ ស្បឈេសៅក្ន ុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ា ងច្ា ់សៅក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃអំពី
សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ (SDGs) 
 
សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតត SDGs ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងាការ ហស្បជាជាតិ បាៃអៃុេ័ត ូច្នាក្រ 
SDG – ស្ក្បខ ឌ ែ៏រងឹមាំេួយនៃ ូច្នាក្រ ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព ផតល់ព័ត៌មាៃែល់      
សោលៃសយបាយ ៃិងធានាបាៃៃូវគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ស្គប់របូ”។ SDGs មាៃ ូច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ 
សែើេបីវា ់តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។ 
 

 ូច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថាន ក្់ជាស្បព័ៃធេួយតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  ៃិងទិៃនៃ័យ៖ 
 

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វងរក្បាៃយ៉ា ងទូលំទូលាយ 
 

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួយ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វងរក្បាៃសនាេះសទ 
ៃិង 
 

• ជាៃ់ទី៣ –  វ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ជាអៃតរជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ 

 
គិតស្តឹេឆាន ំ២០១៧៖  

•  ូច្នាក្រេួយភ្ជគបី មាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វងរក្បាៃ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ SDGs  
 

• ជិតេួយភ្ជគបួៃមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ តប៉ាុតៃតពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទៃិង  
 

• ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 

 
សៅអា ុី បញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋ ភិបាល រេួមាៃ៖ 

• តស្េូវការក្ន ុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី SDGs 
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតតៃ៍សៅក្ន ុងការស្បេូលទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្ន ុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា  
 

• តស្េូវការរប ់ស្បសទ នានាសៅក្ន ុងការសផ្លត តសលើ ូច្នាក្រតែលមាៃអតថៃ័យខ្ា ំងបំផុត ស្មាប់អាទិភ្ជពនៃការអៃុ
វតតរប ់ពួក្សគ( ូច្នាក្រទងំ២៣២េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធ សៅស្គប់ក្រ ីទងំអ ់សនាេះសទ)ៃិង 
 

• យក្ឈនេះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជា សោយលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ 
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធ រប ់ទិៃនៃ័យទងំសនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។ 
 

លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 
ថាឹងតថាងអំពីគំរសូពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល 
 
អនក្ចូ្លរេួស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្េុ។ 
 
ស្ក្េុៃីេួយៗៃឹងចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់ភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល (ទងំេូល) សោយសស្បើស្បា ់ក្ស្េិតរប ់ 
NESTA៖ 
 

• ច្ំ ុច្ចប់សផតើេ –  េបូ រទិៃនៃ័យ េិៃ ូវមាៃភ្ជពឆាា តនវ។ 
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផនក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស ើរការសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតេូលោឋ ៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត  តាេ្េមតា តាេវ ិ្ ី តែលស្បញាប់-
ស្បញាលៃ់ិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ចួ្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង។ 
 

• ក្ស្េិតេ្យេ – តាេ្េមតា ស ន ើ ំុឲ្យមាៃការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ប៉ាុតៃតអាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់ ពីសស្ េះការវភិ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់ 
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស វ្ ើស ើង ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។ 
 

• ក្ស្េិតខព ់ – ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួយច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទងំសៅក្ស្េិតែំបូង 
ៃិងសៅក្ស្េិតខព ់ ប៉ាុតៃតវាពុំមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជពទងំេូលសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតស្គទ ត់ជំនាញ – 
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវភិ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស វ្ ើស ើង 
តែលមាៃ ងាតិភ្ជពសៅទូទងំអងាភ្ជព។ ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ា ងទៃ់សពលសវលា 
សែើេបីោំស្ទែល់ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 



 
ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផល។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល វទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ២ំ០១៦)។ 
 
Terence Lutes “រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងផល  ូវេួយសឆាព េះសៅេុខ” ស្ក្ោ    នៃការវភិ្ជគស្បព័ៃធ  IBM ឆាន ំ២០១៥។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។ 

 
Tom Symons “ស្ក្េុស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖ 
ការយល់ែងឹអំពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ា ំងបំផុតនៃរោឋ ភិបាលក្ស្េិតេូលោឋ ៃតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” NESTA តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise_council.pdf។ 
 
Joel Schwartz “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នាំក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បល ុក្រប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
Northeastern នថាទី១៤ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-
making/។ 
 
Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុតាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងសៅកាៃ់អភិបាលក្ិច្ចលែ នៃភ័ ត ុតាង (Oxford, Routledge 
ឆាន ំ២០១៧)។ 
 
UNDG “ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល៖ ការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េមនៃទ សនាទៃ RBM 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានា ស្មាប់លទធផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆាន ំ២០១១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។ 
 
UNDP “ក្ំ ត់ មាា ល់អំពីការត នាំ៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
ឆាន ំ២០៣០” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-
reduction/guidance-note--data-for-implementation-and-monitoring-of-the-203.html។ 

៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
សទេះបីជាមាៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏សោយ 
រោឋ ភិបាលជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេនៃក្ងវេះទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ។ 
ែូសច្នេះ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងពាយេស វ្ ើឲ្យស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ៃិងបំ ក្់ស្បភពទិៃនៃ័យថមីៗ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ច។ តផនក្សៃេះពិភ្ជក្ាអំពី ថ ិតិផល វូការ ទិៃនៃ័យ្ំ 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង ទិៃនៃ័យតូច្ ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
១.  ថ ិតិផល វូការ – 
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួសលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលផល វូការ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្រែឋបាលជាច្
េបង។ 
 
សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូការ គឺសែើេបីបសងក ើត 
ៃិងផសពវផាយអំពីលទធផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសែើេបីស វ្ ើការឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គម ញ ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផនក្ស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេសៅក្ន ុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង។ 
 
សោយេិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយឯក្ជៃសនាេះសទ  ថ ិតិផល វូការតផែក្សលើសោលការ ៍  តង់ោរ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិារេួតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវជិាា ជីវៈ។ 
 
កាលពីបុរា   ថ ិតិផល វូការរេួមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋបាល។ 
 
សទេះបីជាមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យមាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជងុសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវេះខ្តទិៃនៃ័យផល វូការ ត ីពីក្ងវល់ ំខ្ៃ់ៗ 
ែូច្ជា សយៃឌ័រ ជាសែើេ។ ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ ក្ត់ មាា ល់ថា វ ិេភ្ជពសយៃឌ័រ 
ៃិងការេិៃ ូវផតល់តនេាែល់ ក្េមភ្ជព ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់វ ័ិយទងំអ ់បាៃ 
ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថមីេតងសទៀតសៅក្ន ុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ។ 
 
២. ទិៃនៃ័យ្ំ – ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូហវ តវរ
នៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ្េមតាមាៃ េតថភ្ជពអាច្ចប់យក្ រក្ាទុក្ ស្គប់ស្គង ៃិងវភិ្ជគបាៃ”។ 
វាស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume) ភ្ជពខុ ពីោន  (variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity)) តែល 
“មាឌ”  ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ “ភ្ជពខុ ពីោន ”  ំសៅសលើច្ំៃួៃស្បសភទនៃទិៃនៃ័យ ៃិង “សលបឿៃ” 
 ំសៅសលើសលបឿៃនៃការែំស ើរការទិៃនៃ័យ។ 
 
អនក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ សោយបតៃថេ “ ច្ចភ្ជព 
(veracity)” (ភ្ជព ម ុគស្គម ញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថស្បសយជៃ៍ ឬតនេា) ពីសលើ 
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន  ៃិងសលបឿៃ។ 
 
អនក្ោំស្ទេួយច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស េះ៖ 

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព (exhaust data) – 
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបបអ ក្េមពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ ែូច្ជា ទូរ ពទច្ល័ត 
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថ ុ ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍  
ជាសែើេ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបប ក្េមពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ. 
សៅក្ន ុងទីស្ក្ងុឆាា តនវ ឬពីឧបក្រ ៍តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរបូភ្ជពតែលទទួលបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាា យ 
ៃិងរបូភ្ជពផ្លក យរ ប។ 
 

• មាតិកាឌីជីថល – 
មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ង ក្េមសោយស្បជាជៃ ែូច្ជា 
អៃតរក្េមនៃស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ អតថបទស្គរព័ត៌មាៃ បល ុក្ ឬការបសងាហ េះស្គរ ត ីពីការងារ ជាសែើេ។ 
េិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ 
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរឌីជីថលតែលស្តូវបាៃតក្ ស្េួលសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយសច្តនា ស លគឺ មាៃភ្ជពអតតសនាេ័ត 
ឬតថេទងំអាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផងអាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ។ 
 

៣. ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ង –  ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូ ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗសស្កាយសពលស្បេូលបាៃ។ 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅក្ន ុងក្ិច្ចការអភិវឌឍៃ៍ វាក្៏ ំសៅសលើ ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងរយៈសពលខា ី ៃិងសៅក្ន ុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ 



 
ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផល។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលកិ្ច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើងវញិៃូវទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្ន ុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ 
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល វទិាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន ២ំ០១៦)។ 
 
Terence Lutes “រោឋ ភិបាលតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងផល  ូវេួយសឆាព េះសៅេុខ” ស្ក្ោ    នៃការវភិ្ជគស្បព័ៃធ  IBM ឆាន ំ២០១៥។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។ 

 
Tom Symons “ស្ក្េុស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖ 
ការយល់ែងឹអំពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ា ំងបំផុតនៃរោឋ ភិបាលក្ស្េិតេូលោឋ ៃតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ” NESTA តខវចិ្ឆ ិកា ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise_council.pdf។ 
 
Joel Schwartz “ការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នាំក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បល ុក្រប ់ស្គក្លវទិាល័យ 
Northeastern នថាទី១៤ តខ ន្  ូឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-
making/។ 
 
Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុតាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុតាងសៅកាៃ់អភិបាលក្ិច្ចលែ នៃភ័ ត ុតាង (Oxford, Routledge 
ឆាន ំ២០១៧)។ 
 
UNDG “ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធផល៖ ការស វ្ ើ ុខែុេៃីយក្េមនៃទ សនាទៃ RBM 
ៃិងវ ិ្ ីស្គន្រ តនានា ស្មាប់លទធផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆាន ំ២០១១។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។ 
 
UNDP “ក្ំ ត់ មាា ល់អំពីការត នាំ៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
ឆាន ំ២០៣០” តខក្ញ្ជា  ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-
reduction/guidance-note--data-for-implementation-and-monitoring-of-the-203.html។ 

៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
សទេះបីជាមាៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏សោយ 
រោឋ ភិបាលជាសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេនៃក្ងវេះទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ។ 
ែូសច្នេះ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងពាយេស វ្ ើឲ្យស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ៃិងបំ ក្់ស្បភពទិៃនៃ័យថមីៗ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ច។ តផនក្សៃេះពិភ្ជក្ាអំពី ថ ិតិផល វូការ ទិៃនៃ័យ្ំ 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តង ទិៃនៃ័យតូច្ ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
១.  ថ ិតិផល វូការ – 
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួសលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជន ក្់ងាររោឋ ភិបាលផល វូការ ស្មាប់សោលបំ ងតផនក្រែឋបាលជាច្
េបង។ 
 
សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូការ គឺសែើេបីបសងក ើត 
ៃិងផសពវផាយអំពីលទធផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសែើេបីស វ្ ើការឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គម ញ ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផនក្ស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេសៅក្ន ុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង។ 
 
សោយេិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យរប ់វ ័ិយឯក្ជៃសនាេះសទ  ថ ិតិផល វូការតផែក្សលើសោលការ ៍  តង់ោរ វ ិ្ ីស្គន្រ ត  
ៃិងបសច្ចក្វទិារេួតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវជិាា ជីវៈ។ 
 
កាលពីបុរា   ថ ិតិផល វូការរេួមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋបាល។ 
 
សទេះបីជាមាៃបំ ងស វ្ ើឲ្យមាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជងុសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវេះខ្តទិៃនៃ័យផល វូការ ត ីពីក្ងវល់ ំខ្ៃ់ៗ 
ែូច្ជា សយៃឌ័រ ជាសែើេ។ ពិភពសលាក្តែលរេួបញ្ច លូ ក្ត់ មាា ល់ថា វ ិេភ្ជពសយៃឌ័រ 
ៃិងការេិៃ ូវផតល់តនេាែល់ ក្េមភ្ជព ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់វ ័ិយទងំអ ់បាៃ 
ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថមីេតងសទៀតសៅក្ន ុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ។ 
 
២. ទិៃនៃ័យ្ំ – ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូហវ តវរ
នៃេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ្េមតាមាៃ េតថភ្ជពអាច្ចប់យក្ រក្ាទុក្ ស្គប់ស្គង ៃិងវភិ្ជគបាៃ”។ 
វាស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume) ភ្ជពខុ ពីោន  (variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity)) តែល 
“មាឌ”  ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ “ភ្ជពខុ ពីោន ”  ំសៅសលើច្ំៃួៃស្បសភទនៃទិៃនៃ័យ ៃិង “សលបឿៃ” 
 ំសៅសលើសលបឿៃនៃការែំស ើរការទិៃនៃ័យ។ 
 
អនក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃតវាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ សោយបតៃថេ “ ច្ចភ្ជព 
(veracity)” (ភ្ជព ម ុគស្គម ញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថស្បសយជៃ៍ ឬតនេា) ពីសលើ 
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន  ៃិងសលបឿៃ។ 
 
អនក្ោំស្ទេួយច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស េះ៖ 

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព (exhaust data) – 
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបបអ ក្េមពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ ែូច្ជា ទូរ ពទច្ល័ត 
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថ ុ ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍  
ជាសែើេ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូលបាៃតាេតបប ក្េមពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ. 
សៅក្ន ុងទីស្ក្ងុឆាា តនវ ឬពីឧបក្រ ៍តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរបូភ្ជពតែលទទួលបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាា យ 
ៃិងរបូភ្ជពផ្លក យរ ប។ 
 

• មាតិកាឌីជីថល – 
មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ា ង ក្េមសោយស្បជាជៃ ែូច្ជា 
អៃតរក្េមនៃស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ អតថបទស្គរព័ត៌មាៃ បល ុក្ ឬការបសងាហ េះស្គរ ត ីពីការងារ ជាសែើេ។ 
េិៃែូច្ោន ៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធភ្ជព ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជា ប់ជាេួយត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ 
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរឌីជីថលតែលស្តូវបាៃតក្ ស្េួលសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយសច្តនា ស លគឺ មាៃភ្ជពអតតសនាេ័ត 
ឬតថេទងំអាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផងអាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ។ 
 

៣. ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត ត ង –  ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជ ៃូ ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជា េៗសស្កាយសពលស្បេូលបាៃ។ 
សទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក្៏សោយ សៅក្ន ុងក្ិច្ចការអភិវឌឍៃ៍ វាក្៏ ំសៅសលើ ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ៃិងស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងរយៈសពលខា ី ៃិងសៅក្ន ុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ 



សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងថិរសវលាេួយតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើយតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។ 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងរេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហ េះតាេស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
របូភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លក យរ ប ក្ស្េិតទឹក្សភាៀង ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ 
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទឆាា តនវ។ 
 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា 
ស្ពេទងំទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្ផងតែរ។ 
 
៤. ទិៃនៃ័យតូច្ – ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លត តសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។ វាក្៏ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា 
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធិពលសលើការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ច ុបបៃនបាៃផងតែរ។ 
 
ទិៃនៃ័យតូច្ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួយៃឹងការយល់ែឹងបាៃយ៉ា ងទៃ់សពល ស រសពញសោយអតថៃ័យ 
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានាសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ) មាៃរសបៀបសរៀបរយ ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខចប់បាៃយ៉ា ងលែ –
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភនក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ អាច្ត វ ងយល់បាៃ 
ៃិងអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា។ 
 
សយងតាេ John Spacey ទិៃនៃ័យតូច្ កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គា ល់ជាស្គេញ្ាថាជា ទិៃនៃ័យ។ 
 ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា  ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ។ 
 
៥. ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  – ទិៃនៃ័យតែលស្បជាជៃ 
ឬអងាភ្ជពរប ់ពួក្សគបសងក ើតស ើងសែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្គូ បញ្ជា ក្់អំពីបញ្ជហ នានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ 
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្ន ុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ។ 
 
សស្បើស្បា ់៖ 
 

• សផទៀងផ្លទ ត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍ជាផល វូការៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យ 
 

• នាំឲ្យមាៃគ សៃយយភ្ជពច្ំស េះែំស ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ ៃិង 
 

• ផតល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋសោយផ្លទ ល់ ៃិងស វ្ ើឲ្យពួក្សគអាច្ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់។ 
 

ឧទហរ ៍នានារេួមាៃ ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋអំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ងុសប៉ាកាំង 
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅសអហសុ ីប ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ 
ៃិងផាត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅក្ន ុង 
ស្បសទ តង់ហាៃី។ 
 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
 

• អនក្ចូ្លរេួស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗស វ្ ើការ មាា ល់ 
ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋតែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុងស្បសទ រ
ប ់ពួក្សគសែើេបីជួយពិៃិតយតាេោៃសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 
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Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-
development_Whats-next_Studie_EN-1.pdf។ 
 
Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូច្៖ ទិៃនៃ័យ្ំសៅសពលបនាទ ប់” Forbes នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។ 

 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖ 
ភ័ ត ុតាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោ” តខេីនា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-
studies-in-kenya-and-uganda.pdf។ 
 
តផនក្ទី៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ធានាថា ទិៃនៃ័យអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល 
ស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើងវញិសោយរលូៃ។ 
សៃេះគឺជា ក្េមភ្ជព/ែំណ្តក្់កាលក្ណ្តត លរវាងការស្បេូល/បសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់រច្នាបថនានា។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
១. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្រតិភ្ជព ការសស្បើស្បា ់ ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ 
ភ្ជពអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្គប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់ ឬស្គប់ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួយ។ 
វាគឺជាស្បព័ៃធ នៃ ិទធិក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ 
តែលស្តូវបាៃអៃុវតតស្ បតាេគំរតូែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះជាេួយព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខាេះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខាេះ 
សោយសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ តអវ ីខា េះ។ 
 
សោលសៅនៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 
 

• អៃុញ្ជា តឲ្យអងាភ្ជពេួយស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ 
 

• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផតល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតតសោលការ ៍ សោលៃសយបាយ ៃីតិវ ិ្ ី តារាងសេស្ទិច្ ឧបក្រ ៍ 
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស វាស្គប់ស្គង។ 

 
២. ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ – ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតតែំស ើរការ ស្គថ បតយក្េម សោលៃសយបាយ ទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានាសែើេបីស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើយសោយអងាភ្ជពេួយ។ 
 
វារេួបញ្ច លូទងំការទទួលបាៃ ការស វ្ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព ការរក្ាទុក្ ការការ រ 
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូវភ្ជពអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួយធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល ៃិងសៅក្តៃាងតែលសគស្តូវការ។ 
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងទស្េង់ 
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ ី ស្ក្ ួង ៃិងអងាភ្ជពជាក្់លាក្់។ 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសផ្លត តសលើតផនក្នៃច្ំស េះែឹងនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ –  មាា ល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  (សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធ សនាេះសទ) ៃិងគំៃូរបាង់ 
ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបាង់បសច្ចក្សទ  (blueprint) សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូវការទងំសនាេះ។ 



សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស វ្ ើឲ្យអាច្ត វងរក្បាៃសៅក្ន ុងថិរសវលាេួយតែលអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើយតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។ 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងរេួបញ្ច លូទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហ េះតាេស្បព័ៃធផសពវផាយ ងាេ 
របូភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លក យរ ប ក្ស្េិតទឹក្សភាៀង ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ 
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទឆាា តនវ។ 
 
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក់្ត តងអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា 
ស្ពេទងំទប់ស្គក ត់ការឆ្សបាក្ផងតែរ។ 
 
៤. ទិៃនៃ័យតូច្ – ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លត តសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។ វាក្៏ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា 
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធិពលសលើការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ច ុបបៃនបាៃផងតែរ។ 
 
ទិៃនៃ័យតូច្ភ្ជា ប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួយៃឹងការយល់ែឹងបាៃយ៉ា ងទៃ់សពល ស រសពញសោយអតថៃ័យ 
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានាសៅក្ន ុងេូលោឋ ៃ) មាៃរសបៀបសរៀបរយ ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខចប់បាៃយ៉ា ងលែ –
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភនក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ អាច្ត វ ងយល់បាៃ 
ៃិងអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា។ 
 
សយងតាេ John Spacey ទិៃនៃ័យតូច្ កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គា ល់ជាស្គេញ្ាថាជា ទិៃនៃ័យ។ 
 ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា  ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ។ 
 
៥. ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  – ទិៃនៃ័យតែលស្បជាជៃ 
ឬអងាភ្ជពរប ់ពួក្សគបសងក ើតស ើងសែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្គូ បញ្ជា ក្់អំពីបញ្ជហ នានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ 
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្ន ុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្ន ុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ។ 
 
សស្បើស្បា ់៖ 
 

• សផទៀងផ្លទ ត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍ជាផល វូការៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យ 
 

• នាំឲ្យមាៃគ សៃយយភ្ជពច្ំស េះែំស ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ ៃិង 
 

• ផតល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋសោយផ្លទ ល់ ៃិងស វ្ ើឲ្យពួក្សគអាច្ស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ ទេទរ 
ឬស វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លា  ់បត រូច្ំស េះបញ្ជហ នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួក្សគសោយផ្លទ ល់។ 
 

ឧទហរ ៍នានារេួមាៃ ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋអំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ងុសប៉ាកាំង 
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូសភទសៅសអហសុ ីប ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ 
ៃិងផាត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅក្ន ុង 
ស្បសទ តង់ហាៃី។ 
 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ  
 

• អនក្ចូ្លរេួស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗស វ្ ើការ មាា ល់ 
ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋតែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្ន ុងស្បសទ រ
ប ់ពួក្សគសែើេបីជួយពិៃិតយតាេោៃសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 

 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
Walter J. Radermacher “តួនាទីរប ់ ថ ិតិផល វូការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្ន ុង Outlook។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។ 
 

 
Soenke Ziesche  វ ិ្ ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស វ្ ើការពិៃិតយតាេោៃ 
ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវ SDGs (ទីស្ក្ងុបាងក្ក្ ESCAP ឆាន ំ២០១៧)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Innovative%20Big%20Data%20 
Approaches%20for%20Capturing%20and%20Analyzing%20Data%20to%20Monitor%20and%20Achieve%20the%20SDGs.pdf។ 
 
ជពីច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហ ស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតតៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆាន ំ២០១២។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។ 
 
Andreas Pawelke ៃិងអនក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទ ប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនាន ការ 
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់កិ្ច្ច ហស្បតិបតត ិការក្ន ុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆាន ំ២០១៧)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-
development_Whats-next_Studie_EN-1.pdf។ 
 
Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូច្៖ ទិៃនៃ័យ្ំសៅសពលបនាទ ប់” Forbes នថាទី១៦ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។ 

 
គំៃិតផត ចួ្សផតើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖ 
ភ័ ត ុតាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្ន ុងស្បសទ សគៃយ៉ា  ៃិងស្បសទ អឹសហាៃោ” តខេីនា ឆាន ២ំ០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-
studies-in-kenya-and-uganda.pdf។ 
 
តផនក្ទី៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ធានាថា ទិៃនៃ័យអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ា ងងាយស្ ួល 
ស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើងវញិសោយរលូៃ។ 
សៃេះគឺជា ក្េមភ្ជព/ែំណ្តក្់កាលក្ណ្តត លរវាងការស្បេូល/បសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិងការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់រច្នាបថនានា។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
១. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការស្គប់ស្ជងុសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្រតិភ្ជព ការសស្បើស្បា ់ ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ 
ភ្ជពអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្គប់ទិៃនៃ័យទងំអ ់តែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់ ឬស្គប់ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួយ។ 
វាគឺជាស្បព័ៃធ នៃ ិទធិក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ 
តែលស្តូវបាៃអៃុវតតស្ បតាេគំរតូែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន  
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះជាេួយព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខាេះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខាេះ 
សោយសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ តអវ ីខា េះ។ 
 
សោលសៅនៃការស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរេួមាៃ៖ 
 

• អៃុញ្ជា តឲ្យអងាភ្ជពេួយស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួសៅក្ន ុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ 
 

• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផតល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតតសោលការ ៍ សោលៃសយបាយ ៃីតិវ ិ្ ី តារាងសេស្ទិច្ ឧបក្រ ៍ 
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យៃិង 
 

• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស វាស្គប់ស្គង។ 

 
២. ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ – ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតតែំស ើរការ ស្គថ បតយក្េម សោលៃសយបាយ ទមាា ប់អៃុវតត 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានាសែើេបីស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើយសោយអងាភ្ជពេួយ។ 
 
វារេួបញ្ច លូទងំការទទួលបាៃ ការស វ្ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព ការរក្ាទុក្ ការការ រ 
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូវភ្ជពអាច្ចូ្លសស្បើស្បា ់បាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ 
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួយធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល ៃិងសៅក្តៃាងតែលសគស្តូវការ។ 
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្ន ុងទស្េង់ 
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោន ជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ ី ស្ក្ ួង ៃិងអងាភ្ជពជាក្់លាក្់។ 
 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសផ្លត តសលើតផនក្នៃច្ំស េះែឹងនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ស្គថ បតយក្េមទិៃនៃ័យ –  មាា ល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ  (សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធ សនាេះសទ) ៃិងគំៃូរបាង់ 
ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបាង់បសច្ចក្សទ  (blueprint) សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូវការទងំសនាេះ។ 



 

• ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងបាង់រច្នាទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការក្ន ុងការរក្ស ើញ វភិ្ជគ 
ៃិងក្ំ ត់វសិ្គលភ្ជពនៃលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យ ៃិងបនាទ ប់េក្ស វ្ ើការតំណ្តង 
ៃិងផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យទងំសៃេះសៅក្ន ុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរទិូៃនៃ័យ។ 

 

• ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ – រេួបញ្ច លូការរច្នា ការអៃុវតត 
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេារប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួយវែតជីវតិរប ់វា 
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួលបាៃ រហូតែល់ការសបាេះសចល។  ក្េមភ្ជពតូច្ៗច្ំៃួៃពីររប ់វារេួមាៃ 
ការោំស្ទច្ំស េះេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ចក្វទិាទិៃនៃ័យ។ 
 

•  ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ – ការស វ្ ើតផៃការ ការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោលៃសយបាយ 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជា ក្់យថាភ្ជព ការអៃុញ្ជា ត ការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការស វ្ ើ វៃក្េមស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ។ 
 

• ការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ – ែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា  ់ទី 
ៃិងការរេួបញ្ច លូោន នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង ៃិងរវាងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ ក្េម វ ិ្ ី ៃិងអងាភ្ជពនានា”។ 
 

• ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ – ការស្គប់ស្គងការចប់យក្ ការរក្ាទុក្ ការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ។ 
 

• ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ – 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងាភ្ជព 
កាត់បៃថយហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោន នៃទិៃនៃ័យ ធានាបាៃៃូវគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព ់ ៃិងកាត់បៃថយ
ច្ំណ្តយសលើការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ”។ 
 

• ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម – ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូវទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអនក្ស វ្ ើការតផនក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ការស្គក្ ួរៃិងការវភិ្ជគ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – រេួបញ្ច លូព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ចក្សទ  
ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម វធិាៃ ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ ៃិងរច្នា េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យ េសហតុផល 
ៃិងរច្នា េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យតផនក្របូវៃត ” ៃិង 
 

• ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ – ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េមភ្ជពនានាតែលអៃុវតតបសច្ចក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ 
សែើេបីបញ្ជា ក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្ត ិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 
 

៣. វឌឍៃភ្ជពសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃវា ់តវងតាេរយៈគំរសូពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំណ្តក្់កាលនានានៃគំរតូែលបាៃស ល៖ 

• ក្ស្េិត ០ – ោម ៃ េតថភ្ជព។ 
ពុំមាៃទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ា ងមាៃរសបៀបសរៀបរយ 
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូការរប ់ ហស្ោ  ស្មាប់ស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ១ – ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ។ ទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងទូសៅ 
សោយសស្បើស្បា ់ឈុតឧបក្រ ៍តែលមាៃក្ស្េិតៃិងមាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួច្ឬោម ៃទល់តតសស្គេះ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ២ – អាច្អៃុវតតេតងសទៀតបាៃ។ ការសលច្ស ើងៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងាតិភ្ជព 
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតតែំស ើរការសនាេះ។ អងាភ្ជពចប់សផតើេសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ 
ៃិងផតល់ការឃ្ា ំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៣ – ស្តូវបាៃក្ំ ត់។ ការសលច្ស ើងៃូវ េតថភ្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងទិៃន ៃ័យ។ ការោក្់សច្ញ ៃិង    
ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ 
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាទមាា ប់អៃុវតតតែលោំស្ទែល់ការអៃុវតតទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុត(or
ganizational enabler)។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៤ – ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង។  វ ិ្ ីស្គន្រ ត តង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពយូ ទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋ រច្នា 
 េព ័ៃធ  រេួជាេួយេុខងារសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការ 
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ា ងលែ ។ ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ 
គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់តវងបាៃសៅក្ន ុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង 
 េតថភ្ជពទូទងំអងាភ្ជព ែូច្ជា ការស វ្ ើ វៃក្េមទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់ ជាសែើេ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៥ – ការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖ 
ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គក ត់ភ្ជពជាៃ់ោន តែលេិៃចំបាច្់។ 
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់ ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង 
ៃិងវា ់តវងអំពីគុ ភ្ជពៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។ 
 

លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
ថាឹងតថាងអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 

• អនក្ចូ្លរេួស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗស វ្ ើការពិភ្ជក្ា ៃិង មាា ល់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល (ចប់ព ី
០-៥)។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 

 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publications 
ឆាន ំ២០១៧)។ 
 
 វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
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Pulse Lab Jakarta “ការ មាា ល់ស ើញកាលាៃុវតតៃភ្ជពសៅក្ន ុងការពស្ងងឹអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ិ័យស្គធារ ៈ” Medium នថាទី០៨ 
តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-to-strengthen-data-
governance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។ 
 
Matthew Chase “ស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃន ៃ័យសៅក្ន ុងវ ិ័យស្គធារ ៈ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។ 

 
តផនក្ទី៥. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
សែើេបីទទួលបាៃការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យទងំសនាេះស្តូវតតបាៃវភិ្ជគ។ 
 
សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវត វងរក្ភ្ជពលសេែៀង 
ៃិងក្ំ ត់តួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃ េស្ បផងតែរ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ 
 
១. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ – ការបៃតែក្ស្ ង់អតថៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រឯក្សទ  តែលផ្លា  ់បត រូ 
សរៀបច្ំ ៃិងបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ ៃិងច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីរច្នាបថនានា។ 
 
មាៃការវភិ្ជគច្ំៃួៃបួៃស្បសភទ៖ 
 

• ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា – ផតល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខា េះបាៃសក្ើតស ើង? 
 

• ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ – 
វា ់តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖សហតុអវ ីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយ
បាៃសក្ើតស ើង? 
 

• ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ – សស្បើស្បា ់គំរ ូថ ិតិ ៃិងបសច្ចក្សទ ក្ន ុងការពាក្រ ៍ 
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខា េះតែលអាច្សក្ើតស ើង? 

• ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ – ផតល់ការត នាំ៖ សតើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះតែលស្តូវអៃុវតត? 



 

• ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងបាង់រច្នាទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការក្ន ុងការរក្ស ើញ វភិ្ជគ 
ៃិងក្ំ ត់វសិ្គលភ្ជពនៃលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យ ៃិងបនាទ ប់េក្ស វ្ ើការតំណ្តង 
ៃិងផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យទងំសៃេះសៅក្ន ុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរទិូៃនៃ័យ។ 

 

• ការរក្ាទុក្ ៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ – រេួបញ្ច លូការរច្នា ការអៃុវតត 
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេារប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួយវែតជីវតិរប ់វា 
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួលបាៃ រហូតែល់ការសបាេះសចល។  ក្េមភ្ជពតូច្ៗច្ំៃួៃពីររប ់វារេួមាៃ 
ការោំស្ទច្ំស េះេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ចក្វទិាទិៃនៃ័យ។ 
 

•  ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ – ការស វ្ ើតផៃការ ការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោលៃសយបាយ 
ៃិងៃីតិវ ិ្ ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជា ក្់យថាភ្ជព ការអៃុញ្ជា ត ការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការស វ្ ើ វៃក្េមស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ា ងស្តឹេស្តូវ។ 
 

• ការស វ្ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថភ្ជពក្ន ុងការផ្លា  ់បត រូទិៃនៃ័យសៅវញិសៅេក្ – ែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា  ់ទី 
ៃិងការរេួបញ្ច លូោន នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុង ៃិងរវាងក្តៃាងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ ក្េម វ ិ្ ី ៃិងអងាភ្ជពនានា”។ 
 

• ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ – ការស្គប់ស្គងការចប់យក្ ការរក្ាទុក្ ការចូ្លសស្បើស្បា ់ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូលោឋ ៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ។ 
 

• ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ – 
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងាភ្ជព 
កាត់បៃថយហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោន នៃទិៃនៃ័យ ធានាបាៃៃូវគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព ់ ៃិងកាត់បៃថយ
ច្ំណ្តយសលើការស វ្ ើ មាហរ ក្េមទិៃនៃ័យ”។ 
 

• ការបសងក ើតឃ្ា ំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាា ត់អាជីវក្េម – ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូវទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអនក្ស វ្ ើការតផនក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃចូ្លរេួសៅក្ន ុងការរាយការ ៍ការស្គក្ ួរៃិងការវភិ្ជគ។ 
 

• ទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត – រេួបញ្ច លូព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ចក្សទ  
ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម វធិាៃ ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ ៃិងរច្នា េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យ េសហតុផល 
ៃិងរច្នា េព ័ៃធ ទិៃនៃ័យតផនក្របូវៃត ” ៃិង 
 

• ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ – ការស វ្ ើតផៃការ ការអៃុវតត 
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េមភ្ជពនានាតែលអៃុវតតបសច្ចក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ 
សែើេបីបញ្ជា ក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្ត ិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 
 

៣. វឌឍៃភ្ជពសៅក្ន ុងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃវា ់តវងតាេរយៈគំរសូពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំណ្តក្់កាលនានានៃគំរតូែលបាៃស ល៖ 

• ក្ស្េិត ០ – ោម ៃ េតថភ្ជព។ 
ពុំមាៃទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ា ងមាៃរសបៀបសរៀបរយ 
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូការរប ់ ហស្ោ  ស្មាប់ស វ្ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ១ – ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ។ ទមាា ប់អៃុវតតនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងទូសៅ 
សោយសស្បើស្បា ់ឈុតឧបក្រ ៍តែលមាៃក្ស្េិតៃិងមាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួច្ឬោម ៃទល់តតសស្គេះ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ២ – អាច្អៃុវតតេតងសទៀតបាៃ។ ការសលច្ស ើងៃូវវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងាតិភ្ជព 
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតតែំស ើរការសនាេះ។ អងាភ្ជពចប់សផតើេសស្បើស្បា ់វ ិ្ ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ 
ៃិងផតល់ការឃ្ា ំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៣ – ស្តូវបាៃក្ំ ត់។ ការសលច្ស ើងៃូវ េតថភ្ជពក្ន ុងការស្គប់ស្គងទិៃន ៃ័យ។ ការោក្់សច្ញ ៃិង    
ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ 
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងនាេជាទមាា ប់អៃុវតតតែលោំស្ទែល់ការអៃុវតតទមាា ប់អៃុវតតលែបំផុត(or
ganizational enabler)។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៤ – ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង។  វ ិ្ ីស្គន្រ ត តង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពយូ ទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋ រច្នា 
 េព ័ៃធ  រេួជាេួយេុខងារសៅក្ន ុងការស វ្ ើតផៃការ 
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ា ងលែ ។ ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ 
គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់តវងបាៃសៅក្ន ុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង 
 េតថភ្ជពទូទងំអងាភ្ជព ែូច្ជា ការស វ្ ើ វៃក្េមទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទងំអ ់ ជាសែើេ។ 
 

• ក្ស្េិតទី ៥ – ការស វ្ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖ 
ការសក្ើៃស ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គក ត់ភ្ជពជាៃ់ោន តែលេិៃចំបាច្់។ 
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ា ងច្ា ់ ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង 
ៃិងវា ់តវងអំពីគុ ភ្ជពៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។ 
 

លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
ថាឹងតថាងអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 

• អនក្ចូ្លរេួស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗស វ្ ើការពិភ្ជក្ា ៃិង មាា ល់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល (ចប់ព ី
០-៥)។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 

 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
DAMA International អងាភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីចំ្ស េះែងឹ កំ្ត សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publications 
ឆាន ំ២០១៧)។ 
 
 វទិាស្គថ ៃអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/ 
Pulse Lab Jakarta “ការ មាា ល់ស ើញកាលាៃុវតតៃភ្ជពសៅក្ន ុងការពស្ងងឹអភិបាលកិ្ច្ចទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ិ័យស្គធារ ៈ” Medium នថាទី០៨ 
តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-to-strengthen-data-
governance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។ 
 
Matthew Chase “ស្គថ ៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃន ៃ័យសៅក្ន ុងវ ិ័យស្គធារ ៈ សៅក្ន ុងឆាន ំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខកុ្េាៈ ឆាន ំ២០១៨។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។ 

 
តផនក្ទី៥. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀង ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
សែើេបីទទួលបាៃការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យទងំសនាេះស្តូវតតបាៃវភិ្ជគ។ 
 
សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវត វងរក្ភ្ជពលសេែៀង 
ៃិងក្ំ ត់តួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃ េស្ បផងតែរ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ 
 
១. ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ – ការបៃតែក្ស្ ង់អតថៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រឯក្សទ  តែលផ្លា  ់បត រូ 
សរៀបច្ំ ៃិងបសងក ើតគំរទិូៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋ ៃ ៃិងច្ងអ ុលបងាហ ញអំពីរច្នាបថនានា។ 
 
មាៃការវភិ្ជគច្ំៃួៃបួៃស្បសភទ៖ 
 

• ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា – ផតល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខា េះបាៃសក្ើតស ើង? 
 

• ការវភិ្ជគតាេតបបវៃិិច្ឆ ័យ – 
វា ់តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖សហតុអវ ីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយ
បាៃសក្ើតស ើង? 
 

• ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ – សស្បើស្បា ់គំរ ូថ ិតិ ៃិងបសច្ចក្សទ ក្ន ុងការពាក្រ ៍ 
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខា េះតែលអាច្សក្ើតស ើង? 

• ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ – ផតល់ការត នាំ៖ សតើ ក្េមភ្ជពអវ ីខា េះតែលស្តូវអៃុវតត? 



ការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគ  ក្់ព័ៃធៃឹង ការអៃុវតតែំស ើរការក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូវការយល់ែឹង។ 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ គឺជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ស្មាប់ស វ្ ើការវភិ្ជគ ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជា បាៃយ៉ា ងស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធ-
ផល។ ប៉ាុតៃតការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃចំបាច្់ស្តូវមាៃភ្ជពអពាស្ក្ឹត ឬោម ៃភ្ជពលសេែៀងសនាេះសទ។ 
 
២ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ គឺជាប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត នាំ ឬវធិាៃតផនក្គ ិតវទិាតែល ជាពិស  សៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃឹងជួយគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហ ណ្តេួយ”។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ីសអើង 
ៃិងភ្ជពេិៃយុតត ិ្េ៌ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។ ជាលទធផល 
ការសរ ីសអើងស្តូវបាៃបងកប់សៅក្ន ុងគំរសូនាេះ។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្ជាលទធផលនៃបញ្ជហ នានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន ។ បញ្ជហ ទងំសៃេះរេួមាៃ 
ធាតុចូ្លនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ   វធិាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ  
ក្ងវេះការយល់ែឹងអំពីបរបិទ ៃិងរងវង់នៃសយបល់ស្ត ប់។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃតរាយពីរស្បសភទ៖  

• ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតបងតច្ក្ – សៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស វ្ ើការតច្ក្រំតលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា  
ឬ្ៃធាៃេួយច្ំៃួៃសោយតផែក្តាេការ ៃមតតែលមាៃភ្ជពសរ ីសអើង ៃិង 
 

• ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតំណ្តង – សៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្េុេួយច្ំៃួៃតាេវ ិ្ ី តែលស្បហាក្់
ស្បតហលោន ៃឹងអតត ញ្ជា  តែរ។ 
 

បញ្ជហ េួយសផសងសទៀត សៅសពលតែលការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងការវភិ្ជគមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះគឺតួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។ 
 
៣ អពាៃត រញ្ជា   ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
 
Malcom Gladwell សៅក្ន ុងស ៀវសៅឆាន ំ២០០៥ រប ់ោត់ េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត 
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃតបនាទ ប់រប ់អពាៃត រញ្ជា  ។ 
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាា ល់ស ើញលក្ខខ ឌនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ សៅសពលតែលអនក្ណ្តមាន ក្់ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា  ៖ 

• វតតមាៃនៃភ្ជពជំនាញ – សៅសពលតែលេៃុ សមាន ក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងែូសេៃសនាេះ 
េៃុ សមាន ក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  សែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លា
ក្់ច្ំស េះែូសេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ 
 

• លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ  – អពាៃត រញ្ជា  អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហ តែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធ  – 
បញ្ជហ តែលខវេះវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ឬមាៃលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ងតតពីរ 
ឬបីប៉ាុសណ្តណ េះសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ៃិង 
 

• សពលសវលាតែលមាៃ – សៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័  
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួច្ ស្មាប់ការវភិ្ជគលេែ ិត។ 

អពាៃត រញ្ជា  េិៃគួរស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតែលមាៃវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ៃិងលក្ខ ៈ-
 វៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស វ្ ើការវភិ្ជគសនាេះសទ។ 
 
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការក្ត់ មាា ល់ថា៖ 

• ភ័ ត ុតាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់ណ្ត ់តែល សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ  ការពឹងតផែក្សលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតតេួយេុខ តាេ្េមតា នាំឲ្យស វ្ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែជាង 
សហើយអនក្ពាក្រ ៍តថេទងំបាៃពឹងតផែក្សលើការវៃិិច្ឆ ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍ ៃិង “អនក្ជំនាញ” 
តថេសទៀតផង។ 

 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 

ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ 
 

• តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាបួៃស្ក្េុ។ 
 

• ការក្ំ ត់ស្បធាៃបទ៖ ស្ក្េុទី១ – ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ស្ក្េុទី២ – ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ ស្ក្េុទី៣ –  
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃៃិងស្ក្េុទី៤–ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ពិភ្ជក្ាអំពីការសស្បើស្បា ់ជាក់្ត ត ង ឬការសស្បើស្បា ់ជា កាត ៃុពល ស្មាប់រោឋ ភិបាល 
ៃូវស្បសភទនៃការវភិ្ជគតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជូៃពួក្សគ។ 

 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញ។ 
 

ការោក្់ក្ំហិតនៃអពាៃត រញ្ជា   
 

• តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗ មាា ល់ ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីឧទហរ ៍/ក្រ ីជាក្់លាក្់/ច្ា ់លា ់ តែលលក្ខខ ឌទងំបី 
(វតតមាៃនៃភ្ជពជំនាញ លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ  សពលសវលាតែលមាៃ) 
ផតល់សហតុផល េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  ។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 

 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែងឹ” ការយល់ែងឹអំពីការវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 
 
Sid Frank ៃិង Traci Gusher “ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ រោឋ ភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូៃស្បជាពលរែឋ”  វទិាស្គថ ៃរោឋ ភិបាល 
KPMG តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-better-
government.pdf។ 
 
Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ” ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ 
១០ (តខតុលា ឆាន ំ២០១៦)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។ 
 
េូលៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ៖ អៃុវតតទ សនាទៃសៅតាេបរបិទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន  
(វា  ុីងសតាៃឌី ុី ឆាន ំ២០១៧)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។ 
 
ស្ក្ ួងឌីជថីល វបប្េ៌ ស្បព័ៃធផសពវផាយ ៃិងកី្ឡានៃច្ស្ក្ភពអង់សគា  “ការត នាំ៖ ស្ក្បខ ឌ  ីល្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
(បាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅនថាទី៣០ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨)”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-
framework/data-ethics-framework។ 
 
Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥)។ 
 
Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជពសៅក្ន ុងការពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា   (ៃិងសៅសពលណ្តតែលោម ៃ ុវតថ ិភ្ជព)” Harvard 
Business Review នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-and-
when-its-not។ 
 
តផនក្ទី៦.សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល 
 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យៃឹងេិៃសក្ើតស ើងភ្ជា េៗបនាទ ប់ពីមាៃការសលច្ស ើងនៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
សោលៃសយបាយ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីនានាស្តូវតតបាៃអៃុេ័ត/ឬអៃុវតតសែើេបីទទួលស្គា ល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីទងំសនាេះរេួមាៃ ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត  ៃិងការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
១. ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ 



ការសស្បើស្បា ់ការវភិ្ជគ  ក្់ព័ៃធៃឹង ការអៃុវតតែំស ើរការក្ន ុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូវការយល់ែឹង។ 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ គឺជាវ ិ្ ីស្គន្រ ត  ស្មាប់ស វ្ ើការវភិ្ជគ ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជា បាៃយ៉ា ងស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធ-
ផល។ ប៉ាុតៃតការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រេិៃចំបាច្់ស្តូវមាៃភ្ជពអពាស្ក្ឹត ឬោម ៃភ្ជពលសេែៀងសនាេះសទ។ 
 
២ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
 
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ គឺជាប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត នាំ ឬវធិាៃតផនក្គ ិតវទិាតែល ជាពិស  សៅក្ន ុងក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃឹងជួយគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហ ណ្តេួយ”។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ីសអើង 
ៃិងភ្ជពេិៃយុតត ិ្េ៌ស្តូវបាៃរេួបញ្ច លូសៅក្ន ុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។ ជាលទធផល 
ការសរ ីសអើងស្តូវបាៃបងកប់សៅក្ន ុងគំរសូនាេះ។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្ជាលទធផលនៃបញ្ជហ នានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន ។ បញ្ជហ ទងំសៃេះរេួមាៃ 
ធាតុចូ្លនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែៀង ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ   វធិាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ  
ក្ងវេះការយល់ែឹងអំពីបរបិទ ៃិងរងវង់នៃសយបល់ស្ត ប់។ 
 
ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃតរាយពីរស្បសភទ៖  

• ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតបងតច្ក្ – សៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រស វ្ ើការតច្ក្រំតលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា  
ឬ្ៃធាៃេួយច្ំៃួៃសោយតផែក្តាេការ ៃមតតែលមាៃភ្ជពសរ ីសអើង ៃិង 
 

• ស ច្ក្ត ីអៃតរាយនៃការតំណ្តង – សៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្េុេួយច្ំៃួៃតាេវ ិ្ ី តែលស្បហាក្់
ស្បតហលោន ៃឹងអតត ញ្ជា  តែរ។ 
 

បញ្ជហ េួយសផសងសទៀត សៅសពលតែលការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ 
ៃិងការវភិ្ជគមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះគឺតួនាទីរប ់អពាៃត រញ្ជា  សៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។ 
 
៣ អពាៃត រញ្ជា   ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ 
 
Malcom Gladwell សៅក្ន ុងស ៀវសៅឆាន ំ២០០៥ រប ់ោត់ េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត 
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃតបនាទ ប់រប ់អពាៃត រញ្ជា  ។ 
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាា ល់ស ើញលក្ខខ ឌនានាែូច្ខ្ងសស្កាេ សៅសពលតែលអនក្ណ្តមាន ក្់ពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា  ៖ 

• វតតមាៃនៃភ្ជពជំនាញ – សៅសពលតែលេៃុ សមាន ក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្ន ុងែូសេៃសនាេះ 
េៃុ សមាន ក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធភ្ជពសៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  សែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លា
ក្់ច្ំស េះែូសេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។ 
 

• លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ  – អពាៃត រញ្ជា  អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហ តែលោម ៃរច្នា េព ័ៃធ  – 
បញ្ជហ តែលខវេះវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ឬមាៃលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ងតតពីរ 
ឬបីប៉ាុសណ្តណ េះសៅក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ៃិង 
 

• សពលសវលាតែលមាៃ – សៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័  
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួច្ ស្មាប់ការវភិ្ជគលេែ ិត។ 

អពាៃត រញ្ជា  េិៃគួរស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងស្គថ ៃភ្ជពតែលមាៃវធិាៃក្ន ុងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ៃិងលក្ខ ៈ-
 វៃិិច្ឆ ័យអំពីវតថ ុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស វ្ ើការវភិ្ជគសនាេះសទ។ 
 
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្ន ុងការក្ត់ មាា ល់ថា៖ 

• ភ័ ត ុតាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធ ប់ណ្ត ់តែល សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ  ការពឹងតផែក្សលើទិៃនៃ័យ 
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រតតេួយេុខ តាេ្េមតា នាំឲ្យស វ្ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែជាង 
សហើយអនក្ពាក្រ ៍តថេទងំបាៃពឹងតផែក្សលើការវៃិិច្ឆ ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍ ៃិង “អនក្ជំនាញ” 
តថេសទៀតផង។ 

 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 

ការវភិ្ជគទិៃនៃ័យ 
 

• តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាបួៃស្ក្េុ។ 
 

• ការក្ំ ត់ស្បធាៃបទ៖ ស្ក្េុទី១ – ការវភិ្ជគតាេតបបព ៌នា ស្ក្េុទី២ – ការវភិ្ជគតាេតបប វៃិិច្ឆ ័យ ស្ក្េុទី៣ –  
ការវភិ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃៃិងស្ក្េុទី៤–ការវភិ្ជគតាេតបបបញ្ាតត ិ។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ពិភ្ជក្ាអំពីការសស្បើស្បា ់ជាក់្ត ត ង ឬការសស្បើស្បា ់ជា កាត ៃុពល ស្មាប់រោឋ ភិបាល 
ៃូវស្បសភទនៃការវភិ្ជគតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជូៃពួក្សគ។ 

 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញ។ 
 

ការោក្់ក្ំហិតនៃអពាៃត រញ្ជា   
 

• តបងតច្ក្អនក្ចូ្លរេួជាស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗ មាា ល់ ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីឧទហរ ៍/ក្រ ីជាក្់លាក្់/ច្ា ់លា ់ តែលលក្ខខ ឌទងំបី 
(វតតមាៃនៃភ្ជពជំនាញ លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ  សពលសវលាតែលមាៃ) 
ផតល់សហតុផល េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់អពាៃត រញ្ជា  ។ 
 

• ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 

 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
Anusha Mehta “ការវភិ្ជគអំពីអាជីវក្េមទងំបួៃស្បសភទតែលស្តូវែងឹ” ការយល់ែងឹអំពីការវភិ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។ 
 
Sid Frank ៃិង Traci Gusher “ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ រោឋ ភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 
ៃិងការវភិ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូៃស្បជាពលរែឋ”  វទិាស្គថ ៃរោឋ ភិបាល 
KPMG តខេិថុនា ឆាន ំ២០១៦។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-better-
government.pdf។ 
 
Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ” ការបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ 
១០ (តខតុលា ឆាន ំ២០១៦)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។ 
 
េូលៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ៖ អៃុវតតទ សនាទៃសៅតាេបរបិទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន  
(វា  ុីងសតាៃឌី ុី ឆាន ំ២០១៧)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។ 
 
ស្ក្ ួងឌីជថីល វបប្េ៌ ស្បព័ៃធផសពវផាយ ៃិងកី្ឡានៃច្ស្ក្ភពអង់សគា  “ការត នាំ៖ ស្ក្បខ ឌ  ីល្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
(បាៃស វ្ ើបច្ច ុបបៃនក្េមសៅនថាទី៣០ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៨)”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-
framework/data-ethics-framework។ 
 
Malcom Gladwell េួយពស្ពិច្តភនក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោម ៃការគិត (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆាន ំ២០០៥)។ 
 
Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជពសៅក្ន ុងការពឹងតផែក្សលើអពាៃត រញ្ជា   (ៃិងសៅសពលណ្តតែលោម ៃ ុវតថ ិភ្ជព)” Harvard 
Business Review នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆាន ំ២០១៥។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-and-
when-its-not។ 
 
តផនក្ទី៦.សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល 
 
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យៃឹងេិៃសក្ើតស ើងភ្ជា េៗបនាទ ប់ពីមាៃការសលច្ស ើងនៃបែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។ 
សោលៃសយបាយ 
ៃិងក្េម វ ិ្ ីនានាស្តូវតតបាៃអៃុេ័ត/ឬអៃុវតតសែើេបីទទួលស្គា ល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ ីទងំសនាេះរេួមាៃ ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត  ៃិងការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
១. ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ 



 
មាៃទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃបីសៅក្ន ុងការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ៖ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town 
គឺជាការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍េួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យការស្បេូលទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតជាតិ។ 
 
តផៃការសៃេះផតល់ជូៃៃូវ ក្េមភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលាជាសទៀងទត់ 
សែើេបីជូៃែំ ឹងអំពីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិតតែលស្តូវបាៃស ន ើ ុំនៃការតបងតច្ក្ 
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំស្ក្េុតែលងាយរងសស្ោេះខ្ា ំងបំផុត 
ៃិងស្ក្េុតែលពិបាក្ចូ្លសៅជួបផងតែរ។ 
 
តផៃការសៃេះសផ្លត តសលើតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ស្មាប់ការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ៖ 

• ការ ស្េប ស្េួល ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំតផនក្យុទធស្គន្រ ត  សលើទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• ៃវាៃុវតតៃ៍ៃិងការស វ្ ើទំសៃើបក្េមនៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាត 
 

• ពស្ងឹង ក្េមភ្ជព ៃិងក្េម វ ិ្ ីយុទធស្គន្រ តក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
សោយសផ្លត តជាពិស  សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយ
ៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 
 

• ការផសពវផាយៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• ភ្ជពជានែគូរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• ស្បេូល្ៃធាៃ ៃិង ស្េប ស្េួលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ។ 

ក្៏មាៃតស្េូវការសៅក្ន ុងការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ– ញ្ជា  តផនក្វទិាស្គន្រ ត  
ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ ី តែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងសពញសលញ តែលក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីលក្ខខ ឌ  
ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី ៃិងបុរ  តែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្គប់វ ័ិយ 
ៃិងស្គប់តផនក្នៃសោលៃសយបាយទងំអ ់ផងតែរ។ 
 
្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពសៃេះគឺ 
ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមារប គ់ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ។ ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសៃេះ រេួបញ្ច លូ 
 ូច្នាក្រតផនក្បរមិា ច្ំៃួៃ ៥២ ៃិង ូច្នាក្រតផនក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ ១១ តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្ន ុងែូសេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១) 
រច្នា េព ័ៃធ តផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ (៣)  ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ  (៤) 
ជីវតិស្គធារ ៈ ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥)  ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី ៃិងក្ុមារ។ 
្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយសទៀតគឺ ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ រប ់ ESCAP 
តែលបតៃថេពីសលើប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាជា ក្ល។ 
 
ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ រេួមាៃច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ែូសេៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ  
 

• ែូសេៃបតៃថេច្ំៃួៃស្បាំ 
 

• ស្ក្េុសោលសៅអាទិភ្ជព(ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ)ៃិង 
 

•  ូច្នាក្រគុ ភ្ជពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋ ៃជាតិ ។ 

 មា ធាតុទីបីសៅក្ន ុងការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ គឺទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបំសពញបតៃថេសលើ ថ ិតិផល វូការ។ 
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទ ល់ផងតែរ 
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ស វ្ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល 
ៃិងស្ក្េុនានាតែលរោឋ ភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវេះទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំស េះរោឋ ភិបាល វធិាៃការក្ន ុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋរេួមាៃ៖ 

 

• ត វងរក្វ ិ្ ីសែើេបីចូ្លរេួជាេួយ ទទួលស្គា ល់ ៃិងោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផត ចួ្សផតើេទងំសៃេះ 
 

• ស ុើបអសងកតអំពីការផតល់េូលៃិ្ិ ៃិងគំរតូែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិ 
 

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់ ៃិងការចូ្លរេួសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃធាតុចូ្លរប ់ស្បជាពលរែឋ 
ៃងិ ងាេ ីុវលិ  ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ ប័ៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំ តាេរយៈស្ពឹតត ិការ ៍នានា 
បណ្តត ញបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្ន ុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការចូ្លរេួផងតែរ 
ៃិង 
 

• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថេ ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើឲ្យសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវល់នានារប ់ ងាេ ីុវលិ។ 

 
២ ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
រោឋ ភិបាលគួរតតពិចរណ្តស វ្ ើការអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យេួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ 
 

• ក្តាត បញ្ជា  ច្ក្ខ ុ វ ័ិយ សប ក្ក្េម ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការវាយតនេាអំពីការសស្តៀេខល ៃួរចួ្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទក្ន ុង ៃិងបញ្ជហ នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ឬលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ 
 

• រច្នា េព ័ៃធៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផតើេអៃុវតតសោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ីត នាំនានា  ទទ ៃុស្ក្េ  ិជាក្េម ស្គថ បតយក្េម 
ការក្ំ ត់តនេាស្ទពយ េបតត ិ  ត ង់ោរ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានា ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម 
ៃិងបសច្ចក្វទិា ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េមភ្ជពស វ្ ើ វៃក្េម 
ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ាតត ិៃិង 
 

• ស្គថ ៃភ្ជពសោលសៅនៃ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

៣ ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត  
 
រេួបញ្ច លូ ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃពីរ – ការចប់សផតើេអៃុវតតសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
 

• ការចប់សផតើេអៃុវតតទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 

ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ (ឬទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាល) គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ឬស្តូវបាៃផតល់អំណ្តច្សោយរោឋ ភិបាល ឬអងាភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋ ភិបាល តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
សស្បើស្បា ់ស ើងវញិ ៃិងតច្ក្ចយបៃតសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយស រ។ី វាក្៏ជាទ សៃវ ័ិយេួយ–
ៃិងអាច្វវិតតសៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ–តែលសលើក្ក្េព ់តមាា ភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេាតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់របូផងតែរ”។ 
បល ុក្អោរច្ំៃួៃបីតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវការ ៃារប ់ខល ៃួច្ំស េះតមាា ភ្ជព 
ការផតល់អំណ្តច្ែល់ស្បជាពលរែឋ ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ រេួមាៃ៖ (១) ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋ ភិបាល (២) 
ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃសោយអៃតរការ ី ៃិង (៣) 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ  េន្រៃត ីរោឋ ភិបាល ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀត 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលនៃការអភិវឌឍ។ 
 
េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផតល់ជូៃរោឋ ភិបាលៃូវការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោល–
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ សោលការ ៍ត នាំសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីតផនក្៖ 

• សតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលគួរតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៧) 
 

• រសបៀបស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ១៦) 
 



 
មាៃទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃបីសៅក្ន ុងការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ៖ ការស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town 
គឺជាការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍េួយសៅក្ន ុងការស វ្ ើឲ្យការស្បេូលទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតជាតិ។ 
 
តផៃការសៃេះផតល់ជូៃៃូវ ក្េមភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ  
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលាជាសទៀងទត់ 
សែើេបីជូៃែំ ឹងអំពីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិតតែលស្តូវបាៃស ន ើ ុំនៃការតបងតច្ក្ 
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំស្ក្េុតែលងាយរងសស្ោេះខ្ា ំងបំផុត 
ៃិងស្ក្េុតែលពិបាក្ចូ្លសៅជួបផងតែរ។ 
 
តផៃការសៃេះសផ្លត តសលើតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ស្មាប់ការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ៖ 

• ការ ស្េប ស្េួល ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំតផនក្យុទធស្គន្រ ត  សលើទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• ៃវាៃុវតតៃ៍ៃិងការស វ្ ើទំសៃើបក្េមនៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាត 
 

• ពស្ងឹង ក្េមភ្ជព ៃិងក្េម វ ិ្ ីយុទធស្គន្រ តក្ស្េិតេូលោឋ ៃ 
សោយសផ្លត តជាពិស  សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្ន ុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយ
ៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 
 

• ការផសពវផាយៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• ភ្ជពជានែគូរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព 
 

• ស្បេូល្ៃធាៃ ៃិង ស្េប ស្េួលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ។ 

ក្៏មាៃតស្េូវការសៅក្ន ុងការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ– ញ្ជា  តផនក្វទិាស្គន្រ ត  
ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ ី តែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងសពញសលញ តែលក្ំពុងតតឆ្ល ុេះបញ្ជច ំងអំពីលក្ខខ ឌ  
ៃិងស្គថ ៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី ៃិងបុរ  តែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្គប់វ ័ិយ 
ៃិងស្គប់តផនក្នៃសោលៃសយបាយទងំអ ់ផងតែរ។ 
 
្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពសៃេះគឺ 
ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមារប គ់ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ។ ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសៃេះ រេួបញ្ច លូ 
 ូច្នាក្រតផនក្បរមិា ច្ំៃួៃ ៥២ ៃិង ូច្នាក្រតផនក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ ១១ តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្ន ុងែូសេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១) 
រច្នា េព ័ៃធ តផនក្ស ែឋក្ិច្ច ៃិងការចូ្លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ (៣)  ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ  (៤) 
ជីវតិស្គធារ ៈ ៃិងការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥)  ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី ៃិងក្ុមារ។ 
្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយសទៀតគឺ ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ រប ់ ESCAP 
តែលបតៃថេពីសលើប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាជា ក្ល។ 
 
ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ រេួមាៃច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• ែូសេៃក្ស្េិតេូលោឋ ៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ  
 

• ែូសេៃបតៃថេច្ំៃួៃស្បាំ 
 

• ស្ក្េុសោលសៅអាទិភ្ជព(ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ)ៃិង 
 

•  ូច្នាក្រគុ ភ្ជពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋ ៃជាតិ ។ 

 មា ធាតុទីបីសៅក្ន ុងការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ គឺទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ។ 
 
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋបំសពញបតៃថេសលើ ថ ិតិផល វូការ។ 
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទ ល់ផងតែរ 
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ស វ្ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល 
ៃិងស្ក្េុនានាតែលរោឋ ភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវេះទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំស េះរោឋ ភិបាល វធិាៃការក្ន ុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋរេួមាៃ៖ 

 

• ត វងរក្វ ិ្ ីសែើេបីចូ្លរេួជាេួយ ទទួលស្គា ល់ ៃិងោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផត ចួ្សផតើេទងំសៃេះ 
 

• ស ុើបអសងកតអំពីការផតល់េូលៃិ្ិ ៃិងគំរតូែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ 
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងាេ ីុវលិ 
 

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់ ៃិងការចូ្លរេួសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃធាតុចូ្លរប ់ស្បជាពលរែឋ 
ៃងិ ងាេ ីុវលិ  ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ ប័ៃ តែលរេួបញ្ច លូទងំ តាេរយៈស្ពឹតត ិការ ៍នានា 
បណ្តត ញបញ្ជ ៃូព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្ន ុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការចូ្លរេួផងតែរ 
ៃិង 
 

• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថេ ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្ន ុងតផនក្សៃេះ 
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស វ្ ើឲ្យសហោឋ រច្នា េព ័ៃធ នៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវល់នានារប ់ ងាេ ីុវលិ។ 

 
២ ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
រោឋ ភិបាលគួរតតពិចរណ្តស វ្ ើការអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស វ្ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យេួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ 
 

• ក្តាត បញ្ជា  ច្ក្ខ ុ វ ័ិយ សប ក្ក្េម ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
តែលរេួបញ្ច លូទងំការវាយតនេាអំពីការសស្តៀេខល ៃួរចួ្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទក្ន ុង ៃិងបញ្ជហ នាសពលបច្ច ុបបៃន  
ឬលក្ខ ៈវៃិិច្ឆ ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ 
 

• រច្នា េព ័ៃធៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 

• ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផតើេអៃុវតតសោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ីត នាំនានា  ទទ ៃុស្ក្េ  ិជាក្េម ស្គថ បតយក្េម 
ការក្ំ ត់តនេាស្ទពយ េបតត ិ  ត ង់ោរ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនានា ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម 
ៃិងបសច្ចក្វទិា ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផតល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េមភ្ជពស វ្ ើ វៃក្េម 
ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ាតត ិៃិង 
 

• ស្គថ ៃភ្ជពសោលសៅនៃ ក្េមភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 
 

៣ ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត  
 
រេួបញ្ច លូ ក្េមភ្ជពច្ំៃួៃពីរ – ការចប់សផតើេអៃុវតតសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 
ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។ 
 

• ការចប់សផតើេអៃុវតតទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ 

ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ (ឬទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋ ភិបាល) គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង 
ឬស្តូវបាៃផតល់អំណ្តច្សោយរោឋ ភិបាល ឬអងាភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋ ភិបាល តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ 
សស្បើស្បា ់ស ើងវញិ ៃិងតច្ក្ចយបៃតសោយអនក្ណ្តមាន ក្់សោយស រ។ី វាក្៏ជាទ សៃវ ័ិយេួយ–
ៃិងអាច្វវិតតសៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ–តែលសលើក្ក្េព ់តមាា ភ្ជព គ សៃយយភ្ជព 
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេាតាេរយៈការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាលអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់របូផងតែរ”។ 
បល ុក្អោរច្ំៃួៃបីតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូវការ ៃារប ់ខល ៃួច្ំស េះតមាា ភ្ជព 
ការផតល់អំណ្តច្ែល់ស្បជាពលរែឋ ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ រេួមាៃ៖ (១) ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋ ភិបាល (២) 
ការបំតបាងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស វ្ ើ ក្េមភ្ជពបាៃសោយអៃតរការ ី ៃិង (៣) 
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ  េន្រៃត ីរោឋ ភិបាល ៃិងអនក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀត 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវលទធផលនៃការអភិវឌឍ។ 
 
េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផតល់ជូៃរោឋ ភិបាលៃូវការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតតសោល–
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ សោលការ ៍ត នាំសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីតផនក្៖ 

• សតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលគួរតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៧) 
 

• រសបៀបស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ១៦) 
 



• រសបៀបអៃុវតតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ (អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៨) 

 
ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
 
សៃេះរេួបញ្ច លូការអៃុេ័តការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យជាតិតែលពស្ងឹងការស្គប់ស្គងរប ់បុគាលសលើរសបៀ
បតែលព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួស្តូវបាៃស្បេូល សស្បើស្បា ់ តច្ក្រំតលក្ ៃិងសបាេះសចល។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៨០ អងាការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ច (OECD) 
បាៃបសញ្ចញសោលការ ៍ការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួ៖ 
 

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូល 
 

• គុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ការបញ្ជា ក្់អំពីសោលបំ ង 
 

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ 
 

• ការរក្ា ៃត ិ ុខ 
 

• ការសបើក្ច្ំហ 
 

• ការចូ្លរេួរប ់បុគាល 
 

• គ សៃយយភ្ជព 
 

សោលការ ៍ទងំសៃេះស្តូវបាៃចប់សផតើេសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការតាក់្តតងច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរខូុ ៗោន សៅទូទងំ ក្លសលាក្។ 
ការអភិវឌឍនាសពលថមីៗសៃេះ គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌ជាការបតៃថេពីសលើកាតពវក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។ 
 
មាច  ់ ៃរងាវ ៃ់ ូតប៊េល Joseph Stiglitz សជឿជាក្់ថា មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ាតត ិ ត ីព ី
ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែល ហស្ោ តផនក្បសច្ចក្វទិាអាច្រក្ាទុក្បាៃ ទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ 
ថាសតើពួក្សគអាច្រេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន បាៃតែរឬសទ 
សោលបំ ងតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះបាៃ 
ៃិងក្ស្េិតនៃតមាា ភ្ជពតែលពួក្សគស្តូវតតផតល់ជូៃអំពីអវ ីតែលពួក្សគអៃុវតតច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 
៤ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ 
 
ការបសងក ើតេជឈោឋ ៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការ៖ 
 

• ភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ – សបតជាញ ច្ិតតស វ្ ើការែឹក្នាំសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ៃិងសៅទូទងំែូសេៃទងំអ ់ 
 

• ការយក្ឈន េះ ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ – សៃេះមាៃៃ័យថា៖ (១) ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួតែលស្បេូលបាៃ 
ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជន ក្់ងារណ្តេួយស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ា ង េស្ ប ៃិងយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិង (២) 
ថា ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួមាៃ ុវតថ ិភ្ជព ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទងំសនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយទីភ្ជន ក្់ងារ 
ខុ ៗោន ៃិង 
 

• ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈសៅក្ន ុងការស្បេូល ការរក្ាទុក្ ការវភិ្ជគ ការតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 

 
សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវសោេះស្ស្គយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរនៃទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍផងតែរ៖ 
 
១. ព័ត៌មាៃ – រេួបញ្ច លូទងំព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្ន ុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ 
 
២. បសច្ចក្វទិា – សផ្លត តជាច្េបងសលើបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICTs) តែលសោេះស្ស្គយជាេួយទិៃនៃ័យ 
 

៣. ែំស ើរការ –  ក្េមភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតតសៅក្ន ុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវភិ្ជគ ការស វ្ ើបទបងាហ ញ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 

 
៤. វតថ ុបំ ង ៃិងគុ តនេា –  មា ធាតុនៃ “វតថ ុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហ នានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ 

ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ តេិៃផល វូការ ៃិងផល វូការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ ៌
(ឧ. អវ ីតែលអនក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ ី តែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ាងសៅក្ន ុងការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពនានា) 

 
៥. ជំនាញ ៃិងច្ំស េះែឹង – ស្គបែ ត ប់សលើទងំទិៃនៃ័យតផនក្គុ ភ្ជព 

ៃិងបរមិា នៃ េតថភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតតែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

៦. ស្បព័ៃធ  ៃិងរច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គង – 
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធ នៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស វ្ ើការសរៀបច្ំសៅក្ន ុង 
ៃិងរវាងអងាការតែល ក្់ព័ៃធ  ៃិងបណ្តត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
បូក្រេួទងំវ ិ្ ី តែលស្បព័ៃធទងំសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ  ទងំផល វូការ ៃិងេិៃផល វូការផងតែរ ៃិង 

 
៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។ 

 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 
របូភ្ជពរហ័ េួយនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 

• បំតបក្អនក្ចូ្លរេួជាបួៃស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗ សោយសស្បើស្បា ់វសិ្គលភ្ជពតែលមាៃបីច្ំ ុច្ 
គួរតតស វ្ ើការវាយតនេាអំពីការសស្តៀេខល ៃួរចួ្រាល់រប ់រោឋ ភិបាល ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
តាេរយៈការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ (១) ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ (២) 
ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ (៣) ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត ៃិង (៤) ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 

 

• សែើេបីជួយ ស្េួលែល់ការពិភ្ជក្ា ៃិងការរាយការ ៍ ចូ្រសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សៅខ្ងសស្កាេ។ 

 

 ០ 
េិៃទៃ់បាៃចប់

សផតើេ 

១ 
មាៃវឌឍៃភ្ជពេួយ

ច្ំៃួៃ 

២ 
បាៃបញ្ចប់រចួ្

រាល់ 

១. ការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
 

• ស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
 

• ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ 
 

• ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា 
 

• ប ត ុ ំ ន លូនៃទវីបអា ុីៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
 

• ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្ប
ជាពលរែឋ  

   

២) ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ    

៣) ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត  
 

• សបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល 
 

• ពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 

   



• រសបៀបអៃុវតតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ (អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៨) 

 
ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
 
សៃេះរេួបញ្ច លូការអៃុេ័តការតាក់្តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យជាតិតែលពស្ងឹងការស្គប់ស្គងរប ់បុគាលសលើរសបៀ
បតែលព័ត៌មាៃផ្លទ ល់ខល ៃួស្តូវបាៃស្បេូល សស្បើស្បា ់ តច្ក្រំតលក្ ៃិងសបាេះសចល។ 
 
សៅក្ន ុងឆាន ំ១៩៨០ អងាការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋក្ិច្ច (OECD) 
បាៃបសញ្ចញសោលការ ៍ការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ៃួ៖ 
 

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូល 
 

• គុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 
 

• ការបញ្ជា ក្់អំពីសោលបំ ង 
 

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ 
 

• ការរក្ា ៃត ិ ុខ 
 

• ការសបើក្ច្ំហ 
 

• ការចូ្លរេួរប ់បុគាល 
 

• គ សៃយយភ្ជព 
 

សោលការ ៍ទងំសៃេះស្តូវបាៃចប់សផតើេសស្បើស្បា ់សៅក្ន ុងការតាក់្តតងច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរខូុ ៗោន សៅទូទងំ ក្លសលាក្។ 
ការអភិវឌឍនាសពលថមីៗសៃេះ គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌ជាការបតៃថេពីសលើកាតពវក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ 
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូវសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។ 
 
មាច  ់ ៃរងាវ ៃ់ ូតប៊េល Joseph Stiglitz សជឿជាក្់ថា មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ាតត ិ ត ីព ី
ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែល ហស្ោ តផនក្បសច្ចក្វទិាអាច្រក្ាទុក្បាៃ ទិៃនៃ័យអវ ីខា េះតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ 
ថាសតើពួក្សគអាច្រេួបញ្ច លូោន ៃូវប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន បាៃតែរឬសទ 
សោលបំ ងតែលពួក្សគអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះបាៃ 
ៃិងក្ស្េិតនៃតមាា ភ្ជពតែលពួក្សគស្តូវតតផតល់ជូៃអំពីអវ ីតែលពួក្សគអៃុវតតច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។ 
 
៤ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ 
 
ការបសងក ើតេជឈោឋ ៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការ៖ 
 

• ភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ – សបតជាញ ច្ិតតស វ្ ើការែឹក្នាំសៅស្គប់ក្ស្េិតទងំអ ់ ៃិងសៅទូទងំែូសេៃទងំអ ់ 
 

• ការយក្ឈន េះ ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ – សៃេះមាៃៃ័យថា៖ (១) ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួតែលស្បេូលបាៃ 
ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជន ក្់ងារណ្តេួយស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ា ង េស្ ប ៃិងយ៉ា ងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិង (២) 
ថា ទិៃនៃ័យផ្លទ ល់ខល ៃួមាៃ ុវតថ ិភ្ជព ជាពិស  សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទងំសនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំតលក្សោយទីភ្ជន ក្់ងារ 
ខុ ៗោន ៃិង 
 

• ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈសៅក្ន ុងការស្បេូល ការរក្ាទុក្ ការវភិ្ជគ ការតច្ក្រំតលក្ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 

 
សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវសោេះស្ស្គយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរនៃទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍផងតែរ៖ 
 
១. ព័ត៌មាៃ – រេួបញ្ច លូទងំព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្ន ុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ 
 
២. បសច្ចក្វទិា – សផ្លត តជាច្េបងសលើបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICTs) តែលសោេះស្ស្គយជាេួយទិៃនៃ័យ 
 

៣. ែំស ើរការ –  ក្េមភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតតសៅក្ន ុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវភិ្ជគ ការស វ្ ើបទបងាហ ញ 
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ 

 
៤. វតថ ុបំ ង ៃិងគុ តនេា –  មា ធាតុនៃ “វតថ ុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហ នានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទ ល់ខល ៃួ 

ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ តេិៃផល វូការ ៃិងផល វូការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ ៌
(ឧ. អវ ីតែលអនក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ ី តែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ាងសៅក្ន ុងការស វ្ ើ ក្េមភ្ជពនានា) 

 
៥. ជំនាញ ៃិងច្ំស េះែឹង – ស្គបែ ត ប់សលើទងំទិៃនៃ័យតផនក្គុ ភ្ជព 

ៃិងបរមិា នៃ េតថភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតតែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
 

៦. ស្បព័ៃធ  ៃិងរច្នា េព ័ៃធ នៃការស្គប់ស្គង – 
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធ នៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូលំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស វ្ ើការសរៀបច្ំសៅក្ន ុង 
ៃិងរវាងអងាការតែល ក្់ព័ៃធ  ៃិងបណ្តត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ 
បូក្រេួទងំវ ិ្ ី តែលស្បព័ៃធទងំសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ  ទងំផល វូការ ៃិងេិៃផល វូការផងតែរ ៃិង 

 
៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។ 

 
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ 
 
របូភ្ជពរហ័ េួយនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 

• បំតបក្អនក្ចូ្លរេួជាបួៃស្ក្េុ។ 
 

• ស្ក្េុៃីេួយៗ សោយសស្បើស្បា ់វសិ្គលភ្ជពតែលមាៃបីច្ំ ុច្ 
គួរតតស វ្ ើការវាយតនេាអំពីការសស្តៀេខល ៃួរចួ្រាល់រប ់រោឋ ភិបាល ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
តាេរយៈការចត់ច្ំណ្តត់ថាន ក្់អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃច្ំ ុច្នានាែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ (១) ការពស្ងឹងការស្បេូលទិៃនៃ័យ (២) 
ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ (៣) ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត ៃិង (៤) ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 

 

• សែើេបីជួយ ស្េួលែល់ការពិភ្ជក្ា ៃិងការរាយការ ៍ ចូ្រសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សៅខ្ងសស្កាេ។ 

 

 ០ 
េិៃទៃ់បាៃចប់

សផតើេ 

១ 
មាៃវឌឍៃភ្ជពេួយ

ច្ំៃួៃ 

២ 
បាៃបញ្ចប់រចួ្

រាល់ 

១. ការស្បេូលទិៃនៃ័យ 
 

• ស វ្ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង 
 

• ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ 
 

• ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា 
 

• ប ត ុ ំ ន លូនៃទវីបអា ុីៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ 
 

• ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្ប
ជាពលរែឋ  

   

២) ការស វ្ ើស្គថ ប័ៃីយក្េមនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ    

៣) ការបសងក ើៃលទធភ្ជពក្ន ុងការទទួលបាៃជាស្គធារ ៈ 
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត  
 

• សបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋ ភិបាល 
 

• ពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ 

   



៤) ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ 

• ភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ 
 

• ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ 
 

• ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈ 

   

ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
ស្ក្េុក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួល 
ៃិងការពស្ងងឹ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 
“តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town” 
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុង េ័យស្បជំុសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ៃួ សៅតខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំព័រទី២។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។ 
 
តផនក្ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home។ 
 
ESCAP “ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវបីអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្៖ ក្ត់ មាា ល់សោយសលខ្្ិការោឋ ៃ” គ ៈក្មាម ្ិការ ថ ិតិ 
 េ័យស្បជំុសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។ 
 
Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ែំស ើរការបាៃ៖ 
សឆាព េះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួយតែលពស្ងងឹការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងាការ ងាេ ុី វលិ ៃិងអនក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_short-
report_.pdf។ 

 
NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ តផនក្ទី២៖ គំរសូពញលក្ខ ៈ – គៃាងសឆាព េះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆាន ំ២០០៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។ 
 
េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ត នាំ ត ីពីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines 
 
Holvast “ស្បវតត ិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្ន ុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា   V. Matyáš ៃិងអនក្ែនទសទៀត eds. 
( ហព័ៃធអៃតរជាតិ ស្មាប់ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ ឆាន ំ២០០៩)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-
642-03315-5_2.pdf។ 
 
ស្ក្េុការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/។ 
 
Richard Heeks “ការវា ់តវងអំពីឧប គាច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។ 
 
UNDP ៃិងអងាការជពីច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការត នាំអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ 
ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជា ក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃ កំ្ត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១៦) អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/a-guide-to-data-innovation-for-development--from-
idea-to-proof-.html។ 
តផនក្ទ៧ី. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
 
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យអាច្ជួយជំរុញការចប់សផតើេអៃុវតតអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិងពស្ងីក្អំណ្តច្រប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ ី តែលមាៃការស្ជួតស្ជាបសៅក្ន ុងអងាភ្ជពេួយ។ 
 
សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួលយ៉ា ងស្ជាលសស្ៅ សៅទូទងំអងាភ្ជព 
ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃការជេះឥទធិពលច្ំស េះ ងាេជាអតិបរមា”។ 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយរប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ រេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថ ុបំ ងតែលជាេូលោឋ ៃស្គឹេះសៅក្ន ុងការស្បេូល 
ការវភិ្ជគ ៃិងការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ – ការសបតជាញ ច្ិតតពីអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាន ក្់ក្ំពូល 
ស្តូវតតសលើ ពីការបសញ្ចញ ំស ងសៅក្ស្េិតខព ់ 
 

• ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ – ទទួលបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស េះេុខស្បជាជៃ 
តាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូសៅ 
 

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងហាៃិភ័យ – វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុច្ 
 ំខ្ៃ់។ ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួរតតស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងនាេជាក្តាត ជំរុញែ៏ឆាា តនវេួយ 
តាេរយៈការត នាំអំពីការវភិ្ជគចូ្លសៅក្ន ុងែំស ើរការៃិងអៃតរក្េម ំខ្ៃ់ៗសោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។ 
 

• កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – អនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវទទួលបៃុ្ក្–អនក្ណ្តមាន ក់្តែលអាច្ឆ្ាងកាត់ពិភពសលាក្ទងំពីរបាៃ– វទិា-
ស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងពិភពសលាក្ពិតៃិង 
 

• រេួបញ្ច លូោន រវាងសទពសកា លយ ៃិងវបប្េ៌ – ការស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ា ង េស្ បរវាងការរេួបញ្ច លូៃិសយជិតថម ី
ៃិងការផ្លា  ់បត រូៃិសយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។ 

 
ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ 
ការ មាា ល់ស ើញអនក្ត ៊េូ េតិ/អនក្ជំនាញនផទក្ន ុង ការក្ត់ មាា ល់អនក្អៃុវតតជាគំរ ូំខ្ៃ់ៗ បសងក ើតទំនាក្់ទំៃងខ្ងសស្ៅ 
ការែឹក្នាំពីថាន ក្់សលើ ៃិងពីថាន ក្់សស្កាេ ៃិងអៃុវតតតាេជំហាៃតូច្ៗ (“ទរក្”)។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
Kathleen Kelly Janus “ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា 
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។ 
 
Rahul Bhargava “អនក្េិៃស្តូវការអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យមាន ក់្សនាេះសទ អនក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យេួយ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ ន្  ូ
ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។ 
 

ក្ំ ត់ មាា ល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត ល 

តផនក្ទ២ី 
ជសស្េើ ក្ន ុងការតថាង ៃទរក្ថា 

 
អាស្ ័យសលើអនក្ចូ្លរេួស្គត ប់ ការោក្់ក្ំហិតនៃសពលសវលា ៃិងការសផ្លត ត 
មាៃវ ិ្ ីយ៉ា ងតិច្ស្បាំសៅក្ន ុងការតថាង ៃទ រក្ថាអំពីសេសរៀៃសៃេះ។ 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអនក្ប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
២,៥ នថា 
 
នថាទី១ 
 
០៨:០០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១១:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
០១:០០-០៣:០០ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
០៣:៣០-០៥:៣០ ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
នថាទី២ 
 
០៨:០០-១០:០០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃិងអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
១០:៣០-១២:៣០ ការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
០១:០០-០២:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១ 
 

https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines


៤) ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ 

• ភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ 
 

• ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ 
 

• ពស្ងឹង េតថភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈ 

   

ស្គប់ស្ក្េុទងំអ ់ស វ្ ើបទបងាហ ញអំពីលទធផលនៃការពិភ្ជក្ា។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
ស្ក្េុក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួល 
ៃិងការពស្ងងឹ េតថភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆាន ំ២០៣០ 
“តផៃការ ក្េមភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ងុ Cape Town” 
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េមការ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ សៅក្ន ុង េ័យស្បជំុសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ៃួ សៅតខេីនា ឆាន ំ២០១៧ ទំព័រទី២។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។ 
 
តផនក្ ថ ិតិនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home។ 
 
ESCAP “ប ត ុ ំ ន លូនៃ ូច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវបីអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្៖ ក្ត់ មាា ល់សោយសលខ្្ិការោឋ ៃ” គ ៈក្មាម ្ិការ ថ ិតិ 
 េ័យស្បជំុសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣ តខេក្រា ឆាន ំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។ 
 
Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋអាច្ែំស ើរការបាៃ៖ 
សឆាព េះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួយតែលពស្ងងឹការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងាការ ងាេ ុី វលិ ៃិងអនក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆាន ំ២០១៧។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_short-
report_.pdf។ 

 
NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ តផនក្ទី២៖ គំរសូពញលក្ខ ៈ – គៃាងសឆាព េះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆាន ំ២០០៩។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។ 
 
េូលៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ត នាំ ត ីពីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ចំ្ហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines 
 
Holvast “ស្បវតត ិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្ន ុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា   V. Matyáš ៃិងអនក្ែនទសទៀត eds. 
( ហព័ៃធអៃតរជាតិ ស្មាប់ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ ឆាន ំ២០០៩)។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-
642-03315-5_2.pdf។ 
 
ស្ក្េុការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងាការ ហស្បជាជាតិ 
“ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 
https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/។ 
 
Richard Heeks “ការវា ់តវងអំពីឧប គាច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs  ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទី០៩ តខ ីហា ឆាន ំ២០១៦។ 
អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។ 
 
UNDP ៃិងអងាការជពីច្រជា ក្លនៃអងាការ ហស្បជាជាតិ ការត នាំអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ 
ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជា ក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃ កំ្ត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ងុញូវយ៉ាក្ ឆាន ំ២០១៦) អាច្ត វងរក្បាៃសៅ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/a-guide-to-data-innovation-for-development--from-
idea-to-proof-.html។ 
តផនក្ទ៧ី. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ 
 
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យអាច្ជួយជំរុញការចប់សផតើេអៃុវតតអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
ៃិងពស្ងីក្អំណ្តច្រប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។ 
 
ច្ំ ុច្ ំខ្ៃ់ៗ 
 
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ ី តែលមាៃការស្ជួតស្ជាបសៅក្ន ុងអងាភ្ជពេួយ។ 
 
សៅក្ន ុងវ ័ិយស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួលយ៉ា ងស្ជាលសស្ៅ សៅទូទងំអងាភ្ជព 
ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃការជេះឥទធិពលច្ំស េះ ងាេជាអតិបរមា”។ 
 
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយរប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ រេួមាៃែូច្ខ្ងសស្កាេ៖ 
 

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថ ុបំ ងតែលជាេូលោឋ ៃស្គឹេះសៅក្ន ុងការស្បេូល 
ការវភិ្ជគ ៃិងការបសញ្ចញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ 
 

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពជាអនក្ែឹក្នាំ – ការសបតជាញ ច្ិតតពីអនក្ស វ្ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាន ក្់ក្ំពូល 
ស្តូវតតសលើ ពីការបសញ្ចញ ំស ងសៅក្ស្េិតខព ់ 
 

• ការស វ្ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ – ទទួលបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស េះេុខស្បជាជៃ 
តាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូសៅ 
 

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងហាៃិភ័យ – វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួយចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុច្ 
 ំខ្ៃ់។ ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួរតតស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងនាេជាក្តាត ជំរុញែ៏ឆាា តនវេួយ 
តាេរយៈការត នាំអំពីការវភិ្ជគចូ្លសៅក្ន ុងែំស ើរការៃិងអៃតរក្េម ំខ្ៃ់ៗសោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។ 
 

• កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – អនក្ណ្តមាន ក្់ស្តូវទទួលបៃុ្ក្–អនក្ណ្តមាន ក់្តែលអាច្ឆ្ាងកាត់ពិភពសលាក្ទងំពីរបាៃ– វទិា-
ស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យៃិងការស វ្ ើស្បតិបតត ិការសៅក្ន ុងពិភពសលាក្ពិតៃិង 
 

• រេួបញ្ច លូោន រវាងសទពសកា លយ ៃិងវបប្េ៌ – ការស វ្ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ា ង េស្ បរវាងការរេួបញ្ច លូៃិសយជិតថម ី
ៃិងការផ្លា  ់បត រូៃិសយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។ 

 
ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួយតែលរេួបញ្ច លូ៖ 
ការ មាា ល់ស ើញអនក្ត ៊េូ េតិ/អនក្ជំនាញនផទក្ន ុង ការក្ត់ មាា ល់អនក្អៃុវតតជាគំរ ូំខ្ៃ់ៗ បសងក ើតទំនាក្់ទំៃងខ្ងសស្ៅ 
ការែឹក្នាំពីថាន ក្់សលើ ៃិងពីថាន ក្់សស្កាេ ៃិងអៃុវតតតាេជំហាៃតូច្ៗ (“ទរក្”)។ 
 
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី 
 
Kathleen Kelly Janus “ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួតពិៃិតយស ើងវញិអំពីៃវាៃុវតតៃ៍នៃ ងាេរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា 
ឆាន ំ២០១៨។ អាច្ត វងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។ 
 
Rahul Bhargava “អនក្េិៃស្តូវការអនក្វទិាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យមាន ក់្សនាេះសទ អនក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យេួយ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ ន្  ូ
ឆាន ំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។ 
 

ក្ំ ត់ មាា ល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្តត ល 

តផនក្ទ២ី 
ជសស្េើ ក្ន ុងការតថាង ៃទរក្ថា 

 
អាស្ ័យសលើអនក្ចូ្លរេួស្គត ប់ ការោក្់ក្ំហិតនៃសពលសវលា ៃិងការសផ្លត ត 
មាៃវ ិ្ ីយ៉ា ងតិច្ស្បាំសៅក្ន ុងការតថាង ៃទ រក្ថាអំពីសេសរៀៃសៃេះ។ 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអនក្ប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
២,៥ នថា 
 
នថាទី១ 
 
០៨:០០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១១:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
០១:០០-០៣:០០ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
០៣:៣០-០៥:៣០ ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
នថាទី២ 
 
០៨:០០-១០:០០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃិងអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
១០:៣០-១២:៣០ ការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
០១:០០-០២:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១ 
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០៣:០០-០៤:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២ 
 
០៤:៣០-០៥:៣០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
នថាទី៣ 
 
០៨:៣០-១០:០០ បសងក ើតតផៃការតថាង ៃទរក្ថាថាន ក្់ជាតិ 

 ស្មាប់សេសរៀៃ ត ីពីការទទួលស្គា ល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
១០:៣០-១១៣០ ការស វ្ ើបទបងាហ ញ (ស្បចំស្បសទ /អនក្ចូ្លរេួ) 
 
១១:៣០ បិទក្េម វ ិ្ ី 

 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ (្េមតា) 
 
២ នថា 
 
នថាទី១ 
 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
១០:៣០-១១:៣០ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
០១:០០-០២:៣០ ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
០៣:០០-០៤:៣០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
នថាទី២ 
 
០៨:៣០-១០:០០ ការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
១០:៣០-១២:០០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១ 
 
០១:០០-០២:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២ 
 
០៣:០០-០៤:០០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
០៤:០០-០៥:០០ បិទក្េម វ ិ្ ី 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លនាយក្ស្បតិបតត ិអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
១ នថា 
 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ ទិៃនៃ័យៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
១០:៣០-១១:៣០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
០១:០០-០២:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១ 
 
០៣:០០-០៤:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២ 
 
០៤:៣០-០៥:០០ បិទក្េម វ ិ្ ី 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ – ទិៃនៃ័យ្ំ 
 
១ នថា 

 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
១១:០០-១២:០០ ទិៃនៃ័យ្ំ (ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ) 
 
០១:០០-០២:៣០ ការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
០៣:០០-០៤:០០ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ (សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល) 
 
០៤:០០-០៥:០០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
០៥:០០  បិទក្េម វ ិ្ ី 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
១ នថា 
 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
១១:០០-១២:០០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 
០១:០០-០២:៣០ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ១ 
 
០៣:០០-០៤:៣០ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ២ 
 
០៤:៣០-០៥:០០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 



០៣:០០-០៤:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២ 
 
០៤:៣០-០៥:៣០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
នថាទី៣ 
 
០៨:៣០-១០:០០ បសងក ើតតផៃការតថាង ៃទរក្ថាថាន ក្់ជាតិ 

 ស្មាប់សេសរៀៃ ត ីពីការទទួលស្គា ល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
១០:៣០-១១៣០ ការស វ្ ើបទបងាហ ញ (ស្បចំស្បសទ /អនក្ចូ្លរេួ) 
 
១១:៣០ បិទក្េម វ ិ្ ី 

 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ (្េមតា) 
 
២ នថា 
 
នថាទី១ 
 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
១០:៣០-១១:៣០ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
០១:០០-០២:៣០ ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ 
 
០៣:០០-០៤:៣០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
នថាទី២ 
 
០៨:៣០-១០:០០ ការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
១០:៣០-១២:០០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១ 
 
០១:០០-០២:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២ 
 
០៣:០០-០៤:០០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
០៤:០០-០៥:០០ បិទក្េម វ ិ្ ី 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លនាយក្ស្បតិបតត ិអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ 
 
១ នថា 
 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ ទិៃនៃ័យៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
១០:៣០-១១:៣០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
០១:០០-០២:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១ 
 
០៣:០០-០៤:៣០ សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២ 
 
០៤:៣០-០៥:០០ បិទក្េម វ ិ្ ី 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ – ទិៃនៃ័យ្ំ 
 
១ នថា 

 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
១១:០០-១២:០០ ទិៃនៃ័យ្ំ (ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ) 
 
០១:០០-០២:៣០ ការវភិ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពយូ ទ័រ ៃិងអពាៃត រញ្ជា   
 
០៣:០០-០៤:០០ ការសស្តៀេខល ៃួ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ (សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល) 
 
០៤:០០-០៥:០០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 
០៥:០០  បិទក្េម វ ិ្ ី 
 
វគាប ត ុ េះបណ្តត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ 
 
១ នថា 
 
០៨:៣០-០៩:០០ សបើក្ក្េម វ ិ្ ី 
 
០៩:៣០-១០:៣០ បែិវតតៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច  
 
១១:០០-១២:០០ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ 
 
០១:០០-០២:៣០ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ១ 
 
០៣:០០-០៤:៣០ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ២ 
 
០៤:៣០-០៥:០០ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ 
 



APCICT/ESCAP 
 
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (APCICT) គឺជា
 វទិាស្គថ ៃស្បចំតំបៃ់េួយនៃគ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (ESCAP)។ APCICT 
មាៃបំ ងពស្ងឹងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងរប ់ស្បសទ តែលជា មាជិក្រប ់ ESCAP សៅក្ន ុងការសស្បើស្បា ់ ICT 
សៅក្ន ុងការអភិវឌឍស ែឋក្ិច្ច ងាេរប ់ពួក្សគតាេរយៈការពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ស្បជាជៃ ៃិងស្គថ ប័ៃ។ ការងាររប ់ 
APCICT សផ្លត តសលើ  រ តេាច្ំៃួៃបី៖ ការប ត ុ េះបណ្តត ល ការតច្ក្រំតលក្ច្ំស េះែឹង ៃិងការជតជក្តវក្តញក្ 
ៃិងភ្ជពជានែគូរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់។ ជារេួ 
ពួក្សគបសងក ើតវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃការរេួបញ្ច លូេួយសែើេបីពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ស្បជាជៃតផនក្ ICT។ 
មាៃទីតាំង ថ ិតសៅIncheoស្គធារ រែឋកូ្សរ ។ 
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គ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (ESCAP) 
គឺជាតេក្ធាងនៃការអភិវឌឍក្ន ុងតំបៃ់រប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ ៃិងមាៃតួនាទីជាេជឈេ ឌ លអភិវឌឍស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេែ៏ ំខ្ៃ់ ស្មាប់អងាការ ហស្បជាជាតិសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្។ អំណ្តច្រប ់ ESCAP 
គជឺំរុញក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការរវាង មាជិក្រប ់ខល ៃួច្ំៃួៃ ៥៣ ៃិង មាជិក្រងច្ំៃួៃ ៩។ ESCAP 
ផតល់តំ ភ្ជា ប់ស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត រវាងក្េម វ ិ្ ី ៃិងបញ្ជហ នានាសៅក្ស្េិត ក្ល ៃិងក្ស្េិតស្បសទ ។ ESCAP 
ផតល់ការោំស្ទែល់រោឋ ភិបាលរប ់ស្បសទ នានាសៅក្ន ុងតំបៃ់ សៅក្ន ុងការបស្ងួបបស្ងួេេុខតំត ងនានាសៅក្ន ុងតំបៃ់ 
ៃិងស វ្ ើការត ៊េូ េតិអំពីវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាសៅក្ន ុងតំបៃ់សែើេបីស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ស ែឋក្ិច្ច ងាេពិស  ៗរប ់តំ
បៃស់ៅក្ន ុងពិភពសលាក្នៃ ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម។  
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េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្តត លបសច្ចក្វទិាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (APCICT) គឺជា
 វទិាស្គថ ៃស្បចំតំបៃ់េួយនៃគ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (ESCAP)។ APCICT 
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APCICT សផ្លត តសលើ  រ តេាច្ំៃួៃបី៖ ការប ត ុ េះបណ្តត ល ការតច្ក្រំតលក្ច្ំស េះែឹង ៃិងការជតជក្តវក្តញក្ 
ៃិងភ្ជពជានែគូរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់។ ជារេួ 
ពួក្សគបសងក ើតវ ិ្ ីស្គន្រ ត តែលមាៃការរេួបញ្ច លូេួយសែើេបីពស្ងឹង េតថភ្ជពរប ់ស្បជាជៃតផនក្ ICT។ 
មាៃទីតាំង ថ ិតសៅIncheoស្គធារ រែឋកូ្សរ ។ 
 
http://www.unapcict.org 
 
ESCAP 
 
គ ៈក្េមការស ែឋក្ិច្ច ៃិង ងាេ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្ (ESCAP) 
គឺជាតេក្ធាងនៃការអភិវឌឍក្ន ុងតំបៃ់រប ់អងាការ ហស្បជាជាតិ ៃិងមាៃតួនាទីជាេជឈេ ឌ លអភិវឌឍស ែឋក្ិច្ច 
ៃិង ងាេែ៏ ំខ្ៃ់ ស្មាប់អងាការ ហស្បជាជាតិសៅអា ុី ៃិងបា៉ា  ុីហវ ិក្។ អំណ្តច្រប ់ ESCAP 
គឺជំរុញក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការរវាង មាជិក្រប ់ខល ៃួច្ំៃួៃ ៥៣ ៃិង មាជិក្រងច្ំៃួៃ ៩។ ESCAP 
ផតល់តំ ភ្ជា ប់ស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត រវាងក្េម វ ិ្ ី ៃិងបញ្ជហ នានាសៅក្ស្េិត ក្ល ៃិងក្ស្េិតស្បសទ ។ ESCAP 
ផតល់ការោំស្ទែល់រោឋ ភិបាលរប ់ស្បសទ នានាសៅក្ន ុងតំបៃ់ សៅក្ន ុងការបស្ងួបបស្ងួេេុខតំត ងនានាសៅក្ន ុងតំបៃ់ 
ៃិងស វ្ ើការត ៊េូ េតិអំពីវ ិ្ ីស្គន្រ តនានាសៅក្ន ុងតំបៃ់សែើេបីស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហ ស្បឈេតផនក្ស ែឋក្ិច្ច ងាេពិស  ៗរប ់តំ
បៃស់ៅក្ន ុងពិភពសលាក្នៃ ក្លភ្ជវបូៃីយក្េម។  
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