ការសិក្សាអំពីសារៈសំខាន់របស់ ICT
ចំព ោះថ្នសក្់ដឹក្នំពៅក្នុងជួររដ្ឋសភិបាល
ពេពរៀនអំពី

ការទទួលសាគសល់អំពីអភិបាលក្ិចច
ពដ្យផ្អែក្ពលើទិននន័យ

អំពសី ៊េ រ ីនៃសេសរៀៃ
សៅក្នុង
“យុគ េ័យព័ត៌មាៃ”
នាសពលបច្ចុបបៃន
ការទទួ លបាៃ
ព័ត៌មាៃយ៉ាងងាយស្ ួ លក្ំពុងតតតក្តស្បរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ
ស្វ ើការ
ៃិងក្េាៃត ។
“ស ែឋ ក្ិច្ចឌីជីថល”
ស្តូវបាៃស្គាល់ផងតែរថាជា
“ស ែឋ ក្ិច្ចនៃច្ំស េះែឹង”
“ស ែឋ ក្ិច្ចតែលបាៃភ្ជាប់
បណ្ត
ត ញ”
ឬ
“ស ែឋ ក្ិច្ចថមី”
ស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈតាេរយៈការផ្លា ់បតរពី
ូ ការផលិតទំៃិញសៅជាការបសងក ើតគំៃិត។
ច្ំ ុ ច្សៃេះគូ បញ្ជាក្់អំពីការរ ីក្លូ តលា ់នៃតួ នាទីរប ់បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ
ៃិងគេនាគេៃ៍
(ICTs)
សៅក្នុងស ែឋ ក្ិច្ចជាពិស
ៃិងសៅក្នុង ងា េទង
ំ េូ ល សទេះបីជាេិៃទៃ់កាាយជាតួ នាទីែ៏ច្េបងក្៏សោយ ។
ជាលទធ ផ ល រោឋ ភិ បា លសៅទូ ទ ង
ំ ពិភ ពសលាក្បាៃសផ្លត តសលើ ICTs ស្មាប់ កា រអភិវ ឌឍ (ICTD) កាៃ់ តតខ្ាំ ង ស ើ ង ។ ច្ំ ស េះ
រោឋភិបាលទ ំងសៃេះ ICTD េិៃតេៃស្តឹេតតៃិយយអំពីការអភិវឌឍឧ ាហក្េម ICT ឬវ ិ ័យស ែឋ ក្ិច្ចតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ ប៉ាុតៃត
តថេទ ំងស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ ICTs សែើេបីជំរុញក្ំស ើៃស ែឋ ក្ិច្ច ស្ពេទ ំងការអភិវឌឍ ងា េ ៃិងៃសយបាយផងតែរ។
សទេះបីយ៉ាងណ្តក្៏សោយ សៅក្នុងច្ំសណ្តេការលំបាក្នានាតែលរោឋភិបាលស្បឈេេុខសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ
ICT
គឺការេិៃែឹងច្ា ់អំពីទិែឋភ្ជពនៃបសច្ច ក្ វ ិទាតែលមាៃការតស្បស្បួ លយ៉ាងឆាប់រហ័
ៃិង េតថ ភ្ជពតែល
ចំបាច្់សៅក្នុងការបំ ក្់
ICTs
ស្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ។
សោយស្គរតតេៃុ សមានក្់េិៃអាច្ក្ំ ត់អំពីអវីតែលេៃុ សមានក្់េិៃយល់សនាេះ
អន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយជាសស្ច្ើៃ
បាៃសគច្សច្ញពីការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ICT។ ប៉ាុតៃត ការទុក្សោលៃសយបាយ ICT ឲ្យអន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាសនាេះ ក្៏ខុ ឆ្ា ង
ផងតែរ
ពីសស្ េះ
ជាញឹក្ញាប់
អន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាេិៃបាៃែឹងអំពី
ទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងបសច្ច ក្ វ ិទាតែលពួ ក្សគក្ំពុងតតអភិវឌឍ
ៃិងសស្បើស្បា ់សៃេះសៅៃឹង ងា េ
ៃិងសោលៃសយបាយសនាេះសទ។
ស ៊េ រ ីសេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្ត
ត លបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ
ស្មាប់៖

ICT
ច្ំស េះថានក្់ែឹក្នាំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ
ៃិងគេនាគេៃ៍
ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ (APCICT)

១. អន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្នុងរោឋភិបាលថានក្់ជាតិ
សោលៃសយបាយ ICT
២.

េន្រៃតីរោឋភិបាលតែលទទួ លខុ ស្តូវច្ំស

៣. គ

ៈស្គប់ស្គងសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៃិងថានក្់េូលោឋៃតែលទទួ លខុ ស្តូវច្ំស

េះការបសងក ើត

េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតត ក្េម វ ិ្ីនានាតែលតផែ ក្សលើ ICT ៃិង
ៈឲ្យមាៃបំ

ងសស្បើស្បា ់ឧបក្រ

៍ ICT

ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគសស្មាង។

ស ៊េ រ ីនៃស ៀវសៅត នាំសៃេះមាៃបំ ងបសងក ើតការយល់ច្ា ់អំពីបញ្ជហ ំខ្ៃ់ៗតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ICTD តែលតផែ ក្តាេទ ំង
ទ សៃវ ិ ័យតផន ក្សោលៃសយបាយ
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា។
សោលបំ ងរប ់ស ៊េ រ ីនៃស ៀវសៅត នាំសៃេះេិៃតេៃសែើេបីបសងក ើតស ៀវសៅត នាំអំពី
ICT
បសច្ច ក្សទ សនាេះសទ
ប៉ាុតៃត សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់អំពីអវីតែលបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលនាសពលបច្ចុបបៃន អាច្ សស្េច្បាៃ
ៃិងច្ំ ុ ច្តែលបសច្ច ក្ វ ិទា ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំ
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងការយល់ែឹងសៃេះ
ៃិងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ។
ស្បធាៃបទនានាតែលស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយស ៀវសៅត នាំ ទ ង
ំ សៃេះ
ស្តូ វ បាៃច្ងអុ លបងាហ ញតាេរយៈការវ ិភ្ជគអំពីតស្េូវការនៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល
ៃិងការ ទ ង់េតិអំពី មាារ ស្មាប់ការប ត ុ េះ
បណ្ត
ត លសផសងសទៀតសៅទូ ទ ំងពិភពសលាក្។
សេសរៀៃនានាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ីេួយតែលសេសរៀៃទង
ំ សៃេះអាច្ស្តូវបាៃសស្បើ ស្បា ់ ស្មាប់
ការ ិក្ាសោយខល ួៃឯងសោយបុគាលទ ំងឡាយ
ឬជា្ៃធាៃេួ យសៅក្នុងវគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល
ឬក្េម វ ិ្ីប ត ុ េះបណ្ត
ត ល។
សេសរៀៃនានាអាច្ឈរសៅតតឯងបាៃ
ស្ពេទ ំងអាច្មាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យោនសៅវ ិញសៅេក្
សហើយសយើងបាៃខិតខំស្បឹងតស្បងស្វ ើការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងសេសរៀៃៃីេួយៗសៅៃឹងស្បធាៃបទ
ៃិងការពិភ្ជក្ានានាសៅក្នុងសេសរៀៃសផសងសទៀតសៅក្នុង ស ៊េ រ ីសៃេះ។
សោលបំ ងរយៈសពលតវង
គឺស្វ ើឲ្យសេសរៀៃទ ំងសៃេះ
កាាយសៅជាវគា ិក្ាតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងោនេួ យតែលអាច្ទទួ លបាៃការបញ្ជាក្់។
សេសរៀៃៃីេួយៗចប់សផត ើេសោយអំ េះអំណ្តងអំពីវតថុបំ ងនៃសេសរៀៃសនាេះ
ៃិងលទធ ផលសោលសៅនៃការ ិក្ាត វ ងយល់តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងក្រ ី ិក្ា
ៃិងលំហាត់សែើេបីជួយស្វ ើឲ្យមាៃការយល់ែឹង ុីជសស្ៅអំពីទ សៃទៃ ំខ្ៃ់ៗផងតែរ។
លំហាត់អាច្ស្តូវបាៃស្វ ើសោយអន ក្អាៃមានក្់ៗ
ឬសោយស្ក្ ុេអន ក្ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល។
រ ូបភ្ជព
ៃិងតារាងនានាស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសែើេបីស្ស្គយបំភាឺអំពីទិែឋភ្ជពជាក្់លាក្់នៃការពិភ្ជក្ា។
ឯក្ស្គរសយង
ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតស្តូវបាៃរាយនាេ ស្មាប់ឲ្យអន ក្អាៃស្វ ើការត វ ងរក្សែើេបី ទទួ លបាៃទ សៃវ ិ ័យបតៃថ េ
សទៀត។
ការសស្បើស្បា ់ ICTD មាៃភ្ជពេិៃសទៀងទត់ខ្ាំងណ្ត ់ តែលសពលខា េះក្រ ី ិក្ា ៃិងឧទហរ ៍សៅក្នុង ៃិងសៅស្គប់
សេសរៀៃទ ំងអ ់អាច្មាៃលក្ខ ៈខុ តបា ក្ពីោន។
សៃេះគឺជាអវ ីតែលស្តូវរំពឹងទុក្។
សៃេះគឺជាស ច្ក្ត ីរំសភើប
បញ្ជហស្បឈេ
ៃិ ង ការ ៃានៃេុ ខ វ ិជាា សៃេះ សៅក្នុ ងនាេជាស្បសទ តែលសស្បើ ស្បា ់ កាត ៃុ ព លនៃ ICTs ជា វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ស្មាប់ កា រអភិវឌឍ។

ឹ នាំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលសៅក្នុងទស្េង់ជា
ការោំស្ទែល់ស ៊េ រ ីសេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ ICT ច្ំស េះថានក្់ែក្
ឯក្ស្គរសបាេះពុេព គឺជាសវទិកា ិក្ាត វ ងយល់ពីច្មាាយតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត–ការ ិក្ាតាេក្ុំពូ យទ័ររប ់ APCICT (http://elearning.unapcict.org)
សោយមាៃថានក្់សរៀៃតែលស ទ ើរតតែូ ច្ថានក្់សរៀៃពិតស្បាក្ែ
តែលបងាហញអំពី
ការស្វ ើបទបងាហញរប ់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត លសៅក្នុងទស្េង់ជា វ ីសែអូ ៃិងការស្វ ើបទបងាហញជា PowerPoint នៃសេសរៀៃនានា។
APCICT បាៃបសងក ើតសវទិការក្ាទុក្ឯក្ស្គរេួ យ ស្មាប់ ICTD (http://www.unapcict.org/resources) តវបស្គយត៍
តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតេួ យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់អនក្អៃុវតត
ICTD
ៃិងអន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសែើេបី
ពស្ងឹងបទពិសស្គ្ៃ៍នៃការ ិក្ាត វ ងយល់
ៃិងការប ត ុ េះបណ្ត
ត លរប ់ពួក្សគ។
សវទិការរក្ាទុក្ឯក្ស្គរសៃេះផត ល់
លទធ ភ្ជពសៅក្នុងការទទួ លបាៃ្ៃធាៃច្ំស េះែឹងនៃទិែឋភ្ជពខុ ៗោនអំពី
ICTD
ៃិងផត ល់ជូៃៃូ វច្សនាាេះទំសៃរេួ យ
ស្មាប់ការតច្ក្រំ តលក្ច្ំស េះែឹង ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍ ត ីពី ICTD តែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ។

អំពសី ៊េ រ ីនៃសេសរៀៃ
សៅក្នុង
“យុគ េ័យព័ត៌មាៃ”
នាសពលបច្ចុបបៃន
ការទទួ លបាៃ
ព័ត៌មាៃយ៉ាងងាយស្ ួ លក្ំពុងតតតក្តស្បរសបៀបតែលសយើងរ ់សៅ
ស្វ ើការ
ៃិងក្េាៃត ។
“ស ែឋ ក្ិច្ចឌីជីថល”
ស្តូវបាៃស្គាល់ផងតែរថាជា
“ស ែឋ ក្ិច្ចនៃច្ំស េះែឹង”
“ស ែឋ ក្ិច្ចតែលបាៃភ្ជាប់
បណ្ត
ត ញ”
ឬ
“ស ែឋ ក្ិច្ចថមី”
ស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈតាេរយៈការផ្លា ់បតរពី
ូ ការផលិតទំៃិញសៅជាការបសងក ើតគំៃិត។
ច្ំ ុ ច្សៃេះគូ បញ្ជាក្់អំពីការរ ីក្លូ តលា ់នៃតួ នាទីរប ់បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ
ៃិងគេនាគេៃ៍
(ICTs)
សៅក្នុងស ែឋ ក្ិច្ចជាពិស
ៃិងសៅក្នុង ងា េទង
ំ េូ ល សទេះបីជាេិៃទៃ់កាាយជាតួ នាទីែ៏ច្េបងក្៏សោយ ។
ជាលទធ ផ ល រោឋ ភិ បា លសៅទូ ទ ង
ំ ពិភ ពសលាក្បាៃសផ្លត តសលើ ICTs ស្មាប់ កា រអភិវ ឌឍ (ICTD) កាៃ់ តតខ្ាំ ង ស ើ ង ។ ច្ំ ស េះ
រោឋភិបាលទ ំងសៃេះ ICTD េិៃតេៃស្តឹេតតៃិយយអំពីការអភិវឌឍឧ ាហក្េម ICT ឬវ ិ ័យស ែឋ ក្ិច្ចតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ ប៉ាុតៃត
តថេទ ំងស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ ICTs សែើេបីជំរុញក្ំស ើៃស ែឋ ក្ិច្ច ស្ពេទ ំងការអភិវឌឍ ងា េ ៃិងៃសយបាយផងតែរ។
សទេះបីយ៉ាងណ្តក្៏សោយ សៅក្នុងច្ំសណ្តេការលំបាក្នានាតែលរោឋភិបាលស្បឈេេុខសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ
ICT
គឺការេិៃែឹងច្ា ់អំពីទិែឋភ្ជពនៃបសច្ច ក្ វ ិទាតែលមាៃការតស្បស្បួ លយ៉ាងឆាប់រហ័
ៃិង េតថ ភ្ជពតែល
ចំបាច្់សៅក្នុងការបំ ក្់
ICTs
ស្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ។
សោយស្គរតតេៃុ សមានក្់េិៃអាច្ក្ំ ត់អំពីអវីតែលេៃុ សមានក្់េិៃយល់សនាេះ
អន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយជាសស្ច្ើៃ
បាៃសគច្សច្ញពីការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ICT។ ប៉ាុតៃត ការទុក្សោលៃសយបាយ ICT ឲ្យអន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាសនាេះ ក្៏ខុ ឆ្ា ង
ផងតែរ
ពីសស្ េះ
ជាញឹក្ញាប់
អន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាេិៃបាៃែឹងអំពី
ទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងបសច្ច ក្ វ ិទាតែលពួ ក្សគក្ំពុងតតអភិវឌឍ
ៃិងសស្បើស្បា ់សៃេះសៅៃឹង ងា េ
ៃិងសោលៃសយបាយសនាេះសទ។
ស ៊េ រ ីសេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្ត
ត លបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ
ស្មាប់៖

ICT
ច្ំស េះថានក្់ែឹក្នាំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ
ៃិងគេនាគេៃ៍
ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ (APCICT)

១. អន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្នុងរោឋភិបាលថានក្់ជាតិ
សោលៃសយបាយ ICT
២.

េន្រៃតីរោឋភិបាលតែលទទួ លខុ ស្តូវច្ំស

៣. គ

ៈស្គប់ស្គងសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៃិងថានក្់េូលោឋៃតែលទទួ លខុ ស្តូវច្ំស

េះការបសងក ើត

េះការអភិវឌឍ ៃិងការអៃុវតត ក្េម វ ិ្ីនានាតែលតផែ ក្សលើ ICT ៃិង
ៈឲ្យមាៃបំ

ងសស្បើស្បា ់ឧបក្រ

៍ ICT

ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគសស្មាង។

ស ៊េ រ ីនៃស ៀវសៅត នាំសៃេះមាៃបំ ងបសងក ើតការយល់ច្ា ់អំពីបញ្ជហ ំខ្ៃ់ៗតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ICTD តែលតផែ ក្តាេទ ំង
ទ សៃវ ិ ័យតផន ក្សោលៃសយបាយ
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា។
សោលបំ ងរប ់ស ៊េ រ ីនៃស ៀវសៅត នាំសៃេះេិៃតេៃសែើេបីបសងក ើតស ៀវសៅត នាំអំពី
ICT
បសច្ច ក្សទ សនាេះសទ
ប៉ាុតៃត សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់អំពីអវីតែលបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលនាសពលបច្ចុបបៃន អាច្ សស្េច្បាៃ
ៃិងច្ំ ុ ច្តែលបសច្ច ក្ វ ិទា ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំ
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសោយតុ ហ ីភ្ជពរវាងការយល់ែឹងសៃេះ
ៃិងការបសងក ើតសោលៃសយបាយ។
ស្បធាៃបទនានាតែលស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយស ៀវសៅត នាំ ទ ង
ំ សៃេះ
ស្តូ វ បាៃច្ងអុ លបងាហ ញតាេរយៈការវ ិភ្ជគអំពីតស្េូវការនៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល
ៃិងការ ទ ង់េតិអំពី មាារ ស្មាប់ការប ត ុ េះ
បណ្ត
ត លសផសងសទៀតសៅទូ ទ ំងពិភពសលាក្។
សេសរៀៃនានាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ីេួយតែលសេសរៀៃទង
ំ សៃេះអាច្ស្តូវបាៃសស្បើ ស្បា ់ ស្មាប់
ការ ិក្ាសោយខល ួៃឯងសោយបុគាលទ ំងឡាយ
ឬជា្ៃធាៃេួ យសៅក្នុងវគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល
ឬក្េម វ ិ្ីប ត ុ េះបណ្ត
ត ល។
សេសរៀៃនានាអាច្ឈរសៅតតឯងបាៃ
ស្ពេទ ំងអាច្មាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យោនសៅវ ិញសៅេក្
សហើយសយើងបាៃខិតខំស្បឹងតស្បងស្វ ើការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងសេសរៀៃៃីេួយៗសៅៃឹងស្បធាៃបទ
ៃិងការពិភ្ជក្ានានាសៅក្នុងសេសរៀៃសផសងសទៀតសៅក្នុង ស ៊េ រ ីសៃេះ។
សោលបំ ងរយៈសពលតវង
គឺស្វ ើឲ្យសេសរៀៃទ ំងសៃេះ
កាាយសៅជាវគា ិក្ាតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងោនេួ យតែលអាច្ទទួ លបាៃការបញ្ជាក្់។
សេសរៀៃៃីេួយៗចប់សផត ើេសោយអំ េះអំណ្តងអំពីវតថុបំ ងនៃសេសរៀៃសនាេះ
ៃិងលទធ ផលសោលសៅនៃការ ិក្ាត វ ងយល់តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងក្រ ី ិក្ា
ៃិងលំហាត់សែើេបីជួយស្វ ើឲ្យមាៃការយល់ែឹង ុីជសស្ៅអំពីទ សៃទៃ ំខ្ៃ់ៗផងតែរ។
លំហាត់អាច្ស្តូវបាៃស្វ ើសោយអន ក្អាៃមានក្់ៗ
ឬសោយស្ក្ ុេអន ក្ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល។
រ ូបភ្ជព
ៃិងតារាងនានាស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសែើេបីស្ស្គយបំភាឺអំពីទិែឋភ្ជពជាក្់លាក្់នៃការពិភ្ជក្ា។
ឯក្ស្គរសយង
ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតស្តូវបាៃរាយនាេ ស្មាប់ឲ្យអន ក្អាៃស្វ ើការត វ ងរក្សែើេបី ទទួ លបាៃទ សៃវ ិ ័យបតៃថ េ
សទៀត។
ការសស្បើស្បា ់ ICTD មាៃភ្ជពេិៃសទៀងទត់ខ្ាំងណ្ត ់ តែលសពលខា េះក្រ ី ិក្ា ៃិងឧទហរ ៍សៅក្នុង ៃិងសៅស្គប់
សេសរៀៃទ ំងអ ់អាច្មាៃលក្ខ ៈខុ តបា ក្ពីោន។
សៃេះគឺជាអវ ីតែលស្តូវរំពឹងទុក្។
សៃេះគឺជាស ច្ក្ត ីរំសភើប
បញ្ជហស្បឈេ
ៃិ ង ការ ៃានៃេុ ខ វ ិជាា សៃេះ សៅក្នុ ងនាេជាស្បសទ តែលសស្បើ ស្បា ់ កាត ៃុ ព លនៃ ICTs ជា វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ស្មាប់ កា រអភិវឌឍ។

ឹ នាំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលសៅក្នុងទស្េង់ជា
ការោំស្ទែល់ស ៊េ រ ីសេសរៀៃនៃការ ិក្ាអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ ICT ច្ំស េះថានក្់ែក្
ឯក្ស្គរសបាេះពុេព គឺជាសវទិកា ិក្ាត វ ងយល់ពីច្មាាយតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត–ការ ិក្ាតាេក្ុំពូ យទ័ររប ់ APCICT (http://elearning.unapcict.org)
សោយមាៃថានក្់សរៀៃតែលស ទ ើរតតែូ ច្ថានក្់សរៀៃពិតស្បាក្ែ
តែលបងាហញអំពី
ការស្វ ើបទបងាហញរប ់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត លសៅក្នុងទស្េង់ជា វ ីសែអូ ៃិងការស្វ ើបទបងាហញជា PowerPoint នៃសេសរៀៃនានា។
APCICT បាៃបសងក ើតសវទិការក្ាទុក្ឯក្ស្គរេួ យ ស្មាប់ ICTD (http://www.unapcict.org/resources) តវបស្គយត៍
តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតេួ យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់អនក្អៃុវតត
ICTD
ៃិងអន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសែើេបី
ពស្ងឹងបទពិសស្គ្ៃ៍នៃការ ិក្ាត វ ងយល់
ៃិងការប ត ុ េះបណ្ត
ត លរប ់ពួក្សគ។
សវទិការរក្ាទុក្ឯក្ស្គរសៃេះផត ល់
លទធ ភ្ជពសៅក្នុងការទទួ លបាៃ្ៃធាៃច្ំស េះែឹងនៃទិែឋភ្ជពខុ ៗោនអំពី
ICTD
ៃិងផត ល់ជូៃៃូ វច្សនាាេះទំសៃរេួ យ
ស្មាប់ការតច្ក្រំ តលក្ច្ំស េះែឹង ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍ ត ីពី ICTD តែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ។

ការទទួ លស្គាល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

វតថុបំ

រោឋភិបាលទ ំងឡាយសៅតតបៃត មាៃការលំបាក្សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
ូ េបីតតសៅក្នុងយុគបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ
រោឋភិបាលេួ យច្ំៃួៃសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតបបបុរា តែរ
តែលមាៃែូ ច្ជា
ក្ងវ េះខ្តទិៃនៃ័យ
ទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពទប
ៃិ ងទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម ។
រោឋភិបាលសផសងសទៀតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតែលមាៃលក្ខ ៈ ហ េ័យជាងសៃេះ
គឺការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលពួ ក្សគអាច្ត វ ងរក្មាៃៃ័យស្គប់ស្ោៃ់ អាច្សស្បើស្បា ់បាៃ។
សតើសយើងអាច្ពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់
ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋភិបាលបាៃសោយរសបៀបណ្ត?

សេសរៀៃសៃេះមាៃបំ

សេសរៀៃសៃេះ
តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់េន្រៃតីសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
មាៃបំ ងជួ យ
ែល់ពួក្សគឲ្យមាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ៃិងជួ យែល់ពួក្សគសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងតែៃ េតថ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្បាំពីរតផន ក្។
ផ្នែ ក ទី ១ ពិ ភ្ជ ក្ាអំ ពី ប ែិ វ តត ៃ៍ នៃទិ ៃន ៃ័ យ េូ លសហតុ ៃិ ង ឥទធ ិពលនៃបែិវតត ៃ៍សៃេះច្ំស

េះ ងា េ។

ងរប ់សេសរៀៃ
ង៖

១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធ ផលនៃការស្វ ើបែិវតត ទិៃនៃ័យច្ំស េះ
ងា េសៅក្នុងនាេជាបរ ិបទ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ
២. ស្តួ តពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យតាេរយៈក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
សោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល ៃិងបញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃ
ៃិងការអៃុវតត សោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ។
៣. ផត ល់ការព

៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា

ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។

៤. ិក្ាអំពីតួនាទីនៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័ យ
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសែើេបីធានាឲ្យបាៃៃូ វលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ គុ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទ ំងឡាយ។

ភ្ជព

៥. ពិភ្ជក្ាអំពីការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ–ែំស ើរការនៃការស្តួ តពិៃិតយទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ សស្ោេះថានក្់នៃភ្ជព
លសេែ ៀងសៅក្នុងការគ នា ៃិងតួ នាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

ផ្នែកទី២ ស្តួ តពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។
ផ្នែកទី៣ ព

៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា

ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។

ផ្នែកទី៤ គូ

បញ្ជាក្់អំពីការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

ផ្នែកទី៥ ជីក្ក្កាយអំពីការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ច្ំ ុ ច្លសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

។

៦. ត វ ងយល់ពីសោលៃសយបាយ ៃិងបញ្ជហសផសងៗសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ
ៃិងការអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ ៃិង
៧. ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ

ៈ។

ផ្នែកទី៦ ត វ ងរក្េជឈោឋៃតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។

លទធ ផលនៃការ ិក្ាត វ ងយល់

ផ្នែកទី៧ ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

បនាទប់ពីបាៃច្ំណ្តយសពលត វ ងយល់អំពីសេសរៀៃសៃេះសហើយ អន ក្សស្បើស្បា ់ទ ំងឡាយគួ រតតអាច្៖

ៈ។

១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធ ផលនៃការស្វ ើបែិវតត ទិៃនៃ័យច្ំស

េះ ងា េ

២. មាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ
៣. សកាត រស ើរ ៃិងបក្ស្ស្គយអំពីតួនាទីនៃការជួ យ ស្េួ លរប ់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។
៤. មាាល់ស ើញ ៃិងស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសោយតផែ ក្សលើសោលៃសយបាយ ក្េម វ ិ្ី ៃិង ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃអំសណ្តយផល
តែលសលើក្ក្េព ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ ៃិង
៥. សកាត រស ើរអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៈ។

ការទទួ លស្គាល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

វតថុបំ

រោឋភិបាលទ ំងឡាយសៅតតបៃត មាៃការលំបាក្សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
ូ េបីតតសៅក្នុងយុគបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ
រោឋភិបាលេួ យច្ំៃួៃសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតបបបុរា តែរ
តែលមាៃែូ ច្ជា
ក្ងវ េះខ្តទិៃនៃ័យ
ទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពទប
ៃិ ងទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម ។
រោឋភិបាលសផសងសទៀតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតែលមាៃលក្ខ ៈ ហ េ័យជាងសៃេះ
គឺការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលពួ ក្សគអាច្ត វ ងរក្មាៃៃ័យស្គប់ស្ោៃ់ អាច្សស្បើស្បា ់បាៃ។
សតើសយើងអាច្ពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់
ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋភិបាលបាៃសោយរសបៀបណ្ត?

សេសរៀៃសៃេះមាៃបំ

សេសរៀៃសៃេះ
តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់េន្រៃតីសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
មាៃបំ ងជួ យ
ែល់ពួក្សគឲ្យមាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ៃិងជួ យែល់ពួក្សគសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងតែៃ េតថ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្បាំពីរតផន ក្។
ផ្នែ ក ទី ១ ពិ ភ្ជ ក្ាអំ ពី ប ែិ វ តត ៃ៍ នៃទិ ៃន ៃ័ យ េូ លសហតុ ៃិ ង ឥទធ ិពលនៃបែិវតត ៃ៍សៃេះច្ំស

េះ ងា េ។

ងរប ់សេសរៀៃ
ង៖

១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធ ផលនៃការស្វ ើបែិវតត ទិៃនៃ័យច្ំស េះ
ងា េសៅក្នុងនាេជាបរ ិបទ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ
២. ស្តួ តពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យតាេរយៈក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
សោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល ៃិងបញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃ
ៃិងការអៃុវតត សោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ។
៣. ផត ល់ការព

៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា

ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។

៤. ិក្ាអំពីតួនាទីនៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័ យ
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសែើេបីធានាឲ្យបាៃៃូ វលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃ ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ គុ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទ ំងឡាយ។

ភ្ជព

៥. ពិភ្ជក្ាអំពីការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ–ែំស ើរការនៃការស្តួ តពិៃិតយទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ សស្ោេះថានក្់នៃភ្ជព
លសេែ ៀងសៅក្នុងការគ នា ៃិងតួ នាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

ផ្នែកទី២ ស្តួ តពិៃិតយអភិបាលក្ិច្ចតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។
ផ្នែកទី៣ ព

៌នាអំពីស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា

ៃិងតាេតបប ហ េ័យ។

ផ្នែកទី៤ គូ

បញ្ជាក្់អំពីការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

ផ្នែកទី៥ ជីក្ក្កាយអំពីការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ច្ំ ុ ច្លសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

។

៦. ត វ ងយល់ពីសោលៃសយបាយ ៃិងបញ្ជហសផសងៗសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ
ៃិងការអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ ៃិង
៧. ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ

ៈ។

ផ្នែកទី៦ ត វ ងរក្េជឈោឋៃតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។

លទធ ផលនៃការ ិក្ាត វ ងយល់

ផ្នែកទី៧ ពិចរណ្តអំពីវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

បនាទប់ពីបាៃច្ំណ្តយសពលត វ ងយល់អំពីសេសរៀៃសៃេះសហើយ អន ក្សស្បើស្បា ់ទ ំងឡាយគួ រតតអាច្៖

ៈ។

១. ពិភ្ជក្ាអំពីលទធ ផលនៃការស្វ ើបែិវតត ទិៃនៃ័យច្ំស

េះ ងា េ

២. មាៃការយល់ែឹងអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ
៣. សកាត រស ើរ ៃិងបក្ស្ស្គយអំពីតួនាទីនៃការជួ យ ស្េួ លរប ់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ។
៤. មាាល់ស ើញ ៃិងស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសោយតផែ ក្សលើសោលៃសយបាយ ក្េម វ ិ្ី ៃិង ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃអំសណ្តយផល
តែលសលើក្ក្េព ់អភិបាលក្ិច្ចតែលស្គប់ស្គងសោយទិៃនៃ័យ ៃិង
៥. សកាត រស ើរអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៈ។

ការទទួ លស្គាល់
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសោយ Emmanuel C. Lallana តែល ថ ិតសៅសស្កាេការត នាំទ ំងស្ ុងរប ់ Kiyoung Ko
ស្បធាៃេជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្ត
ត លបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្។
េតិសយបល់ ំខ្ៃ់ៗស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសោយនែគូ រប ់
APCICT
តែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញ
ជាសស្ច្ើៃសលើក្សស្ច្ើៃស្គរ។
សេសរៀៃសៃេះទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីេតិសយបល់នានាសៅក្នុងអំ ុ ងក្ិច្ចស្បជុំស្ក្ ុេ
អន ក្ជំនាញតផន ក្អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ តែលស្តូវបាៃស្បារពធ ស្វ ើស ើងសៅនថា ទី០៦-០៧ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧
សៅទីស្ក្ ុងមា៉ាៃីល
ៃិងក្ិច្ចស្បជុំពិសស្ោេះសយបល់តែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសៅនថា ទី២៩-៣១
តខ ីហា
ឆានំ២០១៨
សៅទីស្ក្ ុងបាងក្ក្។ ធាតុច្ូលតែលមាៃតនេា នានាក្៏ស្តូវបាៃទទួ លពី Tiziana Bonapace, Atsuko Okuda, Siope Vakataki
‘Ofa ៃិង Matthew សៅតផន ក្ ICT ៃិងការកាត់បៃថ យហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃត រាយ, ESCAP, ៃិង Gemma Van Halderen
ៃិង
Rikke
Munk
Hansen
សៅតផន ក្ ថ ិតិ
ESCAP។
ការបសងក ើតសេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួ លសោយ Robert de Jesus ៃិង Nuankae Wongthawatchai។
ការោំស្ទច្ំស េះការស្តួ តពិៃិតយស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសោយ Christine Apikul។ Byeongjo Kong, Kevin Drouin, Michael Santiago
ៃិង Yunjin Lee បាៃជួ យតក្ ស្េួ លឯក្ស្គរៃិពៃធ តែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព។ Joo-Eun Chung ៃិង Ho-Din Ligay
បាៃផត ល់ការោំស្ទតផន ក្រែឋ បាល ៃិងជំៃួយតែលចំបាច្់សផសងសទៀត ស្មាប់ការសច្ញសេសរៀៃសៃេះ។

តារាងមាតិកា
អំពីស ៊េ រ ីនៃសេសរៀៃ
វតថុបំ ងនៃសេសរៀៃ
ការទទួ លស្គាល់
បញ្ា ីស្បអប់
បញ្ា ីតារាង
អក្សរកាត់
១. បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៤
០៧
០៨
១១
១២
១២
១៤

១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
១៥
១.២ ពីឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម សៅជាទិៃនៃ័យក្េម
២០
១.៣ យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
២៨
២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច
៣៤
២.១ អភិបាលក្ិច្ច
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
២.២.១ ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
២.៣ បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖
ក្រ ីសោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ
៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ

៣៤
៣៨
៤១
៤៥
៤៩
៥២
៥៧

៣.១ ថ ិតិផល វូ ការ
៥៧
៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ
៦៥
៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង (Real-Time Data)
៧២
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូ ច្
៧៤
៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ
៧៧
៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
៧៩
៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
៨០
៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
៨៥
៤.២.១ ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ
៨៧
៤.២.២ ការស្វ ើគំរ ូ ៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ
៨៩
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
៩១
៤.២.៤ ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យ
៩៣
៤.២.៥ ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
៩៥
៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ
៤.២.៧ ឯក្ស្គរសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម

៩៨
១០០
១០២

ការទទួ លស្គាល់
សេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសោយ Emmanuel C. Lallana តែល ថ ិតសៅសស្កាេការត នាំទ ំងស្ ុងរប ់ Kiyoung Ko
ស្បធាៃេជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្ត
ត លបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្។
េតិសយបល់ ំខ្ៃ់ៗស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសោយនែគូ រប ់
APCICT
តែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញ
ជាសស្ច្ើៃសលើក្សស្ច្ើៃស្គរ។
សេសរៀៃសៃេះទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីេតិសយបល់នានាសៅក្នុងអំ ុ ងក្ិច្ចស្បជុំស្ក្ ុេ
អន ក្ជំនាញតផន ក្អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ តែលស្តូវបាៃស្បារពធ ស្វ ើស ើងសៅនថា ទី០៦-០៧ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧
សៅទីស្ក្ ុងមា៉ាៃីល
ៃិងក្ិច្ចស្បជុំពិសស្ោេះសយបល់តែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសៅនថា ទី២៩-៣១
តខ ីហា
ឆានំ២០១៨
សៅទីស្ក្ ុងបាងក្ក្។ ធាតុច្ូលតែលមាៃតនេា នានាក្៏ស្តូវបាៃទទួ លពី Tiziana Bonapace, Atsuko Okuda, Siope Vakataki
‘Ofa ៃិង Matthew សៅតផន ក្ ICT ៃិងការកាត់បៃថ យហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃត រាយ, ESCAP, ៃិង Gemma Van Halderen
ៃិង
Rikke
Munk
Hansen
សៅតផន ក្ ថ ិតិ
ESCAP។
ការបសងក ើតសេសរៀៃសៃេះស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួ លសោយ Robert de Jesus ៃិង Nuankae Wongthawatchai។
ការោំស្ទច្ំស េះការស្តួ តពិៃិតយស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសោយ Christine Apikul។ Byeongjo Kong, Kevin Drouin, Michael Santiago
ៃិង Yunjin Lee បាៃជួ យតក្ ស្េួ លឯក្ស្គរៃិពៃធ តែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព។ Joo-Eun Chung ៃិង Ho-Din Ligay
បាៃផត ល់ការោំស្ទតផន ក្រែឋ បាល ៃិងជំៃួយតែលចំបាច្់សផសងសទៀត ស្មាប់ការសច្ញសេសរៀៃសៃេះ។

តារាងមាតិកា
អំពីស ៊េ រ ីនៃសេសរៀៃ
វតថុបំ ងនៃសេសរៀៃ
ការទទួ លស្គាល់
បញ្ា ីស្បអប់
បញ្ា ីតារាង
អក្សរកាត់
១. បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតត ិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៤
០៧
០៨
១១
១២
១២
១៤

១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
១៥
១.២ ពីឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម សៅជាទិៃនៃ័យក្េម
២០
១.៣ យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
២៨
២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច
៣៤
២.១ អភិបាលក្ិច្ច
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
២.២.១ ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
២.៣ បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖
ក្រ ីសោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ
៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ

៣៤
៣៨
៤១
៤៥
៤៩
៥២
៥៧

៣.១ ថ ិតិផល វូ ការ
៥៧
៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ
៦៥
៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង (Real-Time Data)
៧២
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូ ច្
៧៤
៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ
៧៧
៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
៧៩
៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
៨០
៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
៨៥
៤.២.១ ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ
៨៧
៤.២.២ ការស្វ ើគំរ ូ ៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ
៨៩
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
៩១
៤.២.៤ ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យ
៩៣
៤.២.៥ ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
៩៥
៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ
៤.២.៧ ឯក្ស្គរសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម

៩៨
១០០
១០២

៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត (Metadata)
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់ តវង

១០៤
១០៧
១០៩

បញ្ា ីស្បអប់

១១១

ស្បអប់ទី២.

៥.១ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
៥.១.១ ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា
៥.១.២ ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ
៥.១.៣ ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ
៥.១.៤ ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
៥.១.៥ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល

១១១
១១១
១១២
១១៤
១១៦
១១៨

ស្បអប់ទី៣.

៥.២ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នា
៥.៣ អពា ៃតរញ្ជា
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

១២០
១២៦

ស្បអប់ទី៧.

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល

១២៩

ស្បអប់ទី៨.

៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ

១២៩

ស្បអប់ទី៩.

៦.១.១ ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
៦.១.២ ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ
៦.១.៣ ការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ
៦.២ ការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្គថប័ៃ
៦.៣ ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ

១២៩
១៣៤
១៣៦
១៣៨
១៤២

ស្បអប់ទី១០.

៥. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

ស្បអប់ទី១.

ស្បអប់ទី៤.
ស្បអប់ទី៥.
ស្បអប់ទី៦.

៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

១៤២
១៤៩

ស្បអប់ទី១១.
ស្បអប់ទី១២.
ស្បអប់ទី១៣.
ស្បអប់ទី១៤.
ស្បអប់ទី១៥.

៦.៤ ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ
ក្ំ ត់ មាាល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល

១៥៥
ស្បអប់ទី១៦.
ៈ

១៥៩
១៦២

ស្បអប់ទី១៧.
ស្បអប់ទី១៨.
ស្បអប់ទី១៩.
ស្បអប់ទី២០.
ស្បអប់ទី២១.
ស្បអប់ទី២២.
ស្បអប់ទី២៣.
ស្បអប់ទី២៤.
ស្បអប់ទី២៥.
ស្បអប់ទី២៦.
ស្បអប់ទី២៧.
ស្បអប់ទី២៨.
ស្បអប់ទី២៩.
ស្បអប់ទី៣០.

ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួ សលខ
១៦
IoT ៃិង ៃត ិ ុខទឹក្
១៩
វ ិ្ីតែលសយើងបាៃស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ពិភពសលាក្រប ់សយើង
២០
ការស្វ ើក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំ
២១
អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ស្មាប់រោឋភិបាល
២២
លទធ ផលនៃការស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
២៣
ការផ្លា ់បតរនៃឌី
ូ
ជីថល ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
២៤
ទិៃនៃ័យក្េម នៃជី វ ិតស្បចំនថា
២៥
រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជារោឋភិបាលតែលសផ្លតតសលើស្បជាពលរែឋ ជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ

ីនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី
៣៩

សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូ ការ
៥៨
បញ្ជហស្បឈេនៃការបងាហញបរ ិមា ការងាររប ់ន្រ ត ី
៦៤
ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងអាជីវក្េម
៦៨
រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋភិបា ល
៦៩
ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
៧៣
សហតុអវីសស្បើទិៃនៃ័យតូ ច្?
៧៦
ការគូ តផៃទីនៃការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅក្នុងស្បសទ សអហស
ុ ីប
៧៨
ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី
៨៤
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យទំសៃើប
៨៨
សតើអវីគឺជាការស្វ ើគំរ ូទិៃនៃ័យ?
៩០
ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្
៩២
ការទប់ស្គកត់ការគំរាេក្ំតហង
៩៤
េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃត រាយ
៩៧
ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងច្ំសណ្តេរោឋភិបាលនៃរែឋ ទ ំងឡាយនៃស្បសទ អាសេរ ិក្
៩៩
សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី?
១០១
សតើការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?
១០៣
ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
១០៦
ទិែឋភ្ជពទ ំងស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
១០៨
ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
១១២
រសបៀបអៃុវតត ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ
១១៣
អន ក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទ ស េះ
១១៥

៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត (Metadata)
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់ តវង

១០៤
១០៧
១០៩

បញ្ា ីស្បអប់

១១១

ស្បអប់ទី២.

៥.១ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
៥.១.១ ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា
៥.១.២ ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ
៥.១.៣ ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ
៥.១.៤ ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
៥.១.៥ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល

១១១
១១១
១១២
១១៤
១១៦
១១៨

ស្បអប់ទី៣.

៥.២ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នា
៥.៣ អពា ៃតរញ្ជា
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

១២០
១២៦

ស្បអប់ទី៧.

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល

១២៩

ស្បអប់ទី៨.

៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ

១២៩

ស្បអប់ទី៩.

៦.១.១ ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
៦.១.២ ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ
៦.១.៣ ការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាជៃ
៦.២ ការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្គថប័ៃ
៦.៣ ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ

១២៩
១៣៤
១៣៦
១៣៨
១៤២

ស្បអប់ទី១០.

៥. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

ស្បអប់ទី១.

ស្បអប់ទី៤.
ស្បអប់ទី៥.
ស្បអប់ទី៦.

៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

១៤២
១៤៩

ស្បអប់ទី១១.
ស្បអប់ទី១២.
ស្បអប់ទី១៣.
ស្បអប់ទី១៤.
ស្បអប់ទី១៥.

៦.៤ ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ
ក្ំ ត់ មាាល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល

១៥៥
ស្បអប់ទី១៦.
ៈ

១៥៩
១៦២

ស្បអប់ទី១៧.
ស្បអប់ទី១៨.
ស្បអប់ទី១៩.
ស្បអប់ទី២០.
ស្បអប់ទី២១.
ស្បអប់ទី២២.
ស្បអប់ទី២៣.
ស្បអប់ទី២៤.
ស្បអប់ទី២៥.
ស្បអប់ទី២៦.
ស្បអប់ទី២៧.
ស្បអប់ទី២៨.
ស្បអប់ទី២៩.
ស្បអប់ទី៣០.

ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួ សលខ
១៦
IoT ៃិង ៃត ិ ុខទឹក្
១៩
វ ិ្ីតែលសយើងបាៃស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ពិភពសលាក្រប ់សយើង
២០
ការស្វ ើក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំ
២១
អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ស្មាប់រោឋភិបាល
២២
លទធ ផលនៃការស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
២៣
ការផ្លា ់បតរនៃឌី
ូ
ជីថល ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
២៤
ទិៃនៃ័យក្េម នៃជី វ ិតស្បចំនថា
២៥
រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជារោឋភិបាលតែលសផ្លតតសលើស្បជាពលរែឋ ជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ

ីនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី
៣៩

សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូ ការ
៥៨
បញ្ជហស្បឈេនៃការបងាហញបរ ិមា ការងាររប ់ន្រ ត ី
៦៤
ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងអាជីវក្េម
៦៨
រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋភិបា ល
៦៩
ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
៧៣
សហតុអវីសស្បើទិៃនៃ័យតូ ច្?
៧៦
ការគូ តផៃទីនៃការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅក្នុងស្បសទ សអហស
ុ ីប
៧៨
ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី
៨៤
សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យទំសៃើប
៨៨
សតើអវីគឺជាការស្វ ើគំរ ូទិៃនៃ័យ?
៩០
ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្
៩២
ការទប់ស្គកត់ការគំរាេក្ំតហង
៩៤
េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃត រាយ
៩៧
ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងច្ំសណ្តេរោឋភិបាលនៃរែឋ ទ ំងឡាយនៃស្បសទ អាសេរ ិក្
៩៩
សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី?
១០១
សតើការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?
១០៣
ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
១០៦
ទិែឋភ្ជពទ ំងស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
១០៨
ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
១១២
រសបៀបអៃុវតត ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ
១១៣
អន ក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទ ស េះ
១១៥

ស្បអប់ទី៣១.
ស្បអប់ទី៣២.
ស្បអប់ទី៣២.
ស្បអប់ទី៣៣.
បញ្ា ីតារាង
តារាងទី១
តារាងទី២

ការស្វ ើឲ្យឧ ាហក្េម នៃការតថទ ំ ុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយការវ ិភ្ជគស្បព័ៃធតាេតបបបញ្ា តត ិ

I. បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

១១៧
ការវ ិភ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង
១២១
សោលការ ៍ ស្មាប់

តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េម ច្ំស េះឧ ាហក្េម
២៧
បញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល

ង៖

១១៨
• ព
១២៤

៌នាអំពីេូលោឋៃស្គឹេះនៃការស្វ ើបែិវតត ទិៃនៃ័យសៅក្នុងតផន ក្ បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT)

ី លរ ូបៃីយក្េម ការផ្លា ់បតរតផន
• ពៃយល់អំពីការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថ
ូ ក្ឌីជីថល ៃិងទិៃនៃ័យក្េម ៃិង
• ពិភ្ជក្ាអំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

៣៦

អក្សរកាត់
APCICT
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្ត
ត លបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្
APEC
អងា ការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា ុីហវិក្
API
អុីៃ្ឺសហវ នៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
CD
បៃទ េះឌី
CEO
ស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ
COO
ស្បធាៃនាយក្តផន ក្ស្បតិបតត ិការ
DAMA-DMBOK2
ការត នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិសៅកាៃ់អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹ
ង ក្ំត សលើក្ទីពីរ
ESCAP
គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ (អងា ការ ហស្បជាជាតិ)
EU
ហភ្ជពអឺរុប
GDPR
បទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូ សៅ
GPHIN
បណ្ត
ត ញព័ត៌មាៃ មាាត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្
GPS
ស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្
HCFAC
ការស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្ ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំ ុខភ្ជព
HHS-OIG
ការ ិយល័យអោា្ិការនៃស្ក្ ួ ងស វា ុខ្ភិបាល ៃិងស្បជាជៃ ( ហរែឋ អាសេរ ិក្)
ICT
បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
IoT
អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុនានា
MfDR
ការពិៃិតយតាេោៃសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ
OECD
អងា ការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ច
SDG
សោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
UNDG
ស្ក្ ុេអភិវឌឍៃ៍អងា ការ ហស្បជាជាតិ
UNDP
ក្េម វ ិ្ីអភិវឌឍៃ៍អងា ការ ហស្បជាជាតិ
UNESCO
អងា ការ ិក្ាវ ិទាស្គន្រ ត អប់រំ ៃិងវបប្េ៌នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ

ទិៃនៃ័យ
–
“ការពិត
ៃិង ថ ិតិតែលស្បេូ លបាៃរ ួេោន ស្មាប់ស្វ ើជាឯក្ស្គរសយង
ស្តូវបាៃសគសលើក្ស ើងថាជាសស្បងថម ី។ សយងតាេអន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច៖

ឬ ស្មាប់ស្វ ើការវ ិភ្ជគ”
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–

ទិៃនៃ័យ សៅក្នុង តវតសរ៍សៃេះ គឺជាសស្បងសៅក្នុង តវតសរ៍េុៃ៖ យៃេួ យតែលនាំ ឲ្យមាៃក្ំ ស ើ ៃ ៃិ ង ការតក្តស្ប។
លំ ហូ រនៃទិ ៃន ៃ័ យបាៃបសងក ើ ត សហោឋ រច្នា េព ័ ៃធ ថម ី អាជី វក្េម ថម ី ឯកា្ិ ភ្ជ ពថម ីៗ ៃសយបាយថម ីៗ ៃិង – ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ –
ស ែឋ ក្ិច្ចថមី... ច្ំ ុ ច្ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវបាៃវាយែស ត ើេោនសៅសលើ េរភូ េិេួយ តែលគួ រតតកាៃ់កាប់ ៃិងទទួ លបាៃ
អតថ ស្បសយជៃ៍ពីទិៃនៃ័យ។ 2
សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ ការទទួ លបាៃ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួ យ៖
ស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង តាេរយៈការពស្ងឹងតមាាភ្ជព
ៃិងគ សៃយយភ្ជព
ការត នាំអំពីស្ប ិទធភ្ជពថម ីៗសៅក្នុងការផត ល់ស វា ៃិងបសងក ើៃការតច្ក្រំ តលក្ព័ត៌មាៃសៅក្នុងស្ក្ ួ ងរប ់រោឋភិបាល
ផត ល់អំណ្តច្ែល់ស្បជាជៃតាេរយៈការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងពស្ងីក្ជសស្េើ រប ់ពួក្សគ
ៃិងតាេរយៈការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសៅក្នុងនាេជាកាតាលិក្រេួ យ ស្មាប់ការស្បេូ លផតុំនែគូ
ៃិងបក្ស េព ័ៃធនានាសៅក្នុង ងា េ
បសងក ើតកាលាៃុវតត ៃភ្ជពតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ចតាេរយៈការអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការបសងក ើតអាជីវក្េម
ៃិងទស្េង់ថមីៗនៃៃវាៃុវតត ៃ៍ៃង
ិ អវ ីតែលកាៃ់តតទូ សៅជាងសៃេះសទៀតសនាេះគឺតាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃក្ំស

ការបសងក ើតការងារ
ើៃស ែឋ ក្ិច្ចៃិង

ឹ អំពីស្គថៃភ្ជព
សោេះស្ស្គយបញ្ជហតផន ក្ស្គធារ ៈតែល ម ុ គស្គមញតាេរយៈការពស្ងឹងការយល់ែង
ការនាំេក្ៃូ វភ្ជពជំនាញ
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះសទៀតតែលជេះឥទធ ិពលសលើបញ្ជហស្គធារ ៈ
ៃិងអៃុញ្ជាតឲ្យ
អន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ
ងា េ ុី វ ិល
ៃិងស្បជាជៃទ ំងឡាយក្ំ ត់សោលសៅនៃការស្វ ើអៃត រាគេៃ៍
3
ៃិងតាេោៃផលប៉ាេះ ល់ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។
្នាោរពិភពសលាក្ត នាំថា
“ែូ ច្ោនៃឹងសស្បងតែរ
ទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃតក្នច្ន មាៃគុ តនេា សស្បៀបស្ៀបបៃត ិច្បៃត ួច្
ៃិងចំបាច្់ស្តូវស្វ ើការជីក្យក្ ា រក្ាទុក្ ៃិងបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ អន ក្ែនទឲ្យទទួ លស្គាល់អំពីតនេា រប ់វាសែើេបីបសងក ើតគុ តនេា ”។4
ែូ សច្ន េះ
បញ្ជហស្បឈេនា ហ េ័យច្ំស េះរោឋភិបាលទង
ំ ឡាយ
គឺ
“ការទញយក្គុ តនេា ពីទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យការផត ល់ស វាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេវ ិ្ីែូច្ោនៃឹង វ ិ្ីតែលស្ក្ ុេហ៊េុៃឯក្ជ
ៃបាៃ ិក្ាត វ ងយល់អំពីការទញយក្គុ តនេា ទ ំងសនាេះសែើេបីទទួ លបាៃស្បាក្់ច្ំស ញ”។5
6
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃែូ ច្សស្បងតាេវ ិ្ី ំខ្ៃ់ៗ។
សស្បងគឺជា្ៃធាៃតែលមាៃតែៃក្ំ ត់
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ
គឺ
“អាច្សស្បើស្បា ់បាៃសៅក្នុងរយៈសពលតវង
ៃិងអាច្សស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញបាៃសោយោមៃតែៃក្ំ ត់
7
ៃិងស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព”។
ការទញយក្សស្បងមាៃតនេា នថា
ៃិងមាៃការលំបាក្
សៅខ ៈសពលតែល

1

វច្នាៃុស្ក្េ Oxford Living Dictionaries “ទិៃនៃ័យ” អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://en.oxforddictionaries.com/definition/data (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨
តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

2

អន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច “ទិៃនៃ័យក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យមាៃក្ំស ើតនៃស ែឋ ក្ិច្ចថមីេួយ ” នថាទី០៦ តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-economy។

3

Stefaan Verhulst ៃិង Andrew Young “ភ័ ត ុ តាងតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលស្វ ើឲ្យការអភិវឌឍស ែឋ ក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ICTworks
នថាទី១៨ តខេិថុនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.ictworks.org/the-evidence-that-open-government-data-improves-developingeconomies/#.W43755Mzau4។

4

្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ឆានំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ (វា ុីងសតាៃ ឌី ុី ឆានំ២០១៩) ទំព័រទី១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។

5

Ibid។

6

Amol Rajan “ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមីសនាេះសទ” BBC នថាទី០៩ តខតុលា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.bbc.com/news/entertainment-arts41559076។

7 Bernard Marr “សៃេះគឺជាេូ លសហតុតែលទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមី” Forbes នថាទី០៥ តខេីនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/05/heres-why-data-is-not-the-new-oil/#59bc073f3aa9 ។

ស្បអប់ទី៣១.
ស្បអប់ទី៣២.
ស្បអប់ទី៣២.
ស្បអប់ទី៣៣.
បញ្ា ីតារាង
តារាងទី១
តារាងទី២

ការស្វ ើឲ្យឧ ាហក្េម នៃការតថទ ំ ុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយការវ ិភ្ជគស្បព័ៃធតាេតបបបញ្ា តត ិ

I. បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

១១៧
ការវ ិភ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង
១២១
សោលការ ៍ ស្មាប់

តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េម ច្ំស េះឧ ាហក្េម
២៧
បញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល

ង៖

១១៨
• ព
១២៤

៌នាអំពីេូលោឋៃស្គឹេះនៃការស្វ ើបែិវតត ទិៃនៃ័យសៅក្នុងតផន ក្ បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT)

ី លរ ូបៃីយក្េម ការផ្លា ់បតរតផន
• ពៃយល់អំពីការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថ
ូ ក្ឌីជីថល ៃិងទិៃនៃ័យក្េម ៃិង
• ពិភ្ជក្ាអំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

៣៦

អក្សរកាត់
APCICT
េជឈេ ឌ លប ត ុ េះបណ្ត
ត លបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្
APEC
អងា ការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា ុីហវិក្
API
អុីៃ្ឺសហវ នៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
CD
បៃទ េះឌី
CEO
ស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ
COO
ស្បធាៃនាយក្តផន ក្ស្បតិបតត ិការ
DAMA-DMBOK2
ការត នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិសៅកាៃ់អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹ
ង ក្ំត សលើក្ទីពីរ
ESCAP
គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េ ស្មាប់អា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ (អងា ការ ហស្បជាជាតិ)
EU
ហភ្ជពអឺរុប
GDPR
បទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូ សៅ
GPHIN
បណ្ត
ត ញព័ត៌មាៃ មាាត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្
GPS
ស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្
HCFAC
ការស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្ ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំ ុខភ្ជព
HHS-OIG
ការ ិយល័យអោា្ិការនៃស្ក្ ួ ងស វា ុខ្ភិបាល ៃិងស្បជាជៃ ( ហរែឋ អាសេរ ិក្)
ICT
បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
IoT
អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុនានា
MfDR
ការពិៃិតយតាេោៃសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ
OECD
អងា ការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ច
SDG
សោលសៅនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
UNDG
ស្ក្ ុេអភិវឌឍៃ៍អងា ការ ហស្បជាជាតិ
UNDP
ក្េម វ ិ្ីអភិវឌឍៃ៍អងា ការ ហស្បជាជាតិ
UNESCO
អងា ការ ិក្ាវ ិទាស្គន្រ ត អប់រំ ៃិងវបប្េ៌នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ

ទិៃនៃ័យ
–
“ការពិត
ៃិង ថ ិតិតែលស្បេូ លបាៃរ ួេោន ស្មាប់ស្វ ើជាឯក្ស្គរសយង
ស្តូវបាៃសគសលើក្ស ើងថាជាសស្បងថម ី។ សយងតាេអន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច៖

ឬ ស្មាប់ស្វ ើការវ ិភ្ជគ”

1

–

ទិៃនៃ័យ សៅក្នុង តវតសរ៍សៃេះ គឺជាសស្បងសៅក្នុង តវតសរ៍េុៃ៖ យៃេួ យតែលនាំ ឲ្យមាៃក្ំ ស ើ ៃ ៃិ ង ការតក្តស្ប។
លំ ហូ រនៃទិ ៃន ៃ័ យបាៃបសងក ើ ត សហោឋ រច្នា េព ័ ៃធ ថម ី អាជី វក្េម ថម ី ឯកា្ិ ភ្ជ ពថម ីៗ ៃសយបាយថម ីៗ ៃិង – ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ –
ស ែឋ ក្ិច្ចថមី... ច្ំ ុ ច្ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវបាៃវាយែស ត ើេោនសៅសលើ េរភូ េិេួយ តែលគួ រតតកាៃ់កាប់ ៃិងទទួ លបាៃ
អតថ ស្បសយជៃ៍ពីទិៃនៃ័យ។ 2
សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ ការទទួ លបាៃ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួ យ៖
ស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង តាេរយៈការពស្ងឹងតមាាភ្ជព
ៃិងគ សៃយយភ្ជព
ការត នាំអំពីស្ប ិទធភ្ជពថម ីៗសៅក្នុងការផត ល់ស វា ៃិងបសងក ើៃការតច្ក្រំ តលក្ព័ត៌មាៃសៅក្នុងស្ក្ ួ ងរប ់រោឋភិបាល
ផត ល់អំណ្តច្ែល់ស្បជាជៃតាេរយៈការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងពស្ងីក្ជសស្េើ រប ់ពួក្សគ
ៃិងតាេរយៈការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសៅក្នុងនាេជាកាតាលិក្រេួ យ ស្មាប់ការស្បេូ លផតុំនែគូ
ៃិងបក្ស េព ័ៃធនានាសៅក្នុង ងា េ
បសងក ើតកាលាៃុវតត ៃភ្ជពតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ចតាេរយៈការអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការបសងក ើតអាជីវក្េម
ៃិងទស្េង់ថមីៗនៃៃវាៃុវតត ៃ៍ៃង
ិ អវ ីតែលកាៃ់តតទូ សៅជាងសៃេះសទៀតសនាេះគឺតាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃក្ំស

ការបសងក ើតការងារ
ើៃស ែឋ ក្ិច្ចៃិង

ឹ អំពីស្គថៃភ្ជព
សោេះស្ស្គយបញ្ជហតផន ក្ស្គធារ ៈតែល ម ុ គស្គមញតាេរយៈការពស្ងឹងការយល់ែង
ការនាំេក្ៃូ វភ្ជពជំនាញ
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះសទៀតតែលជេះឥទធ ិពលសលើបញ្ជហស្គធារ ៈ
ៃិងអៃុញ្ជាតឲ្យ
អន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ
ងា េ ុី វ ិល
ៃិងស្បជាជៃទ ំងឡាយក្ំ ត់សោលសៅនៃការស្វ ើអៃត រាគេៃ៍
3
ៃិងតាេោៃផលប៉ាេះ ល់ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។
្នាោរពិភពសលាក្ត នាំថា
“ែូ ច្ោនៃឹងសស្បងតែរ
ទិៃនៃ័យតែលេិៃបាៃតក្នច្ន មាៃគុ តនេា សស្បៀបស្ៀបបៃត ិច្បៃត ួច្
ៃិងចំបាច្់ស្តូវស្វ ើការជីក្យក្ ា រក្ាទុក្ ៃិងបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ អន ក្ែនទឲ្យទទួ លស្គាល់អំពីតនេា រប ់វាសែើេបីបសងក ើតគុ តនេា ”។4
ែូ សច្ន េះ
បញ្ជហស្បឈេនា ហ េ័យច្ំស េះរោឋភិបាលទង
ំ ឡាយ
គឺ
“ការទញយក្គុ តនេា ពីទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យការផត ល់ស វាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេវ ិ្ីែូច្ោនៃឹង វ ិ្ីតែលស្ក្ ុេហ៊េុៃឯក្ជ
ៃបាៃ ិក្ាត វ ងយល់អំពីការទញយក្គុ តនេា ទ ំងសនាេះសែើេបីទទួ លបាៃស្បាក្់ច្ំស ញ”។5
6
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃែូ ច្សស្បងតាេវ ិ្ី ំខ្ៃ់ៗ។
សស្បងគឺជា្ៃធាៃតែលមាៃតែៃក្ំ ត់
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ
គឺ
“អាច្សស្បើស្បា ់បាៃសៅក្នុងរយៈសពលតវង
ៃិងអាច្សស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញបាៃសោយោមៃតែៃក្ំ ត់
7
ៃិងស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព”។
ការទញយក្សស្បងមាៃតនេា នថា
ៃិងមាៃការលំបាក្
សៅខ ៈសពលតែល

1

វច្នាៃុស្ក្េ Oxford Living Dictionaries “ទិៃនៃ័យ” អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://en.oxforddictionaries.com/definition/data (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨
តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

2

អន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច “ទិៃនៃ័យក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យមាៃក្ំស ើតនៃស ែឋ ក្ិច្ចថមីេួយ ” នថាទី០៦ តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.economist.com/briefing/2017/05/06/data-is-giving-rise-to-a-new-economy។

3

Stefaan Verhulst ៃិង Andrew Young “ភ័ ត ុ តាងតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលស្វ ើឲ្យការអភិវឌឍស ែឋ ក្ិច្ចមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ICTworks
នថាទី១៨ តខេិថុនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.ictworks.org/the-evidence-that-open-government-data-improves-developingeconomies/#.W43755Mzau4។

4

្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ឆានំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ (វា ុីងសតាៃ ឌី ុី ឆានំ២០១៩) ទំព័រទី១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។

5

Ibid។

6

Amol Rajan “ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមីសនាេះសទ” BBC នថាទី០៩ តខតុលា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.bbc.com/news/entertainment-arts41559076។

7 Bernard Marr “សៃេះគឺជាេូ លសហតុតែលទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាសស្បងថមី” Forbes នថាទី០៥ តខេីនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/05/heres-why-data-is-not-the-new-oil/#59bc073f3aa9 ។

ការបសងក ើតទិៃនៃ័យកាៃ់តតមាៃតនេា ទប
ៃិងកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួ ល។
ការផ្លា ់ទីសស្បងមាៃតនេា នថា
សៅខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យ
“អាច្ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង វ ិញសោយោមៃក្ំ ត់
8
ៃិងស្តូវបាៃផ្លា ់ទីសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្តាេសលបឿៃរប ់ពៃា ឺ សៅក្នុងតនេា ទបណ្ត ់។”
១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
វាស្បាក្ែណ្ត ់ តែលសយើងក្ំពុងតត ថ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត លបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ “ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃូ វច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ
សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ច្ំៃួៃអន ក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ
ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ
9
ៃិងវតថុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។”
សៅក្នុងឆានំ២០០២
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវតែលេក្ពីស្គក្លវ ិទាល័យកាលីហវ័រញា៉ា
Berkeley
បាៃស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃថា
ពិភពសលាក្បាៃផលិត “ព័ត៌មាៃថម ីៗច្ំៃួៃ ៥ អុិច្ហានប”។ 10 ច្ំៃួៃសៃេះស ម ើៃឹងបណ្ត
ណ ល័យថម ីៗច្ំៃួៃ ៣៧.០០០
ក្តៃា ងតែលមាៃស ៀវសៅ ឯក្ស្គរៃិពៃធ តែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព តផៃទី រ ូបថត។ល។ សស្ច្ើៃជាង ១៦២ លាៃច្ាប់
(ស្បតហលស ម ើៃឹងទំហំ
បណ្ត
ណ ល័យតែល្ំជាងសគបំផុតសៅសលើពិភពសលាក្” – បណ្ត
ណ ល័យ ភ្ជនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្)។
ស្បាំអុិច្ហានប ក្៏មាៃច្ំៃួៃសទវ គុ នៃច្ំៃួៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសៅក្នុងឆានំ ១៩៩៩ ផងតែរ។
សៅក្នុងឆានំ២០១៣ ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ៤,៤ សហសតានប – “មាៃច្ំៃួៃនបសស្ច្ើៃស ម ើៃឹងច្ំៃួៃផ្លកយសៅក្នុង ក្លរ ូបវៃត ” –
ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅទូ ទ ំងពិភពសលាក្។ 11 សៅក្នុងឆានំែតែលសនាេះ
សគបាៃបា៉ាៃ់ស្គមៃថា
ស្តឹេឆានំ
២០២០
ច្ំៃួៃទិៃនៃ័យៃឹងមាៃក្ំស ើៃរហូ តែល់ ៤៤ សហសតានប។ សគក្៏បាៃពាក្រ ៍ទុក្េុៃផងតែរថា សៅក្នុងឆានំ២០១៧
ស ែឋ ក្ិច្ចសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃឹង យក្ឈន េះសលើស ែឋ ក្ិច្ចស្បសទ អភិវឌឍសៅក្នុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។
សៅក្នុងឆានំ២០១៧ សគបាៃស្បសេើលសេើលថា “សៅក្នុងឆានំ២០២៥ ពិភពសលាក្ៃឹងបសងក ើត ៃិងបសងក ើតស ើង វ ិញៃូ វទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ
១៦៣
សហសតានប
12
តែលតំណ្តងឲ្យការសក្ើៃស ើងច្ំៃួៃែប់ែងនៃច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុងឆានំ ២០១៦។”
ស្បអប់ទី១. ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួ សលខ
១ គី ូ នប
១.០០០
១ សេហាានប
១.០០០.០០០
១ ជីហាានប
១.០០០.០០០.០០០
១ សតរានប
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៖ សតើសហសតានបមាៃច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃនប
សតើវាៃឹងមាៃផលប៉ាេះ ល់យ៉ាងែូ ច្សេេ ច្ខា េះច្ំស េះសយើង?” steemKR,
https://steemkr.com/technology/@carascojames/era-zeta-bytes-how-many-bytes-in-zeta-bytes-how-will-itaffect-us (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
អន ក្អសងក តការ ៍បាៃរ ួេច្ំត ក្េួ យតផន ក្ែល់ការស្វ ើបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យសៅជាបសច្ច ក្វ ិទា–
ការសក្ើៃស ើង នៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រ
ការភ្ជាប់ អុីៃ្ឺ ិតតែលបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យសៅក្នុងសលបឿៃសលឿៃជាងេុៃ
(faster
broadband
connections)
ត ៊េ ៃ ៊េ រ តែលមាៃតនេា សថាក្
13
ៃិ ង ទូ រ ពទ ច្ល័ ត តែលស្គបែ ត ប់សលើស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់។ ការអភិវឌឍនានានៃការរក្ាទុក្ (ែូ ច្ជា cloud computing)
សហើយស្បព័ៃធេូ លោឋៃទិៃនៃ័យក្៏បាៃអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្បេូ ល
ការរក្ាទុក្
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃខ្ាំងផងតែរ។

ការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាយ៉ាងទូ លំទូលាយបាៃអៃុញ្ជាតឲ្យសយើង វ ិវតត ខល ួៃពីអនក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ។
14 សយើ ង ធា
ា ប់ សេើ ល ទូ រ ទ សៃ៍ ស្គត ប់ វ ិទយ
ុ ៃិ ង អាៃកាត ត។ សៅក្នុ ងឆានំ ២ ០១៦ សយើ ង បាៃសស្បើ ស្បា ់ ្វី ត ្ឺ (tweeted) ច្ំ ៃួៃ
៤៥៦.០០០ ែង បាៃបសងាហេះរ ូបថតសៅសលើ អុី ៃ ស្គត ស្កាេ (Instagram) ច្ំ ៃួៃ ៤៦.៧៤០ រ ូប បាៃស្វ ើ កា រស្ស្គវស្ជាវសៅសលើ
សហាាហា ល (google) ច្ំៃួៃ ៣,៦ លាៃែង បាៃសផញើអុីតេលតែលខូ ច្ (spam email) ច្ំៃួៃ ១០៣.៤៤៧.៥២០ អុីតេល
ៃិងបាៃសបាេះពុេពផាយក្ំត នៃទំព័រថម ីៗច្ំៃួៃ ៦០០ ទំព័រសៅសលើ វ ី ីភីសឌៀ (Wikipedia) ជាសរៀងរាល់នាទី។15
សៅក្នុងនាេជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ
សយើងបាៃបសងក ើត ស្គាក្ស្គនេសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថល
–
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងតែលជាលទធ ផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ
16
្ឺ ិត។
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
(ែូ ច្ជា សហវ ប៊េុក្ (Facebook) ៃិង្វ ីត្ឺ (Twitter) ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាាហា ល (Google) ផងតែរ។
ស្ បសពលជាេួ យោនសៃេះ សយើងបាៃបសងក ើត ទិៃនៃ័យជាលទធ ផល – អៃុផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺិត។17 ឧទហរ ៍៖ សៅសពលតែលសយើងស្វ ើការសៅទូ រ ពទ សច្ញសោយសស្បើស្បា ់ទូរ ពទ ច្ល័តរប ់សយើង បញ្ា ីការសៅសច្ញេួ យ
–
តែលមាៃសលខទូ រ ពទ រប ់សយើង
ៃិងសលខទូ រ ពទ រប ់អនក្តែលសយើងក្ំពុងតតសៅទូ រ ពទ សៅកាៃ់
សពលសវលា
ៃិងរយៈសពលនៃការសៅសច្ញ ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអៃត រក្េម នៃឧបក្រ ៍រប ់សយើងជាេួ យប៉ាេទូ រ ពទ នែ – ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។18
សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធ ផលសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ក្េម វ ិ្ីច្ូលសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅសលើតវបស្គយត៍ (web
browser)
រប ់សយើងសែើេបីត វ ងរក្ព័ត៌មាៃ
ឬទិញទំៃិញសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតផងតែរ។
ទិៃនៃ័យជាលទធ ផលរប ់សយើងផត ល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥ រ ិយបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរ-ការ
វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃតនេា អំពីទមាាប់
ៃិងច្ំ ូ លច្ិតតរប ់សយើងសៅសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
សៅខ ៈសពលតែលសយើងបាៃកាាយជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃសនាេះ
សយើងតលងជាអន ក្បសងក ើតទិៃនៃ័យតតមានក្់ឯងសទៀតសហើយ។
19
ឧបក្រ ៍រប ់សយើងតែលស្តូវបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹងអុីៃ្ឺ ិតក្៏ក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យផងតែរ។
ការអភិវឌឍសៃេះស្តូវបាៃសៅថាអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ
(Internet
of
Things
(IoT))៖
“ស្បព័ៃធេួ យនៃឧបក្រ ៍ក្ុំពូ យទ័រ
មា៉ា ុីៃសេកាៃិច្ ៃិងមា៉ា ុីៃឌីជីថល វតថុនានា
តវ ឬេៃុ សទ ំងឡាយតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យោនសៅវ ិញសៅេក្
តែលស្តូវបាៃផត ល់ជូៃស្មេះ ស្មាប់ការ មាាល់ស ើញពិស
ៗ
ៃិង េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការសផទ រតាេបណ្ត
ត ញណ្តេួ យសោយពុំចំបាច្់មាៃអៃត រក្េម រវាងេៃុ ស
ៃិងេៃុ ស
ឬេៃុ ស
20
ៃិងក្ុំពូ យទ័រសនាេះសទ”។
ៃិយយរ ួេ
“ការស្បាស្ ័យទក្់ទងតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាតឲ្យស្វ ើស ើងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតរវាងវតថុនានាជាសរៀងរាល់នថា ។ 21
សៅក្នុងឆានំ២០១៧ មាៃឧបក្រ ៍ជាង ២០ ៃ់លាៃសស្គឿងស្តូវបាៃសគបា៉ាៃ់ស្គមៃថាបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 22
ច្ំៃួៃសៃេះស្តូវបាៃសគរំពឹងទុក្ថាៃឹងមាៃការសក្ើៃស ើងរហូ តែល់ជិត
៣១
ៃ់លាៃសៅក្នុងឆានំ២០២០
ៃិងបនាទប់េក្ៃឹងសក្ើៃស ើងរហូ តែល់ស្បតហល ៧៥
ៃ់លាៃសស្គឿងសៅក្នុងឆានំ២ ០២៥។ ជាលទធ ផ ល គិ ត ស្តឹ េ ឆានំ ២ ០២៥
“IoT
ៃឹ ង បសងក ើត ទិ ៃន ៃ័ យជាង
២
សហសតានប
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍សអ ិច្ស្តូៃិក្នានារប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។23
ស្បជាជៃៃឹងស្តូវបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹងបណ្ត
ត ញសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្សៅសពលតែលស្បឈេេុខៃឹង
សគបាៃស្វ ើការពាក្រ ៍ទុក្េុៃថា
គិតស្តឹេឆានំ២០២៥
តែលបាៃភ្ជាប់បណ្ត
ត ញសៅស្គប់ទីក្តៃា ងទង
ំ អ ់សៅសលើពិភពសលាក្

IoT។
“ច្ំៃួៃេៃុ ស
ជាេ្យេ

14

Kirsty “សតើ ‘ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងខ្ាំងកាានៃទិៃនៃ័យ’ សក្ើតសច្ញពីច្ំ ុ ច្ណ្ត?” Bime Blog។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://blog.bimeanalytics.com/english/wheredid-the-data-explosion-come-from (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

15

ិ
Tom Hale “សតើមាៃទិៃនៃ័យច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃតែលពិភពសលាក្បាៃបសងក ើតស ើងជាសរៀងរាល់នាទី?” វទាស្គន្រ
ត IFL នថាទី២៦ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.iflscience.com/technology/how-much-data-does-the-world-generate-every-minute/។

16

Margaret Rouse “ទិៃនៃយ
័ ជាលទធ ផល (Data Exhaust)” WhatIs.com តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://whatis.techtarget.com/definition/dataexhaust។

17

Ibid។

18

Jessica Leber “បញ្ា ីការសៅសច្ញរប ់ទូរ ពទ ច្ល័តអាច្បងាហញសរឿងរាវជាសស្ច្ើៃសៅកាៃ់ NSA” ការស្តួ តពិៃិតយបសច្ច ក្ វ ិទា MIT ស ើង វ ិញ នថាទ១
ី ៨ តខេិថុនា ឆានំ២០១៣។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.technologyreview.com/s/516181/mobile-call-logs-can-reveal-a-lot-to-the-nsa/។

8

Ibid។

19

Steve Ranger “សតើ IoT គឺជាអវ ី? អវ ីស្គប់យ៉ាងតែលអន ក្ចំបាច្់ស្តូវែឹងអំពីអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុសៅសពលសៃេះ” ZDNet នថាទី២១ តខ ីហា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-iot-right-now/។

9

ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៤ ទំព័រទី៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។

20

Margaret Rouse “អុីៃ្ឺ

10

ិ
ស្គន្រស្គតចរយនៃស្គក្លវទាល័
យកាលីហវ័រញា៉ា “សតើមាៃព័ត៌មាៃច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃ? ២០០៣៖ ស ច្ក្ត ី សងខ ប” នថាទី២៧ តខតុលា ឆានំ២០០៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://groups.ischool.berkeley.edu/archive/how-much-info-2003/execsum.htm។
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11

ី លនៃកាលាៃុវតត ៃភ្ជព៖ ទិៃនៃយ
ក្លសលាក្ឌីជីថល EMC “ ក្លសលាក្ឌីជថ
័ ជាសស្ច្ើៃ ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃតនេា អុីៃ្ឺ
ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc/digital-universe-2014.pdf។

12

David Reinsel, John Gantz ៃិង John Rydning “យុគទិៃនៃយ
័ ២០២៥៖ ការវ ិវតត នៃទិៃនៃយ
័ សៅជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ស្មាប់ជី វ ិត” IDC White Paper តខសេស្គ
ឆានំ២០១៧។

13

ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២ ទំពរ័ ទី៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

ិតនៃវតថុ” ព័ត៌មាៃស្តួ ៗ តខសេស្គ

ិតនៃវតថុ (IoT)” រសបៀបវារៈនៃ TechTarget IoT តខេិថុនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://internetofthingsagenda.techtarget.com/

definition/Internet-of-Things-loT។
ិតនៃវតថុអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃបែិវតត ៃ៍សៅក្នុង វ ិ ័យោំែុេះ” បលុក្ (Blog) ព័ត៌មាៃ
ៃិងគេនាគេៃ៍រប ់្នាោរពិភពសលាក្ ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទ១
ី ៧ តខ ីហា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://blogs.worldbank.org/ic4d/agricultureHyea Won Lee “ក្ ិក្េម ២.០៖ រសបៀបតែលអុីៃ្ឺ

20-how-internet-things-can-revolutionize-farming-sector។
22

Statista “ឧបក្រ ៍ តែលស្តូវបាៃភ្ជាប់ជាេួ យអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ (IoT) តែលស្តូវបាៃែំស ើងសៅទូ ទង
ំ ពិភពសលាក្ចប់ពឆា
ី ន ំ២០១៥ រហូ តែល់ឆានំ២០២៥ (ជា ៃ់លាៃ)”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ៖ https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

23

Ian Scales “IoT ២០២៥៖ ឧបក្រ ៍ច្ំៃួៃ ២៧ ៃ់លាៃសស្គឿងបសញ្ច ញទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ២ សហសតានប ៃិងបសងក ើតទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ ៣ ស្ទីលាៃែុលាារ” TelecomTV នថាទី០៥
តខ ីហា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.telecomtv.com/articles/iot/iot-2025-27-billion -devises-spewing-2-zettabytes-of-data-andgenerating-3-trillion-13872/។

ការបសងក ើតទិៃនៃ័យកាៃ់តតមាៃតនេា ទប
ៃិងកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួ ល។
ការផ្លា ់ទីសស្បងមាៃតនេា នថា
សៅខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យ
“អាច្ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង វ ិញសោយោមៃក្ំ ត់
8
ៃិងស្តូវបាៃផ្លា ់ទីសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្តាេសលបឿៃរប ់ពៃា ឺ សៅក្នុងតនេា ទបណ្ត ់។”
១.១ ទិៃនៃ័យ ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
វាស្បាក្ែណ្ត ់ តែលសយើងក្ំពុងតត ថ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត លបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ “ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃូ វច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ
សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ច្ំៃួៃអន ក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ
ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ
9
ៃិងវតថុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។”
សៅក្នុងឆានំ២០០២
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវតែលេក្ពីស្គក្លវ ិទាល័យកាលីហវ័រញា៉ា
Berkeley
បាៃស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃថា
ពិភពសលាក្បាៃផលិត “ព័ត៌មាៃថម ីៗច្ំៃួៃ ៥ អុិច្ហានប”។ 10 ច្ំៃួៃសៃេះស ម ើៃឹងបណ្ត
ណ ល័យថម ីៗច្ំៃួៃ ៣៧.០០០
ក្តៃា ងតែលមាៃស ៀវសៅ ឯក្ស្គរៃិពៃធ តែលេិៃទៃ់បាៃសបាេះពុេព តផៃទី រ ូបថត។ល។ សស្ច្ើៃជាង ១៦២ លាៃច្ាប់
(ស្បតហលស ម ើៃឹងទំហំ
បណ្ត
ណ ល័យតែល្ំជាងសគបំផុតសៅសលើពិភពសលាក្” – បណ្ត
ណ ល័យ ភ្ជនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្)។
ស្បាំអុិច្ហានប ក្៏មាៃច្ំៃួៃសទវ គុ នៃច្ំៃួៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសៅក្នុងឆានំ ១៩៩៩ ផងតែរ។
សៅក្នុងឆានំ២០១៣ ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ៤,៤ សហសតានប – “មាៃច្ំៃួៃនបសស្ច្ើៃស ម ើៃឹងច្ំៃួៃផ្លកយសៅក្នុង ក្លរ ូបវៃត ” –
ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅទូ ទ ំងពិភពសលាក្។ 11 សៅក្នុងឆានំែតែលសនាេះ
សគបាៃបា៉ាៃ់ស្គមៃថា
ស្តឹេឆានំ
២០២០
ច្ំៃួៃទិៃនៃ័យៃឹងមាៃក្ំស ើៃរហូ តែល់ ៤៤ សហសតានប។ សគក្៏បាៃពាក្រ ៍ទុក្េុៃផងតែរថា សៅក្នុងឆានំ២០១៧
ស ែឋ ក្ិច្ចសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃឹង យក្ឈន េះសលើស ែឋ ក្ិច្ចស្បសទ អភិវឌឍសៅក្នុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។
សៅក្នុងឆានំ២០១៧ សគបាៃស្បសេើលសេើលថា “សៅក្នុងឆានំ២០២៥ ពិភពសលាក្ៃឹងបសងក ើត ៃិងបសងក ើតស ើង វ ិញៃូ វទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ
១៦៣
សហសតានប
12
តែលតំណ្តងឲ្យការសក្ើៃស ើងច្ំៃួៃែប់ែងនៃច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុងឆានំ ២០១៦។”
ស្បអប់ទី១. ច្ំៃួៃសហសតានបជាតួ សលខ
១ គី ូ នប
១.០០០
១ សេហាានប
១.០០០.០០០
១ ជីហាានប
១.០០០.០០០.០០០
១ សតរានប
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៖ សតើសហសតានបមាៃច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃនប
សតើវាៃឹងមាៃផលប៉ាេះ ល់យ៉ាងែូ ច្សេេ ច្ខា េះច្ំស េះសយើង?” steemKR,
https://steemkr.com/technology/@carascojames/era-zeta-bytes-how-many-bytes-in-zeta-bytes-how-will-itaffect-us (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
អន ក្អសងក តការ ៍បាៃរ ួេច្ំត ក្េួ យតផន ក្ែល់ការស្វ ើបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យសៅជាបសច្ច ក្វ ិទា–
ការសក្ើៃស ើង នៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រ
ការភ្ជាប់ អុីៃ្ឺ ិតតែលបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យសៅក្នុងសលបឿៃសលឿៃជាងេុៃ
(faster
broadband
connections)
ត ៊េ ៃ ៊េ រ តែលមាៃតនេា សថាក្
13
ៃិ ង ទូ រ ពទ ច្ល័ ត តែលស្គបែ ត ប់សលើស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់។ ការអភិវឌឍនានានៃការរក្ាទុក្ (ែូ ច្ជា cloud computing)
សហើយស្បព័ៃធេូ លោឋៃទិៃនៃ័យក្៏បាៃអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្បេូ ល
ការរក្ាទុក្
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃខ្ាំងផងតែរ។

ការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាយ៉ាងទូ លំទូលាយបាៃអៃុញ្ជាតឲ្យសយើង វ ិវតត ខល ួៃពីអនក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ។
14 សយើ ង ធា
ា ប់ សេើ ល ទូ រ ទ សៃ៍ ស្គត ប់ វ ិទយ
ុ ៃិ ង អាៃកាត ត។ សៅក្នុ ងឆានំ ២ ០១៦ សយើ ង បាៃសស្បើ ស្បា ់ ្វី ត ្ឺ (tweeted) ច្ំ ៃួៃ
៤៥៦.០០០ ែង បាៃបសងាហេះរ ូបថតសៅសលើ អុី ៃ ស្គត ស្កាេ (Instagram) ច្ំ ៃួៃ ៤៦.៧៤០ រ ូប បាៃស្វ ើ កា រស្ស្គវស្ជាវសៅសលើ
សហាាហា ល (google) ច្ំៃួៃ ៣,៦ លាៃែង បាៃសផញើអុីតេលតែលខូ ច្ (spam email) ច្ំៃួៃ ១០៣.៤៤៧.៥២០ អុីតេល
ៃិងបាៃសបាេះពុេពផាយក្ំត នៃទំព័រថម ីៗច្ំៃួៃ ៦០០ ទំព័រសៅសលើ វ ី ីភីសឌៀ (Wikipedia) ជាសរៀងរាល់នាទី។15
សៅក្នុងនាេជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ
សយើងបាៃបសងក ើត ស្គាក្ស្គនេសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថល
–
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងតែលជាលទធ ផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ
16
្ឺ ិត។
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើតស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
(ែូ ច្ជា សហវ ប៊េុក្ (Facebook) ៃិង្វ ីត្ឺ (Twitter) ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាាហា ល (Google) ផងតែរ។
ស្ បសពលជាេួ យោនសៃេះ សយើងបាៃបសងក ើត ទិៃនៃ័យជាលទធ ផល – អៃុផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺិត។17 ឧទហរ ៍៖ សៅសពលតែលសយើងស្វ ើការសៅទូ រ ពទ សច្ញសោយសស្បើស្បា ់ទូរ ពទ ច្ល័តរប ់សយើង បញ្ា ីការសៅសច្ញេួ យ
–
តែលមាៃសលខទូ រ ពទ រប ់សយើង
ៃិងសលខទូ រ ពទ រប ់អនក្តែលសយើងក្ំពុងតតសៅទូ រ ពទ សៅកាៃ់
សពលសវលា
ៃិងរយៈសពលនៃការសៅសច្ញ ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអៃត រក្េម នៃឧបក្រ ៍រប ់សយើងជាេួ យប៉ាេទូ រ ពទ នែ – ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។18
សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធ ផលសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់ក្េម វ ិ្ីច្ូលសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃសៅសលើតវបស្គយត៍ (web
browser)
រប ់សយើងសែើេបីត វ ងរក្ព័ត៌មាៃ
ឬទិញទំៃិញសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតផងតែរ។
ទិៃនៃ័យជាលទធ ផលរប ់សយើងផត ល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥ រ ិយបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរ-ការ
វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃតនេា អំពីទមាាប់
ៃិងច្ំ ូ លច្ិតតរប ់សយើងសៅសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
សៅខ ៈសពលតែលសយើងបាៃកាាយជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃសនាេះ
សយើងតលងជាអន ក្បសងក ើតទិៃនៃ័យតតមានក្់ឯងសទៀតសហើយ។
19
ឧបក្រ ៍រប ់សយើងតែលស្តូវបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹងអុីៃ្ឺ ិតក្៏ក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យផងតែរ។
ការអភិវឌឍសៃេះស្តូវបាៃសៅថាអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ
(Internet
of
Things
(IoT))៖
“ស្បព័ៃធេួ យនៃឧបក្រ ៍ក្ុំពូ យទ័រ
មា៉ា ុីៃសេកាៃិច្ ៃិងមា៉ា ុីៃឌីជីថល វតថុនានា
តវ ឬេៃុ សទ ំងឡាយតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យោនសៅវ ិញសៅេក្
តែលស្តូវបាៃផត ល់ជូៃស្មេះ ស្មាប់ការ មាាល់ស ើញពិស
ៗ
ៃិង េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការសផទ រតាេបណ្ត
ត ញណ្តេួ យសោយពុំចំបាច្់មាៃអៃត រក្េម រវាងេៃុ ស
ៃិងេៃុ ស
ឬេៃុ ស
20
ៃិងក្ុំពូ យទ័រសនាេះសទ”។
ៃិយយរ ួេ
“ការស្បាស្ ័យទក្់ទងតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាតឲ្យស្វ ើស ើងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតរវាងវតថុនានាជាសរៀងរាល់នថា ។ 21
សៅក្នុងឆានំ២០១៧ មាៃឧបក្រ ៍ជាង ២០ ៃ់លាៃសស្គឿងស្តូវបាៃសគបា៉ាៃ់ស្គមៃថាបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។ 22
ច្ំៃួៃសៃេះស្តូវបាៃសគរំពឹងទុក្ថាៃឹងមាៃការសក្ើៃស ើងរហូ តែល់ជិត
៣១
ៃ់លាៃសៅក្នុងឆានំ២០២០
ៃិងបនាទប់េក្ៃឹងសក្ើៃស ើងរហូ តែល់ស្បតហល ៧៥
ៃ់លាៃសស្គឿងសៅក្នុងឆានំ២ ០២៥។ ជាលទធ ផ ល គិ ត ស្តឹ េ ឆានំ ២ ០២៥
“IoT
ៃឹ ង បសងក ើត ទិ ៃន ៃ័ យជាង
២
សហសតានប
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍សអ ិច្ស្តូៃិក្នានារប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។23
ស្បជាជៃៃឹងស្តូវបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹងបណ្ត
ត ញសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្សៅសពលតែលស្បឈេេុខៃឹង
សគបាៃស្វ ើការពាក្រ ៍ទុក្េុៃថា
គិតស្តឹេឆានំ២០២៥
តែលបាៃភ្ជាប់បណ្ត
ត ញសៅស្គប់ទីក្តៃា ងទង
ំ អ ់សៅសលើពិភពសលាក្

IoT។
“ច្ំៃួៃេៃុ ស
ជាេ្យេ

14

Kirsty “សតើ ‘ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងខ្ាំងកាានៃទិៃនៃ័យ’ សក្ើតសច្ញពីច្ំ ុ ច្ណ្ត?” Bime Blog។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://blog.bimeanalytics.com/english/wheredid-the-data-explosion-come-from (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

15

ិ
Tom Hale “សតើមាៃទិៃនៃ័យច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃតែលពិភពសលាក្បាៃបសងក ើតស ើងជាសរៀងរាល់នាទី?” វទាស្គន្រ
ត IFL នថាទី២៦ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.iflscience.com/technology/how-much-data-does-the-world-generate-every-minute/។

16

Margaret Rouse “ទិៃនៃយ
័ ជាលទធ ផល (Data Exhaust)” WhatIs.com តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://whatis.techtarget.com/definition/dataexhaust។

17

Ibid។

18

Jessica Leber “បញ្ា ីការសៅសច្ញរប ់ទូរ ពទ ច្ល័តអាច្បងាហញសរឿងរាវជាសស្ច្ើៃសៅកាៃ់ NSA” ការស្តួ តពិៃិតយបសច្ច ក្ វ ិទា MIT ស ើង វ ិញ នថាទ១
ី ៨ តខេិថុនា ឆានំ២០១៣។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.technologyreview.com/s/516181/mobile-call-logs-can-reveal-a-lot-to-the-nsa/។

8

Ibid។

19

Steve Ranger “សតើ IoT គឺជាអវ ី? អវ ីស្គប់យ៉ាងតែលអន ក្ចំបាច្់ស្តូវែឹងអំពីអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុសៅសពលសៃេះ” ZDNet នថាទី២១ តខ ីហា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-iot-right-now/។

9

ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៤ ទំព័រទី៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។

20

Margaret Rouse “អុីៃ្ឺ

10

ិ
ស្គន្រស្គតចរយនៃស្គក្លវទាល័
យកាលីហវ័រញា៉ា “សតើមាៃព័ត៌មាៃច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃ? ២០០៣៖ ស ច្ក្ត ី សងខ ប” នថាទី២៧ តខតុលា ឆានំ២០០៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://groups.ischool.berkeley.edu/archive/how-much-info-2003/execsum.htm។

21

11

ី លនៃកាលាៃុវតត ៃភ្ជព៖ ទិៃនៃយ
ក្លសលាក្ឌីជីថល EMC “ ក្លសលាក្ឌីជថ
័ ជាសស្ច្ើៃ ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃតនេា អុីៃ្ឺ
ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc/digital-universe-2014.pdf។

12

David Reinsel, John Gantz ៃិង John Rydning “យុគទិៃនៃយ
័ ២០២៥៖ ការវ ិវតត នៃទិៃនៃយ
័ សៅជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ស្មាប់ជី វ ិត” IDC White Paper តខសេស្គ
ឆានំ២០១៧។

13

ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២ ទំពរ័ ទី៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

ិតនៃវតថុ” ព័ត៌មាៃស្តួ ៗ តខសេស្គ

ិតនៃវតថុ (IoT)” រសបៀបវារៈនៃ TechTarget IoT តខេិថុនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://internetofthingsagenda.techtarget.com/

definition/Internet-of-Things-loT។
ិតនៃវតថុអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃបែិវតត ៃ៍សៅក្នុង វ ិ ័យោំែុេះ” បលុក្ (Blog) ព័ត៌មាៃ
ៃិងគេនាគេៃ៍រប ់្នាោរពិភពសលាក្ ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទ១
ី ៧ តខ ីហា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://blogs.worldbank.org/ic4d/agricultureHyea Won Lee “ក្ ិក្េម ២.០៖ រសបៀបតែលអុីៃ្ឺ

20-how-internet-things-can-revolutionize-farming-sector។
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Statista “ឧបក្រ ៍ តែលស្តូវបាៃភ្ជាប់ជាេួ យអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ (IoT) តែលស្តូវបាៃែំស ើងសៅទូ ទង
ំ ពិភពសលាក្ចប់ពឆា
ី ន ំ២០១៥ រហូ តែល់ឆានំ២០២៥ (ជា ៃ់លាៃ)”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ៖ https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

23

Ian Scales “IoT ២០២៥៖ ឧបក្រ ៍ច្ំៃួៃ ២៧ ៃ់លាៃសស្គឿងបសញ្ច ញទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ២ សហសតានប ៃិងបសងក ើតទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ ៣ ស្ទីលាៃែុលាារ” TelecomTV នថាទី០៥
តខ ីហា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.telecomtv.com/articles/iot/iot-2025-27-billion -devises-spewing-2-zettabytes-of-data-andgenerating-3-trillion-13872/។

ៃឹងស្វ ើអៃត រក្េម ជាេួ យឧបក្រ ៍ តែលបាៃភ្ជាប់បណ្ត
ត ញជិត ៤.៨០០ ែងក្នុងេួ យនថា ឬស្វ ើអៃត រក្េម េតងសរៀងរាល់ ១៨
វ ិនាទី”។24
IoT
ៃឹងេិៃស្តឹេតតផត ល់ការយល់ែឹង ំខ្ៃ់ៗអំពីឥ រ ិយបថរប ់បុគាលតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏ៃឹងជួ យសោេះស្ស្គយបញ្ជហស្បឈេរប ់ ងា េផងតែរ។

ស្វ ើែូសច្ន េះអតិថិជៃេិៃធាាប់បាៃស ើញ វ ិក្ក យបស្តសៅក្នុងទស្េង់ជា ៃា ឹក្សនាេះសទ
សហើយសយើងអាច្
ច្ូ លសស្បើស្បា ់កាតា ុ ក្សៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសស្ច្ើៃជាងការទទួ លបាៃកាតា ុ ក្ទ ំងសនាេះសៅក្នុងស្បអប់ ំបុស្តរប ់
សយើង។
ពីការទំនាក្់ទំៃងអាជីវក្េម តាេរយៈការសផញើ ំបុស្តសៅក្នុងច្ំសណ្តេេិតតភ័ក្តិ
នាសពលបច្ចុបបៃន ំបុស្តស្បចំនថា រប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ស ើញសៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ ត្បតបា ត (tablet) ឬទូ រ ពទ ឆាាតនវរប ់សយើង។

ប្រអរ់ទី២. IoT និងសនត ិសុខទឹក

ឌ
ុី ី
(CDs)
សៅជាអឹេភីស្ ុី
(MP3s)៖
បៃទ េះឌី
( ុីឌី)
ស្តូវបាៃជំៃួ សោយអឹេភីស្ េ
ុី ួ យច្ំៃួៃ្ំ។
េៃុ សភ្ជគសស្ច្ើៃទញយក្ (Download) តន្រៃតីរប ់ពួក្សគសែើេបីស្គតប់សៅសលើទូរ ពទ ឬឧបក្រ ៍ចក្់អឹេភីស្ ុី (MP3 player)
រប ់ពួក្សគ
សស្ច្ើៃជាងការរក្ាទុក្ការស្បេូ លផតុំនៃ ុីឌីជាសស្ច្ើៃបៃទ េះ។
ការសបើក្តន្រៃតីស្គតប់សៅក្នុង ំ ុ ំឯក្ស្គរនៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយសស្ច្ើៃជាងការថត សេា ងជាក្់ត ត ង គឺជាបទោឋៃ។

បសច្ច ក្ វ ិទា
IoT
អាច្ផត ល់ការយល់ែឹងអំពីបញ្ជហស្បឈេែ៏ ម ុ គស្គមញតែលសៅជុំ វ ិញ ៃត ិ ុខទឹក្បាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ
តែលស្វ ើឲ្យរោឋភិបាលអាច្ក្ំ ត់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការផា ត់ផាង់ទឹក្
តស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ក្េម វ ិ្ី
IoT
អាច្ជួ យែល់ទីភ្ជនក្់ងារនានាសៅក្នុងការ ស្េប ស្េួ ល
ការសឆ្ា ើយតបសៅក្នុងច្ំ សណ្តេអន ក្តែល ក្់ ព័ ៃធ បាៃកាៃ់ តតលែ ស្បស ើ រ
តាេរយៈការចប់ យ ក្ផលប៉ាេះ ល់ ជា ក្់ លា ក្់ នៃសោលៃសយបាយៃីេួយៗ។
ការ ស្េប ស្េួ លសៃេះអាច្ សស្េច្បាៃសោយសស្បើស្បា ់គំរ ូនៃការពាក្រ ៍
ឬតាេរយៈការវា ់ តវងតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើសត ត
A/B
(ស្វ ើការសែើេបីសស្បៀបស្ៀប ំសៅទ ំងពីរ A ៃិង B)។
ក្ំស ើៃនៃការផា ត់ផាង់ទឹក្
ជាញឹក្ញាប់
គឺជាជសស្េើ ែំបូងសគបងែ ់ តែលស្តូវបាៃយក្
ពិចរណ្តសោយស្គរការថយច្ុេះនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទឹក្
ៃិងតាេស្បនព ី
ស្ក្ ុេហ៊េុៃ
នានាតែលបាៃស្វ ើការវ ិៃិសយគយ៉ាងខ្ាំងកាាសលើការត វ ងរក្ស្បភពទឹក្
ថម ីៗ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
សៅសពលតែល្ៃធាៃថម ីៗ រ ីង ង ួតអ ់
មាារនានាស្បតហលជាស្តូវសផ្លតតសលើការបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូ ល ស្មាប់ការែឹក្ជញ្ជៃ
ូ ជំៃួ វ ិញ – សោយស្គរតតសហោឋរច្នា េព ័ៃធ
ជាញឹក្ញាប់ មាៃ ភ្ជពច ់ សហើយស្បព័ៃធផា ត់ផាង់ទឹក្បាត់បង់ទឹក្ច្ំៃួៃ ១៦ ភ្ជគរយសៅក្នុងអំ ុ ងសពលែឹក្ជញ្ជៃ
ូ ។
បញ្ជហស្បឈេេួ យសៅក្នុងច្ំសណ្តេបញ្ជហស្បឈេនានាតែល
IoT
អាច្សោេះស្ស្គយបាៃសនាេះគឺ
ការក្ំ ត់យ៉ាងជាក្់លាក្់អំពីក្តៃា ងតែលស្តូវជួ ជុលសែើេបីបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូ ល
ៃិងថាសតើច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់តំបៃ់សនាេះៃឹងកាត់ក្ងសស្គហ៊េុយេូ ល្ៃសលើការជួ ជុលបាៃតែរឬសទ។
ត ៊េៃ ៊េរអាច្ផត ល់ការយល់ែឹងអំពីលំហូរទឹក្បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀត
ៃិងជួ យក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើងនានា
ូ េបីតតសៅក្ស្េិតមាច ់ផទេះៃីេួយៗតែល
តាេ្េម តា
េិៃបាៃច្ូ លរ ួេជាេួ យរែឋ
ក្់ព័ៃធៃឹងសហោឋរច្នា េព ័ៃធទឹក្ក្៏សោយ។
ការបញ្ឈប់
ឬការកាត់បៃថ យការសលច្ស្ជាបទឹក្សៅក្នុងផទ េះ តែលអាច្ស្វ ើឲ្យខា េះខ្ាយទឹក្រហូ តែល់ ១០.០០០ ហាា ុ ងក្នុងេួ យឆានំសនាេះ
អាច្បសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូ លសលើទឹក្តែលមាៃអនាេ័យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថ េសទៀតផងតែរ។ ឧទហរ ៍៖ ផលិតផលនានា
ែូ ច្ជា
LeakSmart
ជាសែើេ
បាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វត ៊េៃ ៊េរស្គេញ្ា េួ យ
ៃិងធាតុ ក្េម សៅក្នុងមា៉ា ុីៃ
សែើេបីចប់យក្ ក្េម ភ្ជពសៅសពលតែលទុសយទឹក្ផ្ុេះ ៃិងបញ្ឈប់លំហូរទឹក្។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) សច្ញពី៖ Mak Meyers, Claire Niech ៃិង William D. Eggers “រំពឹងទុក្
ឹ រប ់ Deloitte
ទទួ លែឹងសោយវ ិញ្ជា
ៃិងសឆ្ា ើយតប៖ រោឋភិបាលតែលបាៃភ្ជាប់បណ្ត
ត ញ ៃិងអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ” ការយល់ែង
នថា ទី២៨ តខ ីហា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/internet-ofthings/iot-in-government.html។
១.២ ពីឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម សៅជាទិៃនៃ័យក្េម
បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស្តូវបាៃត វ ងយល់តាេរយៈក្ញ្ច ក្់នៃ
“ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ” “ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល” ៃិង “ទិៃនៃ័យក្េម ”។

“ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល”

ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
គឺជាែំស ើរការសៅក្នុងការបំតបា ងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្នុងឧបក្រ ៍បញ្ជៃ
ូ
ៃិងទទួ ល ញ្ជា្េម តា
(analog)
សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថល។ 25 ទូ រ ពទ រប ់សយើងធាាប់ជាឧបក្រ ៍បញ្ជៃ
ូ
ី
ៃិងទទួ ល ញ្ជា្េម តា
បច្ចុបបៃន ទូ រ ពទ ទ ំងសនាេះ ថ ិតក្នុងទស្េង់ឌីជថល។
សៅខ ៈតែល
កាលពីេុៃទិៃនៃ័យរប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅសលើស្ក្ោ
ៃិងសៅក្នុងថតតុ
បច្ចុបបៃន សយើងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសៅក្នុងសលខក្ូ ែពីរខទ ង់
(សលខេួ យ
ៃិងសលខ ូ ៃយ)
ៃិងសៅក្នុងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ។26
ស្បអប់ទី៣. វ ិ្ីតែលសយើងបាៃតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជីថល
ំបុស្តតែលសផញើតាេនស្ប
ីយ៍សៅជាអុីតេល៖
ំបុស្តស្តូវបាៃស្វ ើច្េា ងការសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថល។
ស្ក្ ុេហ៊េុៃភ្ជគសស្ច្ើៃស ន ើផតល់ៃូវទស្េង់េួយច្ំៃួៃនៃការសច្ញវ ិក្ក យបស្តតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
24

Andrew Cave “សតើសយើងៃឹងស្វ ើអវីខាេះសៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់ពិភពសលាក្្ៃែល់ ១៦៣ សហសតានប សៅក្នុងឆានំ២០២៥?” Forbes នថាទី១៣ តខសេស្គ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-zettabytes-in2025/#550efad8349a។

25

Margaret Rouse “ការបំតបា ងទិៃនៃយ
័ សៅជាទស្េង់ឌីជីថល” WhatIs.com តខសេស្គ ឆានំ២០០៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://whatis.techtarget.com/definition/digitization។

26

Gil Press “ស្បវតត ិយ៉ាងខា ីនៃការបំតបា ងទិៃនៃយ
័ សៅជាទស្េង់ឌីជីថល” Forbes នថាទី២៧ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2015/12/27/a-very-short-history-of-digitization/#bf522f349ac2។

ពីតផៃទីផល វូ សៅជាជីភីសអ ៖
សតើសៅសពលណ្តតែលអន ក្បាៃទិញតផៃទីជាសលើក្ច្ុងសស្កាយ?
បច្ចុបបៃន
វាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍នៃស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្
(ជីភីសអ )
សៅក្នុង
នែរប ់សយើង
ែូ ច្ជា
ហាាេីៃ
(Garmin)
ឬថេថេ
(TomTom)
ជាសែើេ
ឬស្ោៃ់តតសស្បើស្បា ់លក្ខ ៈពិស
នៃការច្ងអុលទិ សៅសៅសលើ
ទូ រ ពទ ឆាាតនវ។
ឬសយើងអាច្សលាតរំលងសោយច្ូ លសៅក្នុងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសែើេបីទទួ លបាៃទិ សៅពីសហាាហា ល។
សៅសពលសៃេះ
តផៃទីរប ់សយើងទ ំងអ ់អាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងទូ រ ពទ ឆាាតនវសោយមាៃ
ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម យ៉ាងឆាប់រហ័ សស្ច្ើៃជាងតផៃទីជា ៃា ឹក្តែលងាយហួ
េ័យយ៉ាងឆាប់រហ័ ។

ស្តូវបាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Jaymi
Heimbuch
“ វ ិ្ីស្គន្រ ត ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃ
៧
ី ល
តែលសយើងក្ំពុងតតតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជថ
ៃិងេូ លសហតុច្ំៃួៃ
៣
តែលសយើងសៅតតច្ង់ទទួ លបាៃ ំសៅច្េា ងជាឯក្ស្គរ (hardcopies)” Treehugger នថា ទី១១ តខតុលា ឆានំ២០១០។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.treehugger.com/clean-technology/7-major-ways-were-digitizing-our-worldand-3-reasons-we-still-want-hardcopies.html។
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម មាៃៃ័យថា “ការតក្តស្បអៃត រក្េម ការស្បាស្ ័យទក្់ទង េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម នានា
សៅជាអៃត រក្េម ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម តែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ)”។27
សៅក្នុងអាជីវក្េម វា ំសៅែល់ការស្វ ើឲ្យស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថល។
ស្បអប់ទី៤. ការស្វ ើក្ំ ត់សហតុក្ិច្ចស្បជុំ
ស្ នេថា
អាជីវក្េម េួយសរៀបច្ំក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់
(C-Suite)
សៅសពលស្ពឹក្។
សោយស្គរក្ិច្ចស្បជុំសៃេះជាក្ិច្ចស្បជុំែ៏ ំខ្ៃ់
អន ក្រាល់ោនយល់ស្ បថា
ជំៃួយការស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ
(CEO)
ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើក្ំ ត់សហតុ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
អន ក្ច្ូ លរ ួេទ ំងឡាយស្តូវបាៃបំតបក្ោនច្ំស េះរសបៀបតែលពួ ក្សគគួ រតតទទួ លបាៃ ៃិងតច្ក្រំ តលក្ក្ំ ត់សហតុទ ំងសនាេះ។
CEO ំ ូ េពរឲ្យជំៃួយការសនាេះស្វ ើក្ំ ត់សហតុសោយការ រស រសោយនែ បនាទប់េក្ថតច្េា ងក្ំ
អេះអាងថា ការស្វ ើតបបសៃេះៃឹងមាៃឆាប់រហ័ ៃិងងាយស្ ួ ល។

ត់សហតុទ ំងសនាេះ។ CEO

ស្បធាៃនាយក្តផន ក្ស្បតិបតត ិការ
(COO)
ំ ូ េពរឲ្យជំៃួយការវាយក្ំ ត់សហតុសនាេះ
បនាទប់េក្សផញើអុីតេលសៅកាៃ់អនក្ច្ូ លរ ួេទង
ំ ឡាយៃូ វ ំសៅច្េា ងេួ យច្ាប់សៅក្នុងទស្េង់ភីឌីសអហវ (PDF)។ COO ៃិយយថា
អុីតេលេិៃងាយៃឹងបាត់បង់ែូច្ ំសៅច្េា ងសនាេះសទ។
ស្បធាៃនាយក្តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទា
(CTO)
ំ ូ េពរឲ្យពួ ក្សគបសងក ើតទំព័រ
ៃិងទស្េង់គំរ ូនៃក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់សៅសពលស្ពឹក្សៅសលើក្េម វ ិ្ី
ូ ហវ តវរេួ យតែលអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ស វាបាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
សោយបញ្ចល
ូ ៃូ វស វានានាតែលស្តូវការ ស្មាប់ការស្វ ើក្ំ ត់សហតុសៃេះ។
តាេរយៈវ ិ្ីសៃេះ
អន ក្ច្ូ លរ ួេស្គប់រ ូបែឹងអំពីក្តៃា ងរក្ាទុក្ក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំេុៃៗ
អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល
ៃិងតច្ក្រំ តលក្ក្ំ ត់សហតុទ ំងសៃេះ
អាច្បតៃថ េច្ំ ុ ច្នានាសៅសលើទំព័រនៃក្ិច្ចស្បជុំ
ៃិងភ្ជាប់តំ ទំព័រសនាេះសៅៃឹងក្ិច្ចស្បជុំ។

ី ល
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ David Burkett “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជថ
ី លរ ូបៃីយក្េម ៖ សតើ ក្យទង
ៃិងឌីជថ
ំ ពីរសៃេះមាៃៃ័យែូ ច្សេត ច្?” WorkingMouse នថា ទី១៩ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://workingmouse.com.au/innovation/digitisation-digitalisation-digital-transformation។
ច្ំស

េះរោឋភិបាល ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម អាច្ជួ យបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងតមាាភ្ជព ៃិងស្វ ើឲ្យស វា ងា េមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

ការ ទ ង់េតិរប ់េន្រៃតី ហព័ៃធអាសេរ ិក្សៅក្នុងឆានំ២០១៨
បាៃបងាហញថា
ភ្ជគរយនៃទីភ្ជនក្់ងារសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈក្ំពុងតតមាៃតផៃការស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម គសស្មាង”។

27

ី ល៖ ភ្ជពខុ ោន”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.iI-Scoop “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ៃិងការផ្លា ់បតរនៃឌី
ូ
ជថ
scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

“៨២
28

ៃឹងស្វ ើអៃត រក្េម ជាេួ យឧបក្រ ៍ តែលបាៃភ្ជាប់បណ្ត
ត ញជិត ៤.៨០០ ែងក្នុងេួ យនថា ឬស្វ ើអៃត រក្េម េតងសរៀងរាល់ ១៨
វ ិនាទី”។24
IoT
ៃឹងេិៃស្តឹេតតផត ល់ការយល់ែឹង ំខ្ៃ់ៗអំពីឥ រ ិយបថរប ់បុគាលតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏ៃឹងជួ យសោេះស្ស្គយបញ្ជហស្បឈេរប ់ ងា េផងតែរ។

ស្វ ើែូសច្ន េះអតិថិជៃេិៃធាាប់បាៃស ើញ វ ិក្ក យបស្តសៅក្នុងទស្េង់ជា ៃា ឹក្សនាេះសទ
សហើយសយើងអាច្
ច្ូ លសស្បើស្បា ់កាតា ុ ក្សៅតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសស្ច្ើៃជាងការទទួ លបាៃកាតា ុ ក្ទ ំងសនាេះសៅក្នុងស្បអប់ ំបុស្តរប ់
សយើង។
ពីការទំនាក្់ទំៃងអាជីវក្េម តាេរយៈការសផញើ ំបុស្តសៅក្នុងច្ំសណ្តេេិតតភ័ក្តិ
នាសពលបច្ចុបបៃន ំបុស្តស្បចំនថា រប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ស ើញសៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ ត្បតបា ត (tablet) ឬទូ រ ពទ ឆាាតនវរប ់សយើង។

ប្រអរ់ទី២. IoT និងសនត ិសុខទឹក

ឌ
ុី ី
(CDs)
សៅជាអឹេភីស្ ុី
(MP3s)៖
បៃទ េះឌី
( ុីឌី)
ស្តូវបាៃជំៃួ សោយអឹេភីស្ េ
ុី ួ យច្ំៃួៃ្ំ។
េៃុ សភ្ជគសស្ច្ើៃទញយក្ (Download) តន្រៃតីរប ់ពួក្សគសែើេបីស្គតប់សៅសលើទូរ ពទ ឬឧបក្រ ៍ចក្់អឹេភីស្ ុី (MP3 player)
រប ់ពួក្សគ
សស្ច្ើៃជាងការរក្ាទុក្ការស្បេូ លផតុំនៃ ុីឌីជាសស្ច្ើៃបៃទ េះ។
ការសបើក្តន្រៃតីស្គតប់សៅក្នុង ំ ុ ំឯក្ស្គរនៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយសស្ច្ើៃជាងការថត សេា ងជាក្់ត ត ង គឺជាបទោឋៃ។

បសច្ច ក្ វ ិទា
IoT
អាច្ផត ល់ការយល់ែឹងអំពីបញ្ជហស្បឈេែ៏ ម ុ គស្គមញតែលសៅជុំ វ ិញ ៃត ិ ុខទឹក្បាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ
តែលស្វ ើឲ្យរោឋភិបាលអាច្ក្ំ ត់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការផា ត់ផាង់ទឹក្
តស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ក្េម វ ិ្ី
IoT
អាច្ជួ យែល់ទីភ្ជនក្់ងារនានាសៅក្នុងការ ស្េប ស្េួ ល
ការសឆ្ា ើយតបសៅក្នុងច្ំ សណ្តេអន ក្តែល ក្់ ព័ ៃធ បាៃកាៃ់ តតលែ ស្បស ើ រ
តាេរយៈការចប់ យ ក្ផលប៉ាេះ ល់ ជា ក្់ លា ក្់ នៃសោលៃសយបាយៃីេួយៗ។
ការ ស្េប ស្េួ លសៃេះអាច្ សស្េច្បាៃសោយសស្បើស្បា ់គំរ ូនៃការពាក្រ ៍
ឬតាេរយៈការវា ់ តវងតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើសត ត
A/B
(ស្វ ើការសែើេបីសស្បៀបស្ៀប ំសៅទ ំងពីរ A ៃិង B)។
ក្ំស ើៃនៃការផា ត់ផាង់ទឹក្
ជាញឹក្ញាប់
គឺជាជសស្េើ ែំបូងសគបងែ ់ តែលស្តូវបាៃយក្
ពិចរណ្តសោយស្គរការថយច្ុេះនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទឹក្
ៃិងតាេស្បនព ី
ស្ក្ ុេហ៊េុៃ
នានាតែលបាៃស្វ ើការវ ិៃិសយគយ៉ាងខ្ាំងកាាសលើការត វ ងរក្ស្បភពទឹក្
ថម ីៗ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
សៅសពលតែល្ៃធាៃថម ីៗ រ ីង ង ួតអ ់
មាារនានាស្បតហលជាស្តូវសផ្លតតសលើការបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូ ល ស្មាប់ការែឹក្ជញ្ជៃ
ូ ជំៃួ វ ិញ – សោយស្គរតតសហោឋរច្នា េព ័ៃធ
ជាញឹក្ញាប់ មាៃ ភ្ជពច ់ សហើយស្បព័ៃធផា ត់ផាង់ទឹក្បាត់បង់ទឹក្ច្ំៃួៃ ១៦ ភ្ជគរយសៅក្នុងអំ ុ ងសពលែឹក្ជញ្ជៃ
ូ ។
បញ្ជហស្បឈេេួ យសៅក្នុងច្ំសណ្តេបញ្ជហស្បឈេនានាតែល
IoT
អាច្សោេះស្ស្គយបាៃសនាេះគឺ
ការក្ំ ត់យ៉ាងជាក្់លាក្់អំពីក្តៃា ងតែលស្តូវជួ ជុលសែើេបីបសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូ ល
ៃិងថាសតើច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្ ស្មាប់តំបៃ់សនាេះៃឹងកាត់ក្ងសស្គហ៊េុយេូ ល្ៃសលើការជួ ជុលបាៃតែរឬសទ។
ត ៊េៃ ៊េរអាច្ផត ល់ការយល់ែឹងអំពីលំហូរទឹក្បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀត
ៃិងជួ យក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើងនានា
ូ េបីតតសៅក្ស្េិតមាច ់ផទេះៃីេួយៗតែល
តាេ្េម តា
េិៃបាៃច្ូ លរ ួេជាេួ យរែឋ
ក្់ព័ៃធៃឹងសហោឋរច្នា េព ័ៃធទឹក្ក្៏សោយ។
ការបញ្ឈប់
ឬការកាត់បៃថ យការសលច្ស្ជាបទឹក្សៅក្នុងផទ េះ តែលអាច្ស្វ ើឲ្យខា េះខ្ាយទឹក្រហូ តែល់ ១០.០០០ ហាា ុ ងក្នុងេួ យឆានំសនាេះ
អាច្បសងក ើៃស្បាក្់ច្ំ ូ លសលើទឹក្តែលមាៃអនាេ័យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថ េសទៀតផងតែរ។ ឧទហរ ៍៖ ផលិតផលនានា
ែូ ច្ជា
LeakSmart
ជាសែើេ
បាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វត ៊េៃ ៊េរស្គេញ្ា េួ យ
ៃិងធាតុ ក្េម សៅក្នុងមា៉ា ុីៃ
សែើេបីចប់យក្ ក្េម ភ្ជពសៅសពលតែលទុសយទឹក្ផ្ុេះ ៃិងបញ្ឈប់លំហូរទឹក្។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) សច្ញពី៖ Mak Meyers, Claire Niech ៃិង William D. Eggers “រំពឹងទុក្
ឹ រប ់ Deloitte
ទទួ លែឹងសោយវ ិញ្ជា
ៃិងសឆ្ា ើយតប៖ រោឋភិបាលតែលបាៃភ្ជាប់បណ្ត
ត ញ ៃិងអុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ” ការយល់ែង
នថា ទី២៨ តខ ីហា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/internet-ofthings/iot-in-government.html។
១.២ ពីឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម សៅជាទិៃនៃ័យក្េម
បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស្តូវបាៃត វ ងយល់តាេរយៈក្ញ្ច ក្់នៃ
“ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ” “ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល” ៃិង “ទិៃនៃ័យក្េម ”។

“ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល”

ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
គឺជាែំស ើរការសៅក្នុងការបំតបា ងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្នុងឧបក្រ ៍បញ្ជៃ
ូ
ៃិងទទួ ល ញ្ជា្េម តា
(analog)
សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថល។ 25 ទូ រ ពទ រប ់សយើងធាាប់ជាឧបក្រ ៍បញ្ជៃ
ូ
ី
ៃិងទទួ ល ញ្ជា្េម តា
បច្ចុបបៃន ទូ រ ពទ ទ ំងសនាេះ ថ ិតក្នុងទស្េង់ឌីជថល។
សៅខ ៈតែល
កាលពីេុៃទិៃនៃ័យរប ់សយើងស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅសលើស្ក្ោ
ៃិងសៅក្នុងថតតុ
បច្ចុបបៃន សយើងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសៅក្នុងសលខក្ូ ែពីរខទ ង់
(សលខេួ យ
ៃិងសលខ ូ ៃយ)
ៃិងសៅក្នុងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ។26
ស្បអប់ទី៣. វ ិ្ីតែលសយើងបាៃតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជីថល
ំបុស្តតែលសផញើតាេនស្ប
ីយ៍សៅជាអុីតេល៖
ំបុស្តស្តូវបាៃស្វ ើច្េា ងការសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថល។
ស្ក្ ុេហ៊េុៃភ្ជគសស្ច្ើៃស ន ើផតល់ៃូវទស្េង់េួយច្ំៃួៃនៃការសច្ញវ ិក្ក យបស្តតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
24

Andrew Cave “សតើសយើងៃឹងស្វ ើអវីខាេះសៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់ពិភពសលាក្្ៃែល់ ១៦៣ សហសតានប សៅក្នុងឆានំ២០២៥?” Forbes នថាទី១៣ តខសេស្គ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-worlds-data-hits-163-zettabytes-in2025/#550efad8349a។

25

Margaret Rouse “ការបំតបា ងទិៃនៃយ
័ សៅជាទស្េង់ឌីជីថល” WhatIs.com តខសេស្គ ឆានំ២០០៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://whatis.techtarget.com/definition/digitization។

26

Gil Press “ស្បវតត ិយ៉ាងខា ីនៃការបំតបា ងទិៃនៃយ
័ សៅជាទស្េង់ឌីជីថល” Forbes នថាទី២៧ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2015/12/27/a-very-short-history-of-digitization/#bf522f349ac2។

ពីតផៃទីផល វូ សៅជាជីភីសអ ៖
សតើសៅសពលណ្តតែលអន ក្បាៃទិញតផៃទីជាសលើក្ច្ុងសស្កាយ?
បច្ចុបបៃន
វាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ឧបក្រ ៍នៃស្បព័ៃធក្ំ ត់ទីតាំងសៅសលើ ក្លសលាក្
(ជីភីសអ )
សៅក្នុង
នែរប ់សយើង
ែូ ច្ជា
ហាាេីៃ
(Garmin)
ឬថេថេ
(TomTom)
ជាសែើេ
ឬស្ោៃ់តតសស្បើស្បា ់លក្ខ ៈពិស
នៃការច្ងអុលទិ សៅសៅសលើ
ទូ រ ពទ ឆាាតនវ។
ឬសយើងអាច្សលាតរំលងសោយច្ូ លសៅក្នុងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសែើេបីទទួ លបាៃទិ សៅពីសហាាហា ល។
សៅសពលសៃេះ
តផៃទីរប ់សយើងទ ំងអ ់អាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងទូ រ ពទ ឆាាតនវសោយមាៃ
ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម យ៉ាងឆាប់រហ័ សស្ច្ើៃជាងតផៃទីជា ៃា ឹក្តែលងាយហួ
េ័យយ៉ាងឆាប់រហ័ ។

ស្តូវបាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Jaymi
Heimbuch
“ វ ិ្ីស្គន្រ ត ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃ
៧
ី ល
តែលសយើងក្ំពុងតតតក្តស្បពិភពសលាក្រប ់សយើងសៅជាពិភពឌីជថ
ៃិងេូ លសហតុច្ំៃួៃ
៣
តែលសយើងសៅតតច្ង់ទទួ លបាៃ ំសៅច្េា ងជាឯក្ស្គរ (hardcopies)” Treehugger នថា ទី១១ តខតុលា ឆានំ២០១០។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.treehugger.com/clean-technology/7-major-ways-were-digitizing-our-worldand-3-reasons-we-still-want-hardcopies.html។
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម មាៃៃ័យថា “ការតក្តស្បអៃត រក្េម ការស្បាស្ ័យទក្់ទង េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម នានា
សៅជាអៃត រក្េម ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម តែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ)”។27
សៅក្នុងអាជីវក្េម វា ំសៅែល់ការស្វ ើឲ្យស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថល។
ស្បអប់ទី៤. ការស្វ ើក្ំ ត់សហតុក្ិច្ចស្បជុំ
ស្ នេថា
អាជីវក្េម េួយសរៀបច្ំក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់
(C-Suite)
សៅសពលស្ពឹក្។
សោយស្គរក្ិច្ចស្បជុំសៃេះជាក្ិច្ចស្បជុំែ៏ ំខ្ៃ់
អន ក្រាល់ោនយល់ស្ បថា
ជំៃួយការស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិ
(CEO)
ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើក្ំ ត់សហតុ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
អន ក្ច្ូ លរ ួេទ ំងឡាយស្តូវបាៃបំតបក្ោនច្ំស េះរសបៀបតែលពួ ក្សគគួ រតតទទួ លបាៃ ៃិងតច្ក្រំ តលក្ក្ំ ត់សហតុទ ំងសនាេះ។
CEO ំ ូ េពរឲ្យជំៃួយការសនាេះស្វ ើក្ំ ត់សហតុសោយការ រស រសោយនែ បនាទប់េក្ថតច្េា ងក្ំ
អេះអាងថា ការស្វ ើតបបសៃេះៃឹងមាៃឆាប់រហ័ ៃិងងាយស្ ួ ល។

ត់សហតុទ ំងសនាេះ។ CEO

ស្បធាៃនាយក្តផន ក្ស្បតិបតត ិការ
(COO)
ំ ូ េពរឲ្យជំៃួយការវាយក្ំ ត់សហតុសនាេះ
បនាទប់េក្សផញើអុីតេលសៅកាៃ់អនក្ច្ូ លរ ួេទង
ំ ឡាយៃូ វ ំសៅច្េា ងេួ យច្ាប់សៅក្នុងទស្េង់ភីឌីសអហវ (PDF)។ COO ៃិយយថា
អុីតេលេិៃងាយៃឹងបាត់បង់ែូច្ ំសៅច្េា ងសនាេះសទ។
ស្បធាៃនាយក្តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទា
(CTO)
ំ ូ េពរឲ្យពួ ក្សគបសងក ើតទំព័រ
ៃិងទស្េង់គំរ ូនៃក្ិច្ចស្បជុំនាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់សៅសពលស្ពឹក្សៅសលើក្េម វ ិ្ី
ូ ហវ តវរេួ យតែលអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ស វាបាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
សោយបញ្ចល
ូ ៃូ វស វានានាតែលស្តូវការ ស្មាប់ការស្វ ើក្ំ ត់សហតុសៃេះ។
តាេរយៈវ ិ្ីសៃេះ
អន ក្ច្ូ លរ ួេស្គប់រ ូបែឹងអំពីក្តៃា ងរក្ាទុក្ក្ំ ត់សហតុនៃក្ិច្ចស្បជុំេុៃៗ
អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល
ៃិងតច្ក្រំ តលក្ក្ំ ត់សហតុទ ំងសៃេះ
អាច្បតៃថ េច្ំ ុ ច្នានាសៅសលើទំព័រនៃក្ិច្ចស្បជុំ
ៃិងភ្ជាប់តំ ទំព័រសនាេះសៅៃឹងក្ិច្ចស្បជុំ។

ី ល
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ David Burkett “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជថ
ី លរ ូបៃីយក្េម ៖ សតើ ក្យទង
ៃិងឌីជថ
ំ ពីរសៃេះមាៃៃ័យែូ ច្សេត ច្?” WorkingMouse នថា ទី១៩ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://workingmouse.com.au/innovation/digitisation-digitalisation-digital-transformation។
ច្ំស

េះរោឋភិបាល ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម អាច្ជួ យបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងតមាាភ្ជព ៃិងស្វ ើឲ្យស វា ងា េមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

ការ ទ ង់េតិរប ់េន្រៃតី ហព័ៃធអាសេរ ិក្សៅក្នុងឆានំ២០១៨
បាៃបងាហញថា
ភ្ជគរយនៃទីភ្ជនក្់ងារសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈក្ំពុងតតមាៃតផៃការស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម គសស្មាង”។

27

ី ល៖ ភ្ជពខុ ោន”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.iI-Scoop “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ៃិងការផ្លា ់បតរនៃឌី
ូ
ជថ
scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

“៨២
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ក្ិច្ច ហការអៃត រទីភ្ជនក្់ងារ
(៣៤
ភ្ជគរយ)
ៃិងការោក្់ ក្យស ន ើ ុំអតថ ស្បសយជៃ៍
(២៩
ំខ្ៃ់ៗតែលៃឹងស្តូវស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ។

ការតាេោៃអំពីអតថ -ស្បសយជៃ៍
(៣១
ភ្ជគរយ)
ភ្ជគរយ)
គឺ ថ ិតសៅក្នុងច្ំសណ្តេេុខងារ

ស្បអប់ទី៥. អតថ ស្បសយជៃ៍នៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ស្មាប់រោឋភិបាល
ស្ប ិទធភ្ជព ៃិងការ ៃស ំ ំនច្ច្ំណ្តយ៖
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
តាេ្េម តា
បណ្ត
ត លឲ្យមាៃស្ប ិទធភ្ជពកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
ស្គថប័ៃខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃមាៃយៃ
ខុ ៗោន ស្មាប់ែឹក្នាំឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ែូ ច្ជា លទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃ ការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ ការតាេោៃ
ឬអវ ីតែលកាៃ់តតស្គេញ្ា ជាងសៃេះសទៀត
សែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះ
គឺការចប់សផត ើេអៃុេ័តតាេតបបឌីជីថលសោយខល ួៃឯង។
យៃទ ង
ំ សៃេះ–សៅក្នុ ងក្ស្េិត េួ យច្ំ ៃួ ៃ–
ៃឹ ង នាំ សៅកាៃ់ ស្ប ិ ទធភ្ជ ព។
សៅក្នុ ងការយល់ ែឹ ង ក្ស្េិ ត េូ លោឋៃភ្ជគសស្ច្ើ ៃ
ទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលតែលមាៃបំ ងកាត់បៃថ យការសស្បើស្បា ់ស្ក្ោ
(តាេរយៈការសផទ រ មាារតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពទ ំងអ ់សៅក្នុង
cloud)
ៃឹងអាច្ ៃស ំ
ៃិងតច្ក្រំ តលក្ក្តៃា ងទំសៃរជាេួ យទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលសផសងសទៀត
ស្ពេទង
ំ កាត់បៃថ យស្គាក្ស្គនេនៃផលប៉ាេះ ល់
ៃិងការច្រាច្រស្គរធាតុកាបូ ៃរប ់ខល ួៃ
(តាេរយៈការកាត់បៃថ យតស្េូវការសៅក្នុងការែឹក្ជញ្ជៃ
ូ
ៃិងសបាេះសចល មាារនានា)។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
េន្រៃតីរោឋភិបាលអាច្ ៃស ំ ំនច្សពលសវលាសៅសពលត វ ងរក្ឯក្ស្គរជាក្់លាក្់នានា
សោយស្គរតតការក្ំ ត់ ញ្ជា មាាល់
តែលអាច្ពស្ងឹងផលិតភ្ជពបាៃបតៃថ េសទៀត។ ឧទហរ ៍៖ ស្បសទ សអ ត ូៃីបាៃអេះអាងថាបាៃ ៃស ំ ំនច្សមា៉ាងស្វ ើការច្ំៃួៃ
ី
៨០០ឆានំសៅក្នុងេួ យឆានំ តែលជាលទធ ផលនៃយុទធនាការឌីជថលរប ់ខល ួៃ។
ស វា ងា េមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង៖
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម អាច្ស្វ ើឲ្យគុ ភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ស្បជាជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងបាៃយ៉ាងមាៃ កាតៃុពល។
ឧទហរ ៍េួយ
គឺការបៃត ុពលភ្ជពប័ ណ សបើក្បររប ់េៃុ ស
តែលអាច្ ក្់ព័ៃធៃឹងការស្វ ើែំស ើរសៅកាៃ់ទីភ្ជនក្់ងារតផន ក្ែឹក្ជញ្ជៃ
ូ ជាតិ
ការបំសពញទស្េង់តបបបទ
ៃិងការរង់ចំតែលស្តូវតស្េង់ជួរែ៏តវង។ ែំស ើរទ ំងអ ់សៃេះអាច្ជាបញ្ជហេួ យតែលស្តូវច្ំណ្តយសពលតតប៉ាុនាមៃនាទីតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ
សស្ច្ើៃជាងការច្ំណ្តយជាសស្ច្ើៃសមា៉ាង
ស្ប ិៃសបើទីភ្ជនក្់ងារតផន ក្ែឹក្ជញ្ជៃ
ូ រប ់រោឋភិបាលរ ួេបញ្ចល
ូ វ ិ្ីស្គន្រ ត ឌីជីថលសនាេះ។
ែំស ើរការជាសស្ច្ើៃអាច្ សស្េច្បាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
សលើក្ក្េព

់តមាាភ្ជព៖

សោយពិចរណ្តអំពីរសបៀបតែលរោឋភិបាលភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតសលើក្ក្េព ់ភ្ជពសស្គមេះស្តង់ ៃិងក្េម វ ិ្ីនានានៃតមាាភ្ជពសនាេះ
ស្បតិបតត ិការនានានៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម អាច្ជួ យផត ល់ជូៃៃូ វភ្ជពអាច្សេើលស ើញសោយតភន ក្ទសទរ
ៃិងភ្ជពច្ា ់លា ់បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀត។
អំសពើពុក្រលួ យអាច្សក្ើតស ើងបាៃសៅក្នុងអំ ុ ងសពលស្វ ើស្បតិបតត ិការស្គច្់ស្បាក្់រវាងស្បជាជៃ ៃិងទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាល។
ការស្វ ើឲ្យស្បតិបតត ិការមាៃលក្ខ ៈឌីជីថលេិៃស្តឹេតតៃឹងជួ យែល់ វៃក្ររប ់រែឋ សៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃលំហូរស្គច្់
ស្បាក្់តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏ៃឹងសលើក្ទឹក្ច្ិតតស្បជាជៃ
ៃិងទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលស្បកាៃ់ខ្ាប់ៃូវទមាាប់អៃុវតត តែលស្បក្បសោយ ីល្េ៌តថេសទៀតផង។
សៅសលើសវទិកាឌីជីថល
ស្បតិបតត ិការៃីេួយៗអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ
ៃិងស្តួ តពិៃិតយបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ស្ បសពលជាេួ យោន
ស្វ ើការកាត់បៃថ យការ ិយ្ិបសតយយ ៃិងអំសពើពុក្រលួ យ។

ី លរ ូបៃីយក្េម រប ់រោឋភិបាល៖
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Christian Lauron ៃិង Irsyad Stamboel “ឌីជថ
មាៃភ្ជព េស្ ប ស្មាប់នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់” BusinessWorld នថា ទី១៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.bworldonline.com/digitalization-of-government/។
ី លរ ូបៃីយក្េម សែើេបីព
េៃុ សេួ យច្ំៃួៃសស្បើស្បា ់ឌីជថ
ក្េម បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅក្នុងជី វ ិតស្បចំនថា ”។29

៌នាអំពីបាតុភូតតែលមាៃទំហំ្ំជាងសៃេះសទៀត – “ការស្វ ើ មាហរ

-

ស្បអប់ទី៦. លទធ ផលនៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
ែំស ើរការនៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ផតល់ជូៃអន ក្សស្បើស្បា ់បណ្ត
ត ញៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត ថម ីៗ
ៃិងស្បក្បសោយៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងការបសងក ើៃ ៃិងតច្ក្រំ តលក្សែើេទុៃតផន ក្ ងា េ វបប្េ៌ ៃិងស ែឋ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។
ឱកា ក្នុងការភ្ជាប់បណ្ត
ត ញស ន ើផតល់ជូៃបុគាលទ ំងឡាយៃូ វស្ក្បខ ឌ នៃែំសណ្តេះស្ស្គយែ៏ េប
ូ រតបបេួ យសោយតផែ ក្តាេភ្ជព
ឆាាតនវតែលស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំ។
ប៉ាុតៃត ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម នៃការរ ់សៅស្បចំនថា រប ់សយើងក្៏តស្បជាការ្ាៃ ៃខ្ាំងស ើងៗផងតែរ។ អន ក្ស្បាជញ ៃិងអន ក្
ស្ស្គវស្ជាវក្ំពុងតតត វ ងរក្ច្ំ ុ ច្សមមងងឹតនៃបណ្ត
ត ញសែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីតផន ក្ខ្ងសស្ៅតែលមាៃភ្ជពអវ ិជា មាៃនៃ
28

Mathew Chase “ស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈសៅក្នុងឆានំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.edq.com/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។
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Heikki Otsolampi “ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម – បែិវតត ៃ៍យ៉ាងពិតស្បាក្ែជាសលើក្ទីេួយសៅក្នុងស្បវតត ិស្គន្រ ត តផនក្អាជីវក្េម ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.avaus.fi/en/blog/digitalization-the-first-true-revolution-in-business-history/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ី លរ ូបៃីយក្េម សៃេះ។ សៅច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេនៃយុគឌីជីថលថម ីសៃេះ មាៃច្ក្ខុ វ ិ ័យេួ យស្តូវបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹង
ែំស ើរការឌីជថ
ងា េតែលមាៃហាៃិភ័យតផន ក្ឌីជីថលេួ យ តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុងទស្េង់ថមីៗតែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជាក្់
នៃអំណ្តច្តែលមាៃការបងខ ិតបងខ ំ
ហាៃិភ័យនៃអស ថ រភ្ជពសៅក្នុង ងា េ
ការស្បេូ លផតុំនៃភ្ជពងប់ងល់
ការសក្ើៃស ើងនៃក្ងវ េះស្គរធាតុច្ិញ្ចឹេរាងកាយ ៃិងទស្េង់នានានៃការកាត់ផ្លតច្់ពី ងា េសោយស្គរការពឹងតផែ ក្សលើឧបក្រ ៍
ឌីជីថលសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្។

ី លរ ូបៃីយក្េម នៃការរ ់សៅជាសរៀងរាល់នថា ” នថា ទី១៤
បាៃតក្ ស្េួ លពី៖ Michele Bonazzi “ ស្មាប់ស្ទឹ ត ីែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃឌីជថ
តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper
77619.html។
ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់រប ់ ហស្ោ េួ យសែើេបីស្វ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូ វរសបៀបតែ
ល ហស្ោ សនាេះស្វ ើការបសងក ើត
ៃិងបញ្ជៃ
ូ គុ តនេា ។
វាក្៏ជា
“ការតក្តស្បតផន ក្វបប្េ៌េួយតែលតស្េូវឲ្យអងា ភ្ជពនានាស្វ ើការស្បក្ួ តស្បតជងជាបៃត បនាទប់ៃឹងស្គថៃភ្ជពនៃការស្វ ើការតែល
30
មាៃស្ស្គប់ ការពិសស្គ្ៃ៍ ៃិងទមាាប់ខល ួៃជាេួ យៃឹងភ្ជពបរាជ័យ”។
ី ល ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
ស្បអប់ទី៧. ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
រោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើអវីសផសងសលើ ពីការបំតបា ងែំស ើរការ
ៃិងស វានានាតែលមាៃស្ស្គប់សៅជាែំស ើរការ
ៃិងស វាតែល ថ ិតសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថលតថេសទៀត។
ពួ ក្សគចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់អំណ្តច្នៃបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថល
ៃិងទិៃនៃ័យសែើេបីបសងក ើតសក្រសតិ៍ ្មេះស ើង វ ិញ ៃិងផ្លា ់បតរគំ
ូ រ ូអាជីវក្េម រប ់រោឋភិបាលជាច្េបង។
សៅខ ៈសពលតែលមាៃវឌឍៃភ្ជពជាសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយរោឋភិបាលជាសស្ច្ើៃ សៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្សនាេះ
កាតៃុពលយ៉ាងសពញសលញនៃរោឋភិបាលឌីជីថលេួ យច្ំៃួៃ្ំេិៃទៃ់ស្តូវបាៃយក្េក្សស្បើស្បា ់សៅស ើយសទ។
ស វា
ស្វ ើស្បតិបតត ិការ
ៃិងស វាទូ ទត់ស្បាក្់ជាសស្ច្ើៃសៅតតេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃពីច្ុងមាខងសៅកាៃ់ច្ុងមាខងសទៀតនៃបណ្ត
ត ញសនាេះសទ។
ស វាឌីជីថលតែលមាៃអតថ ិភ្ជព ជាញឹក្ញាប់ េិៃស្តូវបាៃផត ល់ជូៃបាៃយ៉ាងលែ បំផុត ស្មាប់ឧបក្រ ៍ច្ល័តសនាេះសទ។
លទធ ភ្ជពសៅក្នុងការែំស ើរការ ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស វាតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការសោយរោឋភិបាល
តាេ្េម តា
បាៃបៃសល់ទុក្ច្ំ ុ ច្ជាសស្ច្ើៃតែលគួ រតតទទួ លបាៃ
ស្ប ិៃសបើសយើងស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបសៅៃឹងទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតរប ់អងា ភ្ជព
ិជាក្េម នានា។
សហតុអវី? ស្បព័ៃធនានាតែលជាសក្រែ
តិ៍ ំ ត លបាៃបងក ការលំបាក្ ច្ាប់ ៃិងបទបបញ្ា តត ិនានាពិបាក្ៃឹងតក្តស្ប សហើយក្ងវ ល់
តផន ក្ ៃត ិ ុខ ៃិងឯក្ជៃភ្ជព គឺជាបញ្ជហែ៏ ម ុ គស្គមញ។ ប៉ាុតៃត សទេះបីជាមាៃបញ្ជហស្បឈេទ ំងសៃេះក្៏សោយ រោឋភិបាលក្៏
ទទួ លស្គាល់អំពី កាតៃុពលនៃបសច្ច ក្ វ ិទា ងា េ
បសច្ច ក្ វ ិទាច្ល័ត
បសច្ច ក្ វ ិទានៃទិៃនៃ័យ
ៃិង
cloud
សៅក្នុងការស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរសៅក្
ូ
ន ុ ង វ ិ ័យស្គធារ ៈ។
ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថលស្បក្បសោយសជាគជ័យតស្េូ វឲ្យថានក្់ែឹក្នាំតែលមាៃភ្ជពរ ឹងមាំសៅក្ស្េិតខព ់បំផុត ការវ ិៃិសយគ
សលើតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត បសច្ច ក្ វ ិទា ជំនាញវ ិ វ ក្េម ៃិងគ ិត វ ិទា ៃិងការតក្តស្បតផន ក្វបប្េ៌ ៃិងឥរ ិយបថ។ ែូ ច្ោនសៃេះតែរ
រោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើៃការវ ិៃិសយគសលើ វ ិ ័យឌីជីថលរប ់ពួក្សគជាអតិបរមាតាេរយៈការសលើក្ក្េព ់បសច្ច ក្ វ ិទា
ថម ីៗតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត
ស្ពេទ ំងវ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
ៃិងវ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគតែល
មាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃផងតែរ
សែើេបីស្វ ើឲ្យសោលៃសយបាយ
ក្េម វ ិ្ី
ការទូ ទត់ស្បាក្់
ៃិងស្បព័ៃធនានាអាច្អៃុវតត បាៃយ៉ាងលែ បំផុត។

ី ល ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា៖
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Boston Consulting Group “ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
ី ល”។
រសបៀបតែលរោឋភិបាលនានាក្ំពុងតតបសងក ើៃយុទធស្គន្រ ត នៃការសលងតលបងរប ់ពួក្សគសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជថ
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.bcg.com/industries/public-sector/digital-transformation-technology.aspx
(បានចូលប្រើ្បាស់បៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩)។
Jason
Bloomberg
ផត ល់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ែ៏លែេួ យសៅក្នុងការតបងតច្ក្ៃិនានការទ ំងសៃេះ៖
“សយើងបំតបា ងព័ត៌មាៃសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
សយើងស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ែំស ើរការ
ៃិងតួ នាទីនានាតែលបសងក ើតបាៃជាស្បតិបតត ិការនៃអាជីវក្េម េួយ
សហើយសយើងស្វ ើការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថលនៃអាជីវក្េម
31
ៃិងយុទធស្គន្រ ត រប ់អាជីវក្េម សនាេះ។”
សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេរោឋភិបាលសអ ិច្ស្តូៃិក្សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលទ ំងេូ ល
ែូ ច្ជា
Gov
2.0
ជាសែើេ
មាៃ េេូ លសៅៃឹងការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល។
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ី លគឺជាអវ ី?” អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation
គសស្មាងរប ់ ហស្គិៃ “សតើការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

31

ី ល៖
Jason Bloomberg “ការបំតបា ងទិៃនៃយ
័ សៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ៃិងការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
ការយល់ស្ច្ ំអំពី ក្យទង
ំ សៃេះសៅតាេការជួ បស្បទេះរប ់អនក្” Forbes នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-yourperil/$5c2560f82f2c។

ក្ិច្ច ហការអៃត រទីភ្ជនក្់ងារ
(៣៤
ភ្ជគរយ)
ៃិងការោក្់ ក្យស ន ើ ុំអតថ ស្បសយជៃ៍
(២៩
ំខ្ៃ់ៗតែលៃឹងស្តូវស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ។

ការតាេោៃអំពីអតថ -ស្បសយជៃ៍
(៣១
ភ្ជគរយ)
ភ្ជគរយ)
គឺ ថ ិតសៅក្នុងច្ំសណ្តេេុខងារ

ស្បអប់ទី៥. អតថ ស្បសយជៃ៍នៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ស្មាប់រោឋភិបាល
ស្ប ិទធភ្ជព ៃិងការ ៃស ំ ំនច្ច្ំណ្តយ៖
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
តាេ្េម តា
បណ្ត
ត លឲ្យមាៃស្ប ិទធភ្ជពកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
ស្គថប័ៃខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃមាៃយៃ
ខុ ៗោន ស្មាប់ែឹក្នាំឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ែូ ច្ជា លទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃ ការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ ការតាេោៃ
ឬអវ ីតែលកាៃ់តតស្គេញ្ា ជាងសៃេះសទៀត
សែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះ
គឺការចប់សផត ើេអៃុេ័តតាេតបបឌីជីថលសោយខល ួៃឯង។
យៃទ ង
ំ សៃេះ–សៅក្នុ ងក្ស្េិត េួ យច្ំ ៃួ ៃ–
ៃឹ ង នាំ សៅកាៃ់ ស្ប ិ ទធភ្ជ ព។
សៅក្នុ ងការយល់ ែឹ ង ក្ស្េិ ត េូ លោឋៃភ្ជគសស្ច្ើ ៃ
ទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលតែលមាៃបំ ងកាត់បៃថ យការសស្បើស្បា ់ស្ក្ោ
(តាេរយៈការសផទ រ មាារតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពទ ំងអ ់សៅក្នុង
cloud)
ៃឹងអាច្ ៃស ំ
ៃិងតច្ក្រំ តលក្ក្តៃា ងទំសៃរជាេួ យទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលសផសងសទៀត
ស្ពេទង
ំ កាត់បៃថ យស្គាក្ស្គនេនៃផលប៉ាេះ ល់
ៃិងការច្រាច្រស្គរធាតុកាបូ ៃរប ់ខល ួៃ
(តាេរយៈការកាត់បៃថ យតស្េូវការសៅក្នុងការែឹក្ជញ្ជៃ
ូ
ៃិងសបាេះសចល មាារនានា)។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
េន្រៃតីរោឋភិបាលអាច្ ៃស ំ ំនច្សពលសវលាសៅសពលត វ ងរក្ឯក្ស្គរជាក្់លាក្់នានា
សោយស្គរតតការក្ំ ត់ ញ្ជា មាាល់
តែលអាច្ពស្ងឹងផលិតភ្ជពបាៃបតៃថ េសទៀត។ ឧទហរ ៍៖ ស្បសទ សអ ត ូៃីបាៃអេះអាងថាបាៃ ៃស ំ ំនច្សមា៉ាងស្វ ើការច្ំៃួៃ
ី
៨០០ឆានំសៅក្នុងេួ យឆានំ តែលជាលទធ ផលនៃយុទធនាការឌីជថលរប ់ខល ួៃ។
ស វា ងា េមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង៖
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម អាច្ស្វ ើឲ្យគុ ភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ស្បជាជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងបាៃយ៉ាងមាៃ កាតៃុពល។
ឧទហរ ៍េួយ
គឺការបៃត ុពលភ្ជពប័ ណ សបើក្បររប ់េៃុ ស
តែលអាច្ ក្់ព័ៃធៃឹងការស្វ ើែំស ើរសៅកាៃ់ទីភ្ជនក្់ងារតផន ក្ែឹក្ជញ្ជៃ
ូ ជាតិ
ការបំសពញទស្េង់តបបបទ
ៃិងការរង់ចំតែលស្តូវតស្េង់ជួរែ៏តវង។ ែំស ើរទ ំងអ ់សៃេះអាច្ជាបញ្ជហេួ យតែលស្តូវច្ំណ្តយសពលតតប៉ាុនាមៃនាទីតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ
សស្ច្ើៃជាងការច្ំណ្តយជាសស្ច្ើៃសមា៉ាង
ស្ប ិៃសបើទីភ្ជនក្់ងារតផន ក្ែឹក្ជញ្ជៃ
ូ រប ់រោឋភិបាលរ ួេបញ្ចល
ូ វ ិ្ីស្គន្រ ត ឌីជីថលសនាេះ។
ែំស ើរការជាសស្ច្ើៃអាច្ សស្េច្បាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
សលើក្ក្េព

់តមាាភ្ជព៖

សោយពិចរណ្តអំពីរសបៀបតែលរោឋភិបាលភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតសលើក្ក្េព ់ភ្ជពសស្គមេះស្តង់ ៃិងក្េម វ ិ្ីនានានៃតមាាភ្ជពសនាេះ
ស្បតិបតត ិការនានានៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម អាច្ជួ យផត ល់ជូៃៃូ វភ្ជពអាច្សេើលស ើញសោយតភន ក្ទសទរ
ៃិងភ្ជពច្ា ់លា ់បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀត។
អំសពើពុក្រលួ យអាច្សក្ើតស ើងបាៃសៅក្នុងអំ ុ ងសពលស្វ ើស្បតិបតត ិការស្គច្់ស្បាក្់រវាងស្បជាជៃ ៃិងទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាល។
ការស្វ ើឲ្យស្បតិបតត ិការមាៃលក្ខ ៈឌីជីថលេិៃស្តឹេតតៃឹងជួ យែល់ វៃក្ររប ់រែឋ សៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃលំហូរស្គច្់
ស្បាក្់តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏ៃឹងសលើក្ទឹក្ច្ិតតស្បជាជៃ
ៃិងទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលស្បកាៃ់ខ្ាប់ៃូវទមាាប់អៃុវតត តែលស្បក្បសោយ ីល្េ៌តថេសទៀតផង។
សៅសលើសវទិកាឌីជីថល
ស្បតិបតត ិការៃីេួយៗអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ
ៃិងស្តួ តពិៃិតយបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ស្ បសពលជាេួ យោន
ស្វ ើការកាត់បៃថ យការ ិយ្ិបសតយយ ៃិងអំសពើពុក្រលួ យ។

ី លរ ូបៃីយក្េម រប ់រោឋភិបាល៖
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Christian Lauron ៃិង Irsyad Stamboel “ឌីជថ
មាៃភ្ជព េស្ ប ស្មាប់នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់” BusinessWorld នថា ទី១៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.bworldonline.com/digitalization-of-government/។
ី លរ ូបៃីយក្េម សែើេបីព
េៃុ សេួ យច្ំៃួៃសស្បើស្បា ់ឌីជថ
ក្េម បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅក្នុងជី វ ិតស្បចំនថា ”។29

៌នាអំពីបាតុភូតតែលមាៃទំហំ្ំជាងសៃេះសទៀត – “ការស្វ ើ មាហរ

-

ស្បអប់ទី៦. លទធ ផលនៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
ែំស ើរការនៃឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ផតល់ជូៃអន ក្សស្បើស្បា ់បណ្ត
ត ញៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត ថម ីៗ
ៃិងស្បក្បសោយៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងការបសងក ើៃ ៃិងតច្ក្រំ តលក្សែើេទុៃតផន ក្ ងា េ វបប្េ៌ ៃិងស ែឋ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ។
ឱកា ក្នុងការភ្ជាប់បណ្ត
ត ញស ន ើផតល់ជូៃបុគាលទ ំងឡាយៃូ វស្ក្បខ ឌ នៃែំសណ្តេះស្ស្គយែ៏ េប
ូ រតបបេួ យសោយតផែ ក្តាេភ្ជព
ឆាាតនវតែលស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំ។
ប៉ាុតៃត ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម នៃការរ ់សៅស្បចំនថា រប ់សយើងក្៏តស្បជាការ្ាៃ ៃខ្ាំងស ើងៗផងតែរ។ អន ក្ស្បាជញ ៃិងអន ក្
ស្ស្គវស្ជាវក្ំពុងតតត វ ងរក្ច្ំ ុ ច្សមមងងឹតនៃបណ្ត
ត ញសែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីតផន ក្ខ្ងសស្ៅតែលមាៃភ្ជពអវ ិជា មាៃនៃ
28

Mathew Chase “ស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈសៅក្នុងឆានំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.edq.com/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។
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Heikki Otsolampi “ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម – បែិវតត ៃ៍យ៉ាងពិតស្បាក្ែជាសលើក្ទីេួយសៅក្នុងស្បវតត ិស្គន្រ ត តផនក្អាជីវក្េម ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.avaus.fi/en/blog/digitalization-the-first-true-revolution-in-business-history/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ី លរ ូបៃីយក្េម សៃេះ។ សៅច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេនៃយុគឌីជីថលថម ីសៃេះ មាៃច្ក្ខុ វ ិ ័យេួ យស្តូវបាៃតភ្ជាប់សៅៃឹង
ែំស ើរការឌីជថ
ងា េតែលមាៃហាៃិភ័យតផន ក្ឌីជីថលេួ យ តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុងទស្េង់ថមីៗតែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជាក្់
នៃអំណ្តច្តែលមាៃការបងខ ិតបងខ ំ
ហាៃិភ័យនៃអស ថ រភ្ជពសៅក្នុង ងា េ
ការស្បេូ លផតុំនៃភ្ជពងប់ងល់
ការសក្ើៃស ើងនៃក្ងវ េះស្គរធាតុច្ិញ្ចឹេរាងកាយ ៃិងទស្េង់នានានៃការកាត់ផ្លតច្់ពី ងា េសោយស្គរការពឹងតផែ ក្សលើឧបក្រ ៍
ឌីជីថលសស្ច្ើៃហួ សហតុសពក្។

ី លរ ូបៃីយក្េម នៃការរ ់សៅជាសរៀងរាល់នថា ” នថា ទី១៤
បាៃតក្ ស្េួ លពី៖ Michele Bonazzi “ ស្មាប់ស្ទឹ ត ីែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃឌីជថ
តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper
77619.html។
ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់រប ់ ហស្ោ េួ យសែើេបីស្វ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូ វរសបៀបតែ
ល ហស្ោ សនាេះស្វ ើការបសងក ើត
ៃិងបញ្ជៃ
ូ គុ តនេា ។
វាក្៏ជា
“ការតក្តស្បតផន ក្វបប្េ៌េួយតែលតស្េូវឲ្យអងា ភ្ជពនានាស្វ ើការស្បក្ួ តស្បតជងជាបៃត បនាទប់ៃឹងស្គថៃភ្ជពនៃការស្វ ើការតែល
30
មាៃស្ស្គប់ ការពិសស្គ្ៃ៍ ៃិងទមាាប់ខល ួៃជាេួ យៃឹងភ្ជពបរាជ័យ”។
ី ល ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
ស្បអប់ទី៧. ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
រោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើអវីសផសងសលើ ពីការបំតបា ងែំស ើរការ
ៃិងស វានានាតែលមាៃស្ស្គប់សៅជាែំស ើរការ
ៃិងស វាតែល ថ ិតសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថលតថេសទៀត។
ពួ ក្សគចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់អំណ្តច្នៃបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថល
ៃិងទិៃនៃ័យសែើេបីបសងក ើតសក្រសតិ៍ ្មេះស ើង វ ិញ ៃិងផ្លា ់បតរគំ
ូ រ ូអាជីវក្េម រប ់រោឋភិបាលជាច្េបង។
សៅខ ៈសពលតែលមាៃវឌឍៃភ្ជពជាសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយរោឋភិបាលជាសស្ច្ើៃ សៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្សនាេះ
កាតៃុពលយ៉ាងសពញសលញនៃរោឋភិបាលឌីជីថលេួ យច្ំៃួៃ្ំេិៃទៃ់ស្តូវបាៃយក្េក្សស្បើស្បា ់សៅស ើយសទ។
ស វា
ស្វ ើស្បតិបតត ិការ
ៃិងស វាទូ ទត់ស្បាក្់ជាសស្ច្ើៃសៅតតេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃពីច្ុងមាខងសៅកាៃ់ច្ុងមាខងសទៀតនៃបណ្ត
ត ញសនាេះសទ។
ស វាឌីជីថលតែលមាៃអតថ ិភ្ជព ជាញឹក្ញាប់ េិៃស្តូវបាៃផត ល់ជូៃបាៃយ៉ាងលែ បំផុត ស្មាប់ឧបក្រ ៍ច្ល័តសនាេះសទ។
លទធ ភ្ជពសៅក្នុងការែំស ើរការ ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស វាតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការសោយរោឋភិបាល
តាេ្េម តា
បាៃបៃសល់ទុក្ច្ំ ុ ច្ជាសស្ច្ើៃតែលគួ រតតទទួ លបាៃ
ស្ប ិៃសបើសយើងស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបសៅៃឹងទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតរប ់អងា ភ្ជព
ិជាក្េម នានា។
សហតុអវី? ស្បព័ៃធនានាតែលជាសក្រែ
តិ៍ ំ ត លបាៃបងក ការលំបាក្ ច្ាប់ ៃិងបទបបញ្ា តត ិនានាពិបាក្ៃឹងតក្តស្ប សហើយក្ងវ ល់
តផន ក្ ៃត ិ ុខ ៃិងឯក្ជៃភ្ជព គឺជាបញ្ជហែ៏ ម ុ គស្គមញ។ ប៉ាុតៃត សទេះបីជាមាៃបញ្ជហស្បឈេទ ំងសៃេះក្៏សោយ រោឋភិបាលក្៏
ទទួ លស្គាល់អំពី កាតៃុពលនៃបសច្ច ក្ វ ិទា ងា េ
បសច្ច ក្ វ ិទាច្ល័ត
បសច្ច ក្ វ ិទានៃទិៃនៃ័យ
ៃិង
cloud
សៅក្នុងការស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរសៅក្
ូ
ន ុ ង វ ិ ័យស្គធារ ៈ។
ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថលស្បក្បសោយសជាគជ័យតស្េូ វឲ្យថានក្់ែឹក្នាំតែលមាៃភ្ជពរ ឹងមាំសៅក្ស្េិតខព ់បំផុត ការវ ិៃិសយគ
សលើតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត បសច្ច ក្ វ ិទា ជំនាញវ ិ វ ក្េម ៃិងគ ិត វ ិទា ៃិងការតក្តស្បតផន ក្វបប្េ៌ ៃិងឥរ ិយបថ។ ែូ ច្ោនសៃេះតែរ
រោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើៃការវ ិៃិសយគសលើ វ ិ ័យឌីជីថលរប ់ពួក្សគជាអតិបរមាតាេរយៈការសលើក្ក្េព ់បសច្ច ក្ វ ិទា
ថម ីៗតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត
ស្ពេទ ំងវ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
ៃិងវ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគតែល
មាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃផងតែរ
សែើេបីស្វ ើឲ្យសោលៃសយបាយ
ក្េម វ ិ្ី
ការទូ ទត់ស្បាក្់
ៃិងស្បព័ៃធនានាអាច្អៃុវតត បាៃយ៉ាងលែ បំផុត។

ី ល ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា៖
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Boston Consulting Group “ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
ី ល”។
រសបៀបតែលរោឋភិបាលនានាក្ំពុងតតបសងក ើៃយុទធស្គន្រ ត នៃការសលងតលបងរប ់ពួក្សគសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជថ
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.bcg.com/industries/public-sector/digital-transformation-technology.aspx
(បានចូលប្រើ្បាស់បៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩)។
Jason
Bloomberg
ផត ល់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ែ៏លែេួ យសៅក្នុងការតបងតច្ក្ៃិនានការទ ំងសៃេះ៖
“សយើងបំតបា ងព័ត៌មាៃសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
សយើងស្វ ើឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ែំស ើរការ
ៃិងតួ នាទីនានាតែលបសងក ើតបាៃជាស្បតិបតត ិការនៃអាជីវក្េម េួយ
សហើយសយើងស្វ ើការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថលនៃអាជីវក្េម
31
ៃិងយុទធស្គន្រ ត រប ់អាជីវក្េម សនាេះ។”
សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេរោឋភិបាលសអ ិច្ស្តូៃិក្សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលទ ំងេូ ល
ែូ ច្ជា
Gov
2.0
ជាសែើេ
មាៃ េេូ លសៅៃឹងការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល។

30

ី លគឺជាអវ ី?” អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation
គសស្មាងរប ់ ហស្គិៃ “សតើការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

31

ី ល៖
Jason Bloomberg “ការបំតបា ងទិៃនៃយ
័ សៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ៃិងការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជថ
ការយល់ស្ច្ ំអំពី ក្យទង
ំ សៃេះសៅតាេការជួ បស្បទេះរប ់អនក្” Forbes នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-yourperil/$5c2560f82f2c។

ទិៃនៃ័យក្េម ផ្លា ់បតរែំ
ូ ស ើរការ/ ក្េម ភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួ តពិៃិតយ
32
តាេោៃ
វ ិភ្ជគ
ៃិងអៃុវតត ឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។
“ទិៃនៃ័យក្េម ”
“ការផត ល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់ប រ ិមា បាៃ”។33

គឺ

បងាហញអារេម ៍ – ក្ំហឹង ភ្ជពភ័យខ្ាច្ ភ្ជពរ ីក្រាយ ភ្ជពភ្ជញក្់សផែ ើល។ល។ វាមាៃការលំបាក្ខ្ាំងណ្ត ់សៅក្នុងការតាេោៃ
ឬវ ិភ្ជគអំពីអារេម ៍នានារហូ តទល់តតមាៃការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េយ៉ាងទូ លំទូលាយ។
បច្ចុបបៃន
សយើងបាៃបសងក ើតច្ំណ្តប់អារេម ៍អំពីអារេម ៍នានារប ់សយើងសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថលសៅស្គប់សពលតែលសយើងច្ូ លច្ិតត ស ើច្
ស្ លាញ់ ឬខឹង េារច្ំស េះស្គរណ្តេួ យតែលស្តូវបាៃបសងាហេះសៅសលើសហវ ប៊េុក្។ ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ MayerSchonberger
ៃិង
Cukier
៖
“សវទិការនៃការភ្ជាប់បណ្ត
ត ញ ងា េេិៃស្តឹេតតផត ល់ជូៃសយើងៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសៅក្នុងការត វ ងរក្
ៃិងរក្ាទំនាក្់ទំៃងជាេួ យេិតតភ័ក្តិ
ៃិងេិតតរ ួេការងារតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាតថេទ ំងទញយក្ធាតុអរ ូបិយនានានៃការរ ់សៅស្បចំនថា រប ់សយើង
34
ៃិងបំតបា ងធាតុទ ំងសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតស្វ ើក្ិច្ចការថម ីៗបាៃសទៀតផង។”
ស្បអប់ទី៨៖ ទិៃនៃ័យក្េម នៃការរ ់សៅស្បចំនថា
Timo Elliott បាៃ រស រសៅសលើបលុក្ (blog site) រប ់ោត់ថា៖
លំហាត់ស្បា រប ់ខ្ុំសៅសពលសៃេះស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ។ ខ្ុំបាៃសៅរត់សៅស្ពឹក្សៃេះ សហើយឧបក្រ ៍ Fitbit One រប ់ខ្ុំ
បាៃក្ត់ស្តាយ៉ាងច្ា ់លា ់អំពីរយៈច្មាាយតែលបាៃរត់
ច្ំៃួៃជំហាៃតែលខ្ុំបាៃរត់
ៃិងច្ំៃួៃកា ូ រ ីតែលខ្ុំបាៃែុតបំផ្លាញសៅក្នុងែំស ើរការនៃការរត់សនាេះ។
ជាសលើក្ទីេួយសហើយតែលវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លខ្ាំង ស្មាប់ខ្ុំសៅក្នុងការតាេោៃ
ៃិងស្តួ តពិៃិតយវឌឍៃភ្ជពនៃការស្វ ើលំហាត់ស្បា រប ់ខ្ុំ។
សហើយសនាេះស្ោៃ់តតជាឧទហរ ៍ែ៏តូច្េួ យតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
ក្េម ភ្ជពស្បចំនថា រប ់ខ្ុំជាសស្ច្ើៃ
សៅសពលសៃេះ
ស្តូវបាៃតាេោៃសោយ វ ័យស្បវតត ិ។
បណ្ត
ត ញេិតតភ័ក្តិរប ់ខ្ុំ
សៅសពលសៃេះ
ស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ជាេួ យសហវ ប៊េុក្។
បណ្ត
ត ញទំនាក្់ទំៃងតផន ក្ វ ិជាា ជី វៈរប ់ ខ្ុំ ស្តូវ បាៃស្វ ើ ទិៃន ៃ័ យក្េម ជាេួ យលី ង អុី ៃ
(LinkedIn)។
ទី តាំ ង រប ់ ខ្ុំ ស្តូ វ បាៃស្វ ើ ទិៃន ៃ័ យក្េម ជាេួ យ
Foursquare។
គំ ៃិ ត តែលសក្ើ ត ស ើ ង សោយឯក្ឯងច្ុ ង សស្កាយបងែ ់ រ ប ់ ខ្ុំ ស្តូ វ បាៃស្វ ើ ទិៃន ៃ័ យក្េម សៅសលើ
្វ ី ត ្ឺ ។ ច្ំ ូ លច្ិតតតផន ក្តន្រៃតីរប ់ខ្ុំស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ជាេួ យ Spotify។
ូ េបីតតការអាៃស ៀវសៅ
សៅសពលសៃេះ
ក្៏ស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម តែរ។
សៅខ ៈសពលតែលខ្ុំក្ំពុងតតអាៃអតថ បទសៅសលើឧបក្រ ៍ Kindle រប ់ខ្ុំ ជាក្់ត ត ងណ្ត ់ វាក្ំពុងតតសេើលេក្ខ្ុំ។
Amazon
តាេោៃទិៃនៃ័យនៃការអាៃរប ់ខ្ុំ
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសែើេបីផតល់ស វានានាតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។
ឧទហរ ៍៖
Amazon
ែឹងថាខ្ុំក្ំពុងតតអាៃទំព័រេួ យណ្ត ែូ សច្ន េះខ្ុំអាច្ផ្លា ់បតរការអាៃសៅសលើ
ូ
ឧបក្រ ៍ខុ ៗោនបាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល។ Amazon
សស្បើស្បា ់សលបឿៃនៃការអាៃរប ់ខ្ុំសែើេបីស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃថាសតើខ្ុំស្តូវច្ំណ្តយសពលប៉ាុនាមៃសទៀតសែើេបីបញ្ច ប់ការអាៃស ៀវសៅ
េួ យក្ាល។ សហើយ Amazon បាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ទិែឋភ្ជពេួ យច្ំៃួៃអំពីគតិប ឌ ិតនៃគំៃិតែ៏តូច្ច្សងែ ៀតផងតែរ – ឧទហរ ៍៖
ខ្ុំអាច្សស្ជើ សរ ី សេើលថាសតើក្ថាខ ឌ ណ្តខា េះតែលអន ក្ែនទសទៀតបាៃក្ត់ មាាល់ថាជាក្ថាខ ឌ តែលគួ រឲ្យចប់អារេម ៍ជាង
សគបងែ ់។
ទិៃនៃ័យសនាេះក្៏ស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំោន
ៃិងស្តូវបាៃវ ិភ្ជគសោយ Amazon សែើេបីបសងក ើៃការលក្់ឲ្យបាៃលែ បំផុតផងតែរ។
ឧទហរ ៍៖
សៅសពលតែលខ្ុំបាៃបញ្ច ប់ការអាៃស ៀវសៅេួ យក្ាលតែល ថ ិតសៅក្នុងស ៊េ រ ីស ៀវសៅរប ់
Ken
Follet
នាសពលថម ីៗសៃេះ
ខ្ុំបាៃទទួ លអុីតេលេួ យសៅសពលស្ពឹក្នថា បនាទប់
តែលផត ល់ជូៃខ្ុំៃូវ ំស ើលក្់ស ៀវសៅេួ យក្ាលបនាទប់សទៀតតែល ថ ិតសៅក្នុងស ៊េ រ ីស ៀវសៅសនាេះ
(ច្ំ ុ ច្តែលគួ រឲ្យចប់អារេម ៍សនាេះ គឺវាមាៃតនេា ខព ់ជាងតនេា “្េម តា” នាសពលបច្ចុបបៃន ...។

ី ល
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Timo Elliott “ទិៃនៃ័យក្េម នៃការរ ់សៅស្បចំនថា រប ់សយើង” អាជីវក្េម ឌីជថ
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគអំពីការស្វ ើអាជីវក្េម នថា ទី០៩ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://timoelliott.com/blog/2013/07/the-datification-of-our-daily-lives.html។
ទិៃនៃ័យក្េម មាៃៃ័យថា
សៅសពលសៃេះ
ស្គប់ធាតុទង
ំ អ ់អាច្ស្តូវបាៃវ ិភ្ជគអំពីរច្នាបទ
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្រវាងធាតុទ ំងសនាេះបាៃ។
សៅក្នុងក្រ ីស ៀវសៅេួ យក្ាលតែលស្តូវបាៃបំតបា ងសៅជាស ៀវសៅឌីជីថល
សគេិៃស្តឹេតតអាច្វ ិភ្ជគអំពី ក្យ
ឬឃ្ាបាៃសនាេះសទ ប៉ាុតៃត សគតថេទ ំងអាច្វ ិភ្ជគអំពីស្បសយគ ៃិងក្ថាខ ឌ នានាបាៃតថេសទៀតផង។
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Margarita Shilova “ទ សៃទៃអំពីទិៃនៃយ
័ ក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ”៍ Apiumhub នថាទ១
ី ៥ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។

33

Kenneth Cukier ៃិង Viktor Mayer-Schoenberger “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យ្ំ៖ រសបៀបតែលវាក្ំពុងតតតក្តស្បវ ិ្ីតែលសយើងគិតអំពីពិភពសលាក្” ការបរសទ
ច្ាប់ទី៩២ សលខ ៣ (តខឧ ភ្ជ/េិថុនា ឆានំ២០១៣) ទំព័រទី២៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.foreignaffairs.com/system/files/pdf/articles/2013/92305.pdf.។

34

Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ បែិវតត ៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា ់បតររសបៀបតែលសយើ
ូ
ងរ ់សៅ ស្វ ើការងារ ៃិងគិត (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ John Murray
ឆានំ២០១៣) ទំព័រទី៩១។

ទិៃនៃ័យក្េម បាៃតក្តស្បអាជីវក្េម រ ួច្រាល់សហើយ។ 35 តផន ក្្ៃធាៃេៃុ សសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពី ទូរ ពទ ច្ល័ត
ក្េម វ ិ្ីសៅសលើទូរ ពទ
ឬការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េសែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈពិស
ៗរប ់ៃិសយជិតតែលមាៃ កាតៃុពល
ែូ ច្ជាស្បវតត ិរ ូប សងខ ប
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យ
ជាសែើេ។
ទិៃន ៃ័យក្េម ៃឹងស្វ ើឲ្យតលងមាៃការស្វ ើសត ត អំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈ
ឬការស្វ ើសត ត អំពីការគិតតាេតបបវ ិភ្ជគមាៃភ្ជពហួ
េ័យ។
វាក្៏ៃឹងអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការបសងក ើតផលិតផល ៃិងស វាតែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទល់ខល ួៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថ េសទៀត។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ទិៃនៃ័យក្េម ក្ំពុងតតពស្ងឹង
ៃិង ក្េម ភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅក្នុងការផត ល់ស វា
ផត ល់ឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃ។

ៃិងស្វ ើឲ្យែំស ើរការអាជីវក្េម មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ឬស្បគល់ផលិតផលេួ យសៅកាៃ់អតិថិជៃ)។

(ក្ិច្ចការ
តារាងទី ១

តារាងទី១. ការជេះឥទធ ិពលនៃទិៃនៃ័យក្េម សលើឧ ាហក្េម
ឧសាហកម្ម
ការជះឥទធ ិពលននទិនែន័យកម្ម
តខស ងាវក្់ផាត់ផាង់ខ្នតតូ
ងាយស្ ួ លសៅក្នុងការបសងក ើតតខស ងាវក្់នៃការផា ត់ផាង់ខាីៗ
ច្
ការបសងក ើតែំស ើរការអាជីវក្េម នៃតខស ងាវក្់ផាង់ផាង់ខ្នតតូ ច្ស្តូវបាៃ សងខ បអំពីច្ំ ុ ច្ ំ
ៃិង “ខា ី”
ខ្ៃ់ៗតាេរយៈបសច្ច ក្ វ ិទាតែលមាៃតនេា ទប ែូ ច្ជា ឧបក្រ ៍ច្ល័ត ជាសែើេ។
បសងក ើៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការតាេោៃ
ក្ ិក្េម ៃិងស បៀងអាហារ
ៃិងការលុបសចលៃូ វអៃត រការ ីនានាសៅក្នុងតខស ងាវក្់ផាត់ផាង់រប ់ឧ ាហក្េម ។
សយបល់ស្ត ប់តែលទទួ លបាៃពីផលិតផល
“តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់”
ផត ល់ទមាាប់អៃុវតត សៅក្នុងការអភិវឌឍផលិតផលឲ្យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
ការផលិត
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្ផលិតជាសស្ច្ើៃនាក្់អៃុញ្ជាត
ឲ្យមាៃការបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងតខស ងាវក្់ផាត់ផាង់ទ ំងេូ ល។
ក្ំ ត់ស ើង វ ិញអំពីរសបៀបតែលតផន ក្ខុ ៗោននៃទីស្ក្ ុងេួ យស្តូវបាៃចត់ថានក្់ ស្មាប់ការសស្បើ
ស្បា ់សៅក្នុង វ ិ ័យឧ ាហក្េម ។
បសងក ើតក្ស្េិតនៃព័ត៌មាៃលេែ ិត
ការស្គប់ស្គងអច្លៃស្ទពយ
ស្មាប់អតិថិជៃសៅក្នុងតផន ក្អច្លៃស្ទពយសៅក្នុងការត វ ងយល់អំពីទីតាំង ស្មាប់ស្វ ើអាជី
តផន ក្
ិជាក្េម
វក្េម នានាសែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធ ិពលខ្ាំងកាាបំផុត
ៃិងមាៃអន ក្សែើរសៅកាៃ់ទីតាំងសនាេះឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុត។

ស្បភព៖ Ericsson ការជេះឥទធ ិពលនៃទិៃនៃ័យក្េម សលើទិែឋភ្ជពតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត (Stockholm ឆានំ២០១៤)។ អាច្ត វ ង
រក្បាៃសៅ
https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/4/the-impact-of-datafication-on-strategiclandscapes.pdf។
ទិៃនៃ័យក្េម ក្៏ក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ វ ិធាៃក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ 36
េៃុ សេួ យច្ំ ៃួ ៃបាៃស្វ ើ កា រត ៊េូ េតិ រ ួច្រាល់ សហើ យថា
“ស ច្ក្ត ី សស្េច្
ស ច្ក្ត ី វ ិៃិ ច្ឆ័ យ
ៃិ ង ការពាក្រ ៍ ទុក្ េុ ៃជាសស្ច្ើ ៃ តែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសោយេៃុ សសៅសពលសៃេះ
37
គួ រតតស្តូវបាៃផ្លា ់បតរេក្សស្បើ
ូ
ស្បា ់ វ ិធាៃសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតាេក្ុំពូ យទ័រ វ ិញ”។
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួ យច្ំៃួៃស្គវគេៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍសៃេះ
េៃុ សេួ យច្ំៃួៃសទៀតបាៃច្ងអុលបងាហញថា
ទិៃនៃ័យក្េម
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវ ិធាៃសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតាេក្ុំពូ យទ័រមាៃទ ំងលទធ ផលអវ ិជា មាៃ
38
ៃិងលទធ ផលតែលោមៃបំ ងៃឹងទទួ លបាៃ។
១.៣ យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យបណ្ត
ត លឲ្យមាៃការប៉ាេះទងា ិច្ច្ំស

េះ ងា េយ៉ាងខ្ាំងកាា។

ស្មាប់េៃុ សេួ យច្ំៃួៃ
វាបាៃសបើក្ច្ំហកាលាៃុវតត ៃភ្ជពស ែឋ ក្ិច្ចថមីៗ
ៃិងស រ ីភ្ជពកាៃ់តតខ្ាំងកាា។
ស្មាប់េៃុ សេួ យច្ំៃួៃសផសងសទៀត
វា ំសៅែល់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ាំងកាា
ៃិងការតាេោៃតែលោមៃបំ ងៃឹងទទួ លបាៃស ើយ។
សៅសពលសៃេះ
សយើងមាៃ ក្យថម ីេួយ
ជាការតាេោៃតាេរយៈស្គនក្ស្គនេនៃទិៃនៃ័យ។

–ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យ
(dataveillance)
ក្យសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅ ក្់ក្ណ្ត
ត លទ វតសរ៍ឆានំ ១៩៨០

–
សែើេបី

35

Rahul Zingre “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យក្េម នៃការរ ់សៅរប ់សយើង” LinkedIn នថាទី២២ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.linkedin.com/pulse/increasing-datafication-our-lives-rahul-zingre។

36

Marjin Janssen, Yannis Charalabidis ៃិង Helmut Krcmar “ទិៃនៃយ
័ សបើក្ច្ំហ ការែំស

37

ី លរប ់សយើង (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ W.W. Norton
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា ុីៃ សវទិកា ច្សងែ ៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ិ ័យឌីជថ
& Company ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី៦៤។

38

Olivera Marjanovic ៃិង Dubravka Cecez-Kecmanovcic “ការត វ ងយល់អំពីផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េម ច្ំស េះស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល –
វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសៅក្នុងការគិតតាេស្បព័ៃធ ហ េ័យ” ស ៊េ រ ីនៃស្ពឹតតិការ ៍នៃ ៃន ិបាតអៃត រជាតិនៃរែឋ ហានវ សលើក្ទី ៥០ ត ព
ី ី វ ិទាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆានំ២០១៧)។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://pdfs.semanticscholar.org/2d72/1ffcba1a30d3e259a06cbd2905f0dbb41419.pdf។

ើរការព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃយ
័ ក្េមរប ់រោឋភិបាល”
៍នៃ ៃន ិបាតអៃត រជាតិនៃរែឋ ហានវ សលើក្ទី ៥០ ត ីពី វ ិទាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី ២៦៧០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/41478/1/paper0329.pdf។

ស ៊េ រ ីនៃស្ពឹតតិការ

ទិៃនៃ័យក្េម ផ្លា ់បតរែំ
ូ ស ើរការ/ ក្េម ភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួ តពិៃិតយ
32
តាេោៃ
វ ិភ្ជគ
ៃិងអៃុវតត ឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។
“ទិៃនៃ័យក្េម ”
“ការផត ល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់ប រ ិមា បាៃ”។33

គឺ

បងាហញអារេម ៍ – ក្ំហឹង ភ្ជពភ័យខ្ាច្ ភ្ជពរ ីក្រាយ ភ្ជពភ្ជញក្់សផែ ើល។ល។ វាមាៃការលំបាក្ខ្ាំងណ្ត ់សៅក្នុងការតាេោៃ
ឬវ ិភ្ជគអំពីអារេម ៍នានារហូ តទល់តតមាៃការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េយ៉ាងទូ លំទូលាយ។
បច្ចុបបៃន
សយើងបាៃបសងក ើតច្ំណ្តប់អារេម ៍អំពីអារេម ៍នានារប ់សយើងសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថលសៅស្គប់សពលតែលសយើងច្ូ លច្ិតត ស ើច្
ស្ លាញ់ ឬខឹង េារច្ំស េះស្គរណ្តេួ យតែលស្តូវបាៃបសងាហេះសៅសលើសហវ ប៊េុក្។ ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ MayerSchonberger
ៃិង
Cukier
៖
“សវទិការនៃការភ្ជាប់បណ្ត
ត ញ ងា េេិៃស្តឹេតតផត ល់ជូៃសយើងៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសៅក្នុងការត វ ងរក្
ៃិងរក្ាទំនាក្់ទំៃងជាេួ យេិតតភ័ក្តិ
ៃិងេិតតរ ួេការងារតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាតថេទ ំងទញយក្ធាតុអរ ូបិយនានានៃការរ ់សៅស្បចំនថា រប ់សយើង
34
ៃិងបំតបា ងធាតុទ ំងសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតស្វ ើក្ិច្ចការថម ីៗបាៃសទៀតផង។”
ស្បអប់ទី៨៖ ទិៃនៃ័យក្េម នៃការរ ់សៅស្បចំនថា
Timo Elliott បាៃ រស រសៅសលើបលុក្ (blog site) រប ់ោត់ថា៖
លំហាត់ស្បា រប ់ខ្ុំសៅសពលសៃេះស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ។ ខ្ុំបាៃសៅរត់សៅស្ពឹក្សៃេះ សហើយឧបក្រ ៍ Fitbit One រប ់ខ្ុំ
បាៃក្ត់ស្តាយ៉ាងច្ា ់លា ់អំពីរយៈច្មាាយតែលបាៃរត់
ច្ំៃួៃជំហាៃតែលខ្ុំបាៃរត់
ៃិងច្ំៃួៃកា ូ រ ីតែលខ្ុំបាៃែុតបំផ្លាញសៅក្នុងែំស ើរការនៃការរត់សនាេះ។
ជាសលើក្ទីេួយសហើយតែលវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លខ្ាំង ស្មាប់ខ្ុំសៅក្នុងការតាេោៃ
ៃិងស្តួ តពិៃិតយវឌឍៃភ្ជពនៃការស្វ ើលំហាត់ស្បា រប ់ខ្ុំ។
សហើយសនាេះស្ោៃ់តតជាឧទហរ ៍ែ៏តូច្េួ យតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
ក្េម ភ្ជពស្បចំនថា រប ់ខ្ុំជាសស្ច្ើៃ
សៅសពលសៃេះ
ស្តូវបាៃតាេោៃសោយ វ ័យស្បវតត ិ។
បណ្ត
ត ញេិតតភ័ក្តិរប ់ខ្ុំ
សៅសពលសៃេះ
ស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ជាេួ យសហវ ប៊េុក្។
បណ្ត
ត ញទំនាក្់ទំៃងតផន ក្ វ ិជាា ជី វៈរប ់ ខ្ុំ ស្តូវ បាៃស្វ ើ ទិៃន ៃ័ យក្េម ជាេួ យលី ង អុី ៃ
(LinkedIn)។
ទី តាំ ង រប ់ ខ្ុំ ស្តូ វ បាៃស្វ ើ ទិៃន ៃ័ យក្េម ជាេួ យ
Foursquare។
គំ ៃិ ត តែលសក្ើ ត ស ើ ង សោយឯក្ឯងច្ុ ង សស្កាយបងែ ់ រ ប ់ ខ្ុំ ស្តូ វ បាៃស្វ ើ ទិៃន ៃ័ យក្េម សៅសលើ
្វ ី ត ្ឺ ។ ច្ំ ូ លច្ិតតតផន ក្តន្រៃតីរប ់ខ្ុំស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ជាេួ យ Spotify។
ូ េបីតតការអាៃស ៀវសៅ
សៅសពលសៃេះ
ក្៏ស្តូវបាៃស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម តែរ។
សៅខ ៈសពលតែលខ្ុំក្ំពុងតតអាៃអតថ បទសៅសលើឧបក្រ ៍ Kindle រប ់ខ្ុំ ជាក្់ត ត ងណ្ត ់ វាក្ំពុងតតសេើលេក្ខ្ុំ។
Amazon
តាេោៃទិៃនៃ័យនៃការអាៃរប ់ខ្ុំ
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសែើេបីផតល់ស វានានាតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។
ឧទហរ ៍៖
Amazon
ែឹងថាខ្ុំក្ំពុងតតអាៃទំព័រេួ យណ្ត ែូ សច្ន េះខ្ុំអាច្ផ្លា ់បតរការអាៃសៅសលើ
ូ
ឧបក្រ ៍ខុ ៗោនបាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល។ Amazon
សស្បើស្បា ់សលបឿៃនៃការអាៃរប ់ខ្ុំសែើេបីស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃថាសតើខ្ុំស្តូវច្ំណ្តយសពលប៉ាុនាមៃសទៀតសែើេបីបញ្ច ប់ការអាៃស ៀវសៅ
េួ យក្ាល។ សហើយ Amazon បាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ទិែឋភ្ជពេួ យច្ំៃួៃអំពីគតិប ឌ ិតនៃគំៃិតែ៏តូច្ច្សងែ ៀតផងតែរ – ឧទហរ ៍៖
ខ្ុំអាច្សស្ជើ សរ ី សេើលថាសតើក្ថាខ ឌ ណ្តខា េះតែលអន ក្ែនទសទៀតបាៃក្ត់ មាាល់ថាជាក្ថាខ ឌ តែលគួ រឲ្យចប់អារេម ៍ជាង
សគបងែ ់។
ទិៃនៃ័យសនាេះក្៏ស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំោន
ៃិងស្តូវបាៃវ ិភ្ជគសោយ Amazon សែើេបីបសងក ើៃការលក្់ឲ្យបាៃលែ បំផុតផងតែរ។
ឧទហរ ៍៖
សៅសពលតែលខ្ុំបាៃបញ្ច ប់ការអាៃស ៀវសៅេួ យក្ាលតែល ថ ិតសៅក្នុងស ៊េ រ ីស ៀវសៅរប ់
Ken
Follet
នាសពលថម ីៗសៃេះ
ខ្ុំបាៃទទួ លអុីតេលេួ យសៅសពលស្ពឹក្នថា បនាទប់
តែលផត ល់ជូៃខ្ុំៃូវ ំស ើលក្់ស ៀវសៅេួ យក្ាលបនាទប់សទៀតតែល ថ ិតសៅក្នុងស ៊េ រ ីស ៀវសៅសនាេះ
(ច្ំ ុ ច្តែលគួ រឲ្យចប់អារេម ៍សនាេះ គឺវាមាៃតនេា ខព ់ជាងតនេា “្េម តា” នាសពលបច្ចុបបៃន ...។

ី ល
បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Timo Elliott “ទិៃនៃ័យក្េម នៃការរ ់សៅស្បចំនថា រប ់សយើង” អាជីវក្េម ឌីជថ
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគអំពីការស្វ ើអាជីវក្េម នថា ទី០៩ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://timoelliott.com/blog/2013/07/the-datification-of-our-daily-lives.html។
ទិៃនៃ័យក្េម មាៃៃ័យថា
សៅសពលសៃេះ
ស្គប់ធាតុទង
ំ អ ់អាច្ស្តូវបាៃវ ិភ្ជគអំពីរច្នាបទ
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្រវាងធាតុទ ំងសនាេះបាៃ។
សៅក្នុងក្រ ីស ៀវសៅេួ យក្ាលតែលស្តូវបាៃបំតបា ងសៅជាស ៀវសៅឌីជីថល
សគេិៃស្តឹេតតអាច្វ ិភ្ជគអំពី ក្យ
ឬឃ្ាបាៃសនាេះសទ ប៉ាុតៃត សគតថេទ ំងអាច្វ ិភ្ជគអំពីស្បសយគ ៃិងក្ថាខ ឌ នានាបាៃតថេសទៀតផង។

32

Margarita Shilova “ទ សៃទៃអំពីទិៃនៃយ
័ ក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ”៍ Apiumhub នថាទ១
ី ៥ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។

33

Kenneth Cukier ៃិង Viktor Mayer-Schoenberger “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យ្ំ៖ រសបៀបតែលវាក្ំពុងតតតក្តស្បវ ិ្ីតែលសយើងគិតអំពីពិភពសលាក្” ការបរសទ
ច្ាប់ទី៩២ សលខ ៣ (តខឧ ភ្ជ/េិថុនា ឆានំ២០១៣) ទំព័រទី២៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.foreignaffairs.com/system/files/pdf/articles/2013/92305.pdf.។

34

Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ បែិវតត ៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា ់បតររសបៀបតែលសយើ
ូ
ងរ ់សៅ ស្វ ើការងារ ៃិងគិត (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ John Murray
ឆានំ២០១៣) ទំព័រទី៩១។

ទិៃនៃ័យក្េម បាៃតក្តស្បអាជីវក្េម រ ួច្រាល់សហើយ។ 35 តផន ក្្ៃធាៃេៃុ សសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពី ទូរ ពទ ច្ល័ត
ក្េម វ ិ្ីសៅសលើទូរ ពទ
ឬការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េសែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈពិស
ៗរប ់ៃិសយជិតតែលមាៃ កាតៃុពល
ែូ ច្ជាស្បវតត ិរ ូប សងខ ប
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យ
ជាសែើេ។
ទិៃន ៃ័យក្េម ៃឹងស្វ ើឲ្យតលងមាៃការស្វ ើសត ត អំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈ
ឬការស្វ ើសត ត អំពីការគិតតាេតបបវ ិភ្ជគមាៃភ្ជពហួ
េ័យ។
វាក្៏ៃឹងអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការបសងក ើតផលិតផល ៃិងស វាតែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទល់ខល ួៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃបតៃថ េសទៀត។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ទិៃនៃ័យក្េម ក្ំពុងតតពស្ងឹង
ៃិង ក្េម ភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅក្នុងការផត ល់ស វា
ផត ល់ឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃ។

ៃិងស្វ ើឲ្យែំស ើរការអាជីវក្េម មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ឬស្បគល់ផលិតផលេួ យសៅកាៃ់អតិថិជៃ)។

(ក្ិច្ចការ
តារាងទី ១

តារាងទី១. ការជេះឥទធ ិពលនៃទិៃនៃ័យក្េម សលើឧ ាហក្េម
ឧសាហកម្ម
ការជះឥទធ ិពលននទិនែន័យកម្ម
តខស ងាវក្់ផាត់ផាង់ខ្នតតូ
ងាយស្ ួ លសៅក្នុងការបសងក ើតតខស ងាវក្់នៃការផា ត់ផាង់ខាីៗ
ច្
ការបសងក ើតែំស ើរការអាជីវក្េម នៃតខស ងាវក្់ផាង់ផាង់ខ្នតតូ ច្ស្តូវបាៃ សងខ បអំពីច្ំ ុ ច្ ំ
ៃិង “ខា ី”
ខ្ៃ់ៗតាេរយៈបសច្ច ក្ វ ិទាតែលមាៃតនេា ទប ែូ ច្ជា ឧបក្រ ៍ច្ល័ត ជាសែើេ។
បសងក ើៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការតាេោៃ
ក្ ិក្េម ៃិងស បៀងអាហារ
ៃិងការលុបសចលៃូ វអៃត រការ ីនានាសៅក្នុងតខស ងាវក្់ផាត់ផាង់រប ់ឧ ាហក្េម ។
សយបល់ស្ត ប់តែលទទួ លបាៃពីផលិតផល
“តែលក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់”
ផត ល់ទមាាប់អៃុវតត សៅក្នុងការអភិវឌឍផលិតផលឲ្យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
ការផលិត
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្ផលិតជាសស្ច្ើៃនាក្់អៃុញ្ជាត
ឲ្យមាៃការបសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងតខស ងាវក្់ផាត់ផាង់ទ ំងេូ ល។
ក្ំ ត់ស ើង វ ិញអំពីរសបៀបតែលតផន ក្ខុ ៗោននៃទីស្ក្ ុងេួ យស្តូវបាៃចត់ថានក្់ ស្មាប់ការសស្បើ
ស្បា ់សៅក្នុង វ ិ ័យឧ ាហក្េម ។
បសងក ើតក្ស្េិតនៃព័ត៌មាៃលេែ ិត
ការស្គប់ស្គងអច្លៃស្ទពយ
ស្មាប់អតិថិជៃសៅក្នុងតផន ក្អច្លៃស្ទពយសៅក្នុងការត វ ងយល់អំពីទីតាំង ស្មាប់ស្វ ើអាជី
តផន ក្
ិជាក្េម
វក្េម នានាសែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធ ិពលខ្ាំងកាាបំផុត
ៃិងមាៃអន ក្សែើរសៅកាៃ់ទីតាំងសនាេះឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុត។

ស្បភព៖ Ericsson ការជេះឥទធ ិពលនៃទិៃនៃ័យក្េម សលើទិែឋភ្ជពតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត (Stockholm ឆានំ២០១៤)។ អាច្ត វ ង
រក្បាៃសៅ
https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/4/the-impact-of-datafication-on-strategiclandscapes.pdf។
ទិៃនៃ័យក្េម ក្៏ក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ វ ិធាៃក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ 36
េៃុ សេួ យច្ំ ៃួ ៃបាៃស្វ ើ កា រត ៊េូ េតិ រ ួច្រាល់ សហើ យថា
“ស ច្ក្ត ី សស្េច្
ស ច្ក្ត ី វ ិៃិ ច្ឆ័ យ
ៃិ ង ការពាក្រ ៍ ទុក្ េុ ៃជាសស្ច្ើ ៃ តែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសោយេៃុ សសៅសពលសៃេះ
37
គួ រតតស្តូវបាៃផ្លា ់បតរេក្សស្បើ
ូ
ស្បា ់ វ ិធាៃសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតាេក្ុំពូ យទ័រ វ ិញ”។
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួ យច្ំៃួៃស្គវគេៃ៍ច្ំស េះការអភិវឌឍសៃេះ
េៃុ សេួ យច្ំៃួៃសទៀតបាៃច្ងអុលបងាហញថា
ទិៃនៃ័យក្េម
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវ ិធាៃសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតាេក្ុំពូ យទ័រមាៃទ ំងលទធ ផលអវ ិជា មាៃ
38
ៃិងលទធ ផលតែលោមៃបំ ងៃឹងទទួ លបាៃ។
១.៣ យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យបណ្ត
ត លឲ្យមាៃការប៉ាេះទងា ិច្ច្ំស

េះ ងា េយ៉ាងខ្ាំងកាា។

ស្មាប់េៃុ សេួ យច្ំៃួៃ
វាបាៃសបើក្ច្ំហកាលាៃុវតត ៃភ្ជពស ែឋ ក្ិច្ចថមីៗ
ៃិងស រ ីភ្ជពកាៃ់តតខ្ាំងកាា។
ស្មាប់េៃុ សេួ យច្ំៃួៃសផសងសទៀត
វា ំសៅែល់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ាំងកាា
ៃិងការតាេោៃតែលោមៃបំ ងៃឹងទទួ លបាៃស ើយ។
សៅសពលសៃេះ
សយើងមាៃ ក្យថម ីេួយ
ជាការតាេោៃតាេរយៈស្គនក្ស្គនេនៃទិៃនៃ័យ។

–ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យ
(dataveillance)
ក្យសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅ ក្់ក្ណ្ត
ត លទ វតសរ៍ឆានំ ១៩៨០

–
សែើេបី

35

Rahul Zingre “ការសក្ើៃស ើងនៃទិៃនៃ័យក្េម នៃការរ ់សៅរប ់សយើង” LinkedIn នថាទី២២ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.linkedin.com/pulse/increasing-datafication-our-lives-rahul-zingre។

36

Marjin Janssen, Yannis Charalabidis ៃិង Helmut Krcmar “ទិៃនៃយ
័ សបើក្ច្ំហ ការែំស

37

ី លរប ់សយើង (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ W.W. Norton
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា ុីៃ សវទិកា ច្សងែ ៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ិ ័យឌីជថ
& Company ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី៦៤។

38

Olivera Marjanovic ៃិង Dubravka Cecez-Kecmanovcic “ការត វ ងយល់អំពីផលប៉ាេះ ល់នៃទិៃនៃ័យក្េម ច្ំស េះស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល –
វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសៅក្នុងការគិតតាេស្បព័ៃធ ហ េ័យ” ស ៊េ រ ីនៃស្ពឹតតិការ ៍នៃ ៃន ិបាតអៃត រជាតិនៃរែឋ ហានវ សលើក្ទី ៥០ ត ព
ី ី វ ិទាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆានំ២០១៧)។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://pdfs.semanticscholar.org/2d72/1ffcba1a30d3e259a06cbd2905f0dbb41419.pdf។

ើរការព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃយ
័ ក្េមរប ់រោឋភិបាល”
៍នៃ ៃន ិបាតអៃត រជាតិនៃរែឋ ហានវ សលើក្ទី ៥០ ត ីពី វ ិទាស្គន្រ ត នៃស្បព័ៃធ (ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី ២៦៧០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/41478/1/paper0329.pdf។

ស ៊េ រ ីនៃស្ពឹតតិការ

“ទក្់ទញច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះការតក្តស្បែ៏ ំខ្ៃ់...
ពីការតាេោៃបុគាលទ ំងឡាយតាេតបបរ ូបវៃត
ៃិងតាេតបបសអ ិច្ស្តូៃិក្
(តែលមាៃតនេា នថា )
សៅជាការតាេោៃឥរ ិយបថរប ់េៃុ ស
(តែលមាៃតនេា សថាក្)
តាេរយៈស្គាក្ស្គនេនៃទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃស ើងៗ តែលឥរ ិយបថរប ់ពួក្សគក្ំពុងតតបសងក ើតស ើង”។ 39
ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យក្៏
“ច្ងអុលបងាហញយ៉ាងជាក្់លាក្់អំពី េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការតស្េង់ទិ ស្គរជាថម ី
ឬការរុញស្ចៃែល់ឥ រ ិយបថនាសពលអនាគតរប ់បុគាលទ ំងឡាយតាេរយៈ
ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃបួ ៃស្បសភទ៖
(១)
ការអសងក តការ ៍ តែលស្តូវបាៃថតទុក្ (២) ការ មាាល់ស ើញ ៃិងការតាេោៃ (៣) អៃត រាគេៃ៍នៃការវ ិភ្ជគ ៃិង (៤)
40
ការតក្តស្បឥរ ិយបថ”។
ទិៃនៃ័យអាច្ោំស្ទច្ំស េះអ េបយមា នៃអំណ្តច្តែលមាៃស្ស្គប់
ឬអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃយុតតិ្េ៌សៅក្នុងការតបងតច្ក្បាៃខ្ាំងកាាជាងេុៃតាេរយៈការស្វ ើឲ្យអន ក្ែនទសេើលស ើញជៃស្ក្ីស្ក្។
G.Thomas
Kingsley
តែលេក្ពី វ ិទាស្គថៃ
Urban
បាៃស្បតក្ក្ថា
“សយើងចំបាច្់ស្តូវសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ីតែលៃឹងស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរូ េិៃតេៃស្តឹេតតតាេោៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ”។ 41
ការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃឹងក្ំ ត់
“ថាសតើអនាគតនៃទីស្បជុំជៃសៅសលើពិភពសលាក្ៃឹងកាាយជាស្គច្់សរឿងនៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិងភ្ជពរុងសរឿង ឬជាសស្គក្នាែក្េម
(មាៃស្បជាជៃជាងេួ យ ៃ់លាៃនាក្់ក្ំពុងតតរ ់សៅសៅក្នុងភ្ជពស្ក្ីស្ក្សតាក្យ៉ាក្សៅក្នុងតំ បៃ់អាណ្ត្ិបសតយយសៅក្នុងទីស្បជុំជៃតែលខវ េះខ្តការផា ត់ផាង់ទឹក្
អនាេ័យ
ឬស វាសផសងសទៀត
ៃិងស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃត រាយតផន ក្បរ ិស្គថៃសៅក្ស្េិតខព ់) ”។42
Linnet
Taylor
ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យថាជា៖
“ភ្ជពស ម ើោននៃវ ិ្ីតែលស្វ ើឲ្យេៃុ សស្គប់រ ូបទទួ លបាៃការសេើលស ើញ
ការតំណ្តង
ៃិងការស្បស្ពឹតតិច្ំស េះពួ ក្សគ
43
ី
តែលជាលទធ ផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យឌីជថលរប ់ពួក្សគ”។
ក្ងវ ល់ជាច្េបងរប ព
់ ួ ក្សគគឺ
“សតើសយើងៃឹងស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជព
ៃិងរ ួេបញ្ចល
ូ តស្េូ វការក្នុងការស្វ ើឲ្យសគសេើលស ើញ
ៃិងទទួ លបាៃការតំណ្តង
ឲ្យមាៃភ្ជព េស្ បជាេួ យតស្េូវការៃូ វ វ យ័តភ្ជព ៃិង ុច្ រ ិតភ្ជពបាៃសោយរសបៀបណ្ត”។44
យុ តតិ ្ េ៌ នៃទិ ៃន ៃ័ យមាៃ
ការេិ ៃ សរ ី សអើង។45

រ ត េា ច្ំ ៃួ ៃបី ៖ (១) ភ្ជពអាច្សេើ ល ស ើ ញ (២) ការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទា ៃិ ង (៣)

រ ត េា ភ្ជពអាច្សេើលស ើញសៅក្នុងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
សោេះស្ស្គយទ ំងជាេួ យឯក្ជៃភ្ជព
ៃិងការតំណ្តងឲ្យអន ក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូ វ ំខ្ៃ់។
សតើមាៃស្បជាជៃច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃនាក្់តែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ?
ៃិងសៅសពលតែលពួ ក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ
សតើពួក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្នុងនាេជាេៃុ ស/អតិថិជៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេការស្គប់ស្គង
ឬសៅក្នុងនាេជាស្បជាជៃតែលមាៃអ្ិបសតយយភ្ជព?
សៅក្ស្េិត ក្ល មាៃស្បជាជៃជាង ១,១
ៃ់លាៃនាក្់សៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្ “េិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសនាេះសទ”
46
ៃិងសៅក្នុងច្ំសណ្តេពួ ក្សគ
ជាងេួ យភ្ជគបី
គឺជាក្ុមារ។
សៅក្នុងពិភពសលាក្នៃស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
ក្ងវ េះទិៃនៃ័យអំពីក្ុមារអាច្នាំឲ្យមាៃបញ្ជហច្ំៃួៃពីរ។
ទីេួយ
វាអាច្ស្វ ើឲ្យរច្នាបថនៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្
ៃិងអ េភ្ជពសៅឋិតសថរជាសរៀងរហូ តសោយស្គរតតមាៃព័ត៌មាៃេិៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 47 ទីពីរ
ពួ ក្សគៃឹង
“មាៃការលំបាក្កាៃ់តតខ្ាំងសៅក្នុងការតាេោៃ
័ ច ផល វូ សភទជាការស្វ ើអាជីវក្េម
ៃិងកាៃ់តតងាយស្ ួ លសៅក្នុងការរងសស្ោេះសោយស្គរការជួ ញែូ រ
ការសក្ងស្បវញ្
ការ ម ុ ំក្ូៃខុ ច្ាប់ ការ មាាប់ទរក្ ៃិងទស្េង់សផសងសទៀតនៃការបំ ៃ”។48

អន ក្តែល ថ ិតសៅក្នុងភ្ជពលសេែ ៀងក្៏េិៃអាច្ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញតែរ។
ជំសរឿៃ/ការ ទ ង់េតិអំពីស្បជាជៃថានក្់ជាតិបាៃលុប ំៃួរនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងច្ំ ូ លច្ិតតតផន ក្ផល វូ សភទ ៃិងអតត ញ្ជា
49
ឬការបងាហញអំពីសយៃឌ័រ ។
ផលវ ិបាក្នៃការលុប ំៃួរទ ំងសៃេះ
គឺ
“េិៃ ូ វមាៃការយល់ែឹងអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍តែលស្ ីស្ លាញ់ស្ ី ស្ប ុ ស្ លាញ់ស្ប ុ អន ក្តែលស្ លាញ់ទង
ំ ស្ ី ៃិងស្ប ុ (bisexual)
អន ក្តែលបាៃផ្លា ់បតរសយៃឌ័
ូ
រ
(transgender)
ៃិង ហគេៃ៍នៃអន ក្ស្ លាញ់សភទែូ ច្ោន
ៃិងរសបៀបតែលអតត ញ្ជា
សយៃឌ័រ ៃិងផល វូ សភទជេះឥទធ ិពលសលើតផន ក្ស្បជាស្គន្រ ត សផសងសទៀត ែូ ច្ជា ជាតិស្គ ៃ៍ េតថ ភ្ជព
50
ឬភូ េិស្គន្រ ត ៃសយបាយ”។
រ ត េា ទីពីរនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
គឺការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទា។
រ ត េា សៃេះសោេះស្ស្គយជាេួ យស រ ីភ្ជពសៅក្នុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលជាក្់លាក្់
សហើយកាៃ់តត ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ
គឺរសបៀបតែលេិៃកាាយជាតផន ក្េួ យនៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតបប
ិជាក្េម
(សៅក្នុងនាេជាអៃុផលេួ យនៃអៃត រាគេៃ៍សៅក្នុងការអភិវឌឍ)។
វាក្៏រ ួេបញ្ចល
ូ ស រ ីភ្ជពសៅក្នុងការេិៃស្គប់ស្គងលក្ខ ខ ឌ ក្នុង ការច្ូ លរ ួេរប ់េៃុ សមានក្់សៅក្នុងទីផារទិៃនៃ័យផងតែរ។
សៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បជាជៃច្ំៃួៃ
៣,២
ៃ់លាៃនាក្់តែលសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត
មាៃេៃុ សច្ំៃួៃ
២
ៃ់លាៃនាក្់េក្ពីស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍។
សោយបាៃយក្ឈន េះសលើបញ្ជហស្បឈេនៃការសស្បើស្បា ់
សៅសពលសៃេះពួ ក្សគស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេេួ យសផសងសទៀត – ការតាេោៃតាេរយៈការស្បេូ លទិៃនៃ័យ។
ការស្បេូ លទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃបាៃកាាយជាបទោឋៃសៅក្នុងពិភពសលាក្រប ់សយើងតែលមាៃអុីៃ្ឺ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត ល។
អាជីវក្េម នានាស្បេូ លទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃរប ់ពួក្សគេត ងសហើយេត ងសទៀត។ សស្ៅពីការបៃត ស្បេូ លទិៃនៃ័យរែឋ បាល សៅសពលសៃេះ
51
រោឋភិបាលក្៏ពិៃិតយតាេោៃគ ៃីសៅក្នុងស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េរប ់អតិថិជៃរប ់ពួក្សគផងតែរ។
ឈម ួញក្ណ្ត
ត លតផន ក្ទិៃនៃ័យ
“ទទួ លបាៃទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃពីភ្ជគីស្គធារ ៈ
ៃិងភ្ជគីឯក្ជៃសែើេបីរ ួេបញ្ចល
ូ ោន ស្មាប់លក្់បៃត សៅឲ្យអាជីវក្េម នានា”។52
ែូ ច្ោនៃឹងការតបងតច្ក្សៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថលតែរ
តួ នាទីតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ងា េ
សយៃឌ័រ
ៃិងស្បភពសែើេក្ំ ត់ថាសតើអនក្ណ្តស្តូវបាៃសគតាេោៃ។
ក្តាតទ ំងសៃេះក្ំ ត់ថាសតើេូលោឋៃទិៃនៃ័យេួ យណ្តតែលបុគាលណ្តមានក្់គឺជាតផន ក្េួ យនៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យសនាេះ
រសបៀបតែលស្បព័ៃធទ ំងសនាេះៃឹងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ណ្តមានក្់
ៃិងការជេះឥទធ ិពលស្បសភទណ្តខា េះតែលេូ លោឋៃទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះអាច្មាៃច្ំស េះបុគាលទ ំងឡាយ។ 53 ឧទហរ ៍៖

ជាតិពៃធុ

័ ជំទង់មានក្់េក្ពីស្គួ ស្គរតែលជាជៃអសនាតស្បសវ ៃ៍ រ ់សៅក្នុងតំបៃ់តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូ លទប តែលឪពុក្
េៃុ សវយ
មាតយរប ់សគគឺជាជៃស្ក្ីស្ក្
ៃិងជាស្គួ ស្គរេួ យតែល ថ ិតសៅក្នុងស្ក្ ុេជាតិពៃធុភ្ជគតិច្
ៃិងស្គ នាតែលកាៃ់តតទំៃងជាៃឹងស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ការតាេោៃកាៃ់តតខ្ាំងស ើងៗ
សោយទ ំងអាជាញ្រតផន ក្ការ រ
(ស វា ងា េ)
ៃិងអាជាញ្រតផន ក្បងាករ
(ការអៃុវតត ច្ាប់)
សហើយក្៏ទំៃងជាៃឹងមាៃឱកា ក្នុងការជំទ ់ៃឹងការតាេោៃ
ឬការស្វ ើអៃត រាគេៃ៍សនាេះតិច្ជាងេិតតភ័ក្តិរប ់នាងតែលរ ់សៅក្នុងតំបៃ់តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូ លខព ់
ៃិង ថ ិតសៅក្នុងស្ក្ ុេជាតិពៃធុភ្ជគសស្ច្ើៃ។54
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ៃិនានការនាសពលថម ីៗសៃេះបាៃត នាំថា
មាៃការថយច្ុេះនៃ េតថ ភ្ជពក្នុងការស្គប់ស្គងលក្ខ ខ ឌ នានានៃការច្ូ លរ ួេរប ់អនក្ណ្តមានក្់សៅក្នុងទីផារទិៃនៃ័យ។
អន ក្ស្តួ តពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័ យសៅអឺរុបក្ត់ មាាល់ថា
“មាៃព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗក្ំពុងតតស្តូវបាៃស្បេូ ល
ៃិងស្តូវបាៃែំស ើរការតាេវ ិ្ីតែលកាៃ់តតពិបាក្យល់ ៃិងកាៃ់តត ម ុ គស្គមញ”។55 អវ ីតែលកាៃ់តតអាស្ក្ក្់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ
គឺ
“ជំនាៃ់សស្កាយនៃទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃទំៃងជាអាច្សស្បើស្បា ់បាៃសោយបុគាលតែល ក្់ព័ ៃធៃឹងព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះកាៃ់តតតិ
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អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។

49

Linnet Taylor “សតើយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ ?ី ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រ ីភ្ជពសៅទូ ទង
ំ
ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី១
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។

Charlie Whittington “ការេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្នុងទិៃនៃ័យ៖ ក្ងវ េះការស្បេូ លទិៃនៃ័យអំពី LGBT”
ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈរប ់ Georgetown នថាទី១៧ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://gppreview.com/2018/07/17/invisible-data-lack-lgbtq-data-collection/។

50

Ibid។

Ibid ទំពរ័ ទី១៨។

51

Heidi Swart “ការតាេោៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េរប ់រោឋភិបាលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃ។ ច្ូ រទ សៃ៍ទយថាសតើៃរណ្តក្ំពុងតតលក្់ទិៃនៃ័យរប ់អនក្? Daily Maverick
នថាទី២៥ តខសេស្គ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-04-25-government-surveillance-of-social-media-is-rifeguess-whos-selling-your-data/។
្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍សែើេបីការអភិវឌឍ ឆានំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ (វា ុីងសតាៃ ឌី ុី ឆានំ២០១៩) ទំព័រទី៥៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។

ក្េម សែើេបីការអភិវឌឍ

“ទក្់ទញច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះការតក្តស្បែ៏ ំខ្ៃ់...
ពីការតាេោៃបុគាលទ ំងឡាយតាេតបបរ ូបវៃត
ៃិងតាេតបបសអ ិច្ស្តូៃិក្
(តែលមាៃតនេា នថា )
សៅជាការតាេោៃឥរ ិយបថរប ់េៃុ ស
(តែលមាៃតនេា សថាក្)
តាេរយៈស្គាក្ស្គនេនៃទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ៗតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃស ើងៗ តែលឥរ ិយបថរប ់ពួក្សគក្ំពុងតតបសងក ើតស ើង”។ 39
ការតាេោៃតាេរយៈទិៃនៃ័យក្៏
“ច្ងអុលបងាហញយ៉ាងជាក្់លាក្់អំពី េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការតស្េង់ទិ ស្គរជាថម ី
ឬការរុញស្ចៃែល់ឥ រ ិយបថនាសពលអនាគតរប ់បុគាលទ ំងឡាយតាេរយៈ
ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃបួ ៃស្បសភទ៖
(១)
ការអសងក តការ ៍ តែលស្តូវបាៃថតទុក្ (២) ការ មាាល់ស ើញ ៃិងការតាេោៃ (៣) អៃត រាគេៃ៍នៃការវ ិភ្ជគ ៃិង (៤)
40
ការតក្តស្បឥរ ិយបថ”។
ទិៃនៃ័យអាច្ោំស្ទច្ំស េះអ េបយមា នៃអំណ្តច្តែលមាៃស្ស្គប់
ឬអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃយុតតិ្េ៌សៅក្នុងការតបងតច្ក្បាៃខ្ាំងកាាជាងេុៃតាេរយៈការស្វ ើឲ្យអន ក្ែនទសេើលស ើញជៃស្ក្ីស្ក្។
G.Thomas
Kingsley
តែលេក្ពី វ ិទាស្គថៃ
Urban
បាៃស្បតក្ក្ថា
“សយើងចំបាច្់ស្តូវសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ីតែលៃឹងស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរូ េិៃតេៃស្តឹេតតតាេោៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ”។ 41
ការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃឹងក្ំ ត់
“ថាសតើអនាគតនៃទីស្បជុំជៃសៅសលើពិភពសលាក្ៃឹងកាាយជាស្គច្់សរឿងនៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិងភ្ជពរុងសរឿង ឬជាសស្គក្នាែក្េម
(មាៃស្បជាជៃជាងេួ យ ៃ់លាៃនាក្់ក្ំពុងតតរ ់សៅសៅក្នុងភ្ជពស្ក្ីស្ក្សតាក្យ៉ាក្សៅក្នុងតំ បៃ់អាណ្ត្ិបសតយយសៅក្នុងទីស្បជុំជៃតែលខវ េះខ្តការផា ត់ផាង់ទឹក្
អនាេ័យ
ឬស វាសផសងសទៀត
ៃិងស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យនៃសស្ោេះេហៃត រាយតផន ក្បរ ិស្គថៃសៅក្ស្េិតខព ់) ”។42
Linnet
Taylor
ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យថាជា៖
“ភ្ជពស ម ើោននៃវ ិ្ីតែលស្វ ើឲ្យេៃុ សស្គប់រ ូបទទួ លបាៃការសេើលស ើញ
ការតំណ្តង
ៃិងការស្បស្ពឹតតិច្ំស េះពួ ក្សគ
43
ី
តែលជាលទធ ផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យឌីជថលរប ់ពួក្សគ”។
ក្ងវ ល់ជាច្េបងរប ព
់ ួ ក្សគគឺ
“សតើសយើងៃឹងស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជព
ៃិងរ ួេបញ្ចល
ូ តស្េូ វការក្នុងការស្វ ើឲ្យសគសេើលស ើញ
ៃិងទទួ លបាៃការតំណ្តង
ឲ្យមាៃភ្ជព េស្ បជាេួ យតស្េូវការៃូ វ វ យ័តភ្ជព ៃិង ុច្ រ ិតភ្ជពបាៃសោយរសបៀបណ្ត”។44
យុ តតិ ្ េ៌ នៃទិ ៃន ៃ័ យមាៃ
ការេិ ៃ សរ ី សអើង។45

រ ត េា ច្ំ ៃួ ៃបី ៖ (១) ភ្ជពអាច្សេើ ល ស ើ ញ (២) ការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទា ៃិ ង (៣)

រ ត េា ភ្ជពអាច្សេើលស ើញសៅក្នុងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
សោេះស្ស្គយទ ំងជាេួ យឯក្ជៃភ្ជព
ៃិងការតំណ្តងឲ្យអន ក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូ វ ំខ្ៃ់។
សតើមាៃស្បជាជៃច្ំៃួៃប៉ាុនាមៃនាក្់តែលេិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ?
ៃិងសៅសពលតែលពួ ក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញ
សតើពួក្សគស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសៅក្នុងនាេជាេៃុ ស/អតិថិជៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេការស្គប់ស្គង
ឬសៅក្នុងនាេជាស្បជាជៃតែលមាៃអ្ិបសតយយភ្ជព?
សៅក្ស្េិត ក្ល មាៃស្បជាជៃជាង ១,១
ៃ់លាៃនាក្់សៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្ “េិៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញសនាេះសទ”
46
ៃិងសៅក្នុងច្ំសណ្តេពួ ក្សគ
ជាងេួ យភ្ជគបី
គឺជាក្ុមារ។
សៅក្នុងពិភពសលាក្នៃស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
ក្ងវ េះទិៃនៃ័យអំពីក្ុមារអាច្នាំឲ្យមាៃបញ្ជហច្ំៃួៃពីរ។
ទីេួយ
វាអាច្ស្វ ើឲ្យរច្នាបថនៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្
ៃិងអ េភ្ជពសៅឋិតសថរជាសរៀងរហូ តសោយស្គរតតមាៃព័ត៌មាៃេិៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 47 ទីពីរ
ពួ ក្សគៃឹង
“មាៃការលំបាក្កាៃ់តតខ្ាំងសៅក្នុងការតាេោៃ
័ ច ផល វូ សភទជាការស្វ ើអាជីវក្េម
ៃិងកាៃ់តតងាយស្ ួ លសៅក្នុងការរងសស្ោេះសោយស្គរការជួ ញែូ រ
ការសក្ងស្បវញ្
ការ ម ុ ំក្ូៃខុ ច្ាប់ ការ មាាប់ទរក្ ៃិងទស្េង់សផសងសទៀតនៃការបំ ៃ”។48

អន ក្តែល ថ ិតសៅក្នុងភ្ជពលសេែ ៀងក្៏េិៃអាច្ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញតែរ។
ជំសរឿៃ/ការ ទ ង់េតិអំពីស្បជាជៃថានក្់ជាតិបាៃលុប ំៃួរនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងច្ំ ូ លច្ិតតតផន ក្ផល វូ សភទ ៃិងអតត ញ្ជា
49
ឬការបងាហញអំពីសយៃឌ័រ ។
ផលវ ិបាក្នៃការលុប ំៃួរទ ំងសៃេះ
គឺ
“េិៃ ូ វមាៃការយល់ែឹងអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍តែលស្ ីស្ លាញ់ស្ ី ស្ប ុ ស្ លាញ់ស្ប ុ អន ក្តែលស្ លាញ់ទង
ំ ស្ ី ៃិងស្ប ុ (bisexual)
អន ក្តែលបាៃផ្លា ់បតរសយៃឌ័
ូ
រ
(transgender)
ៃិង ហគេៃ៍នៃអន ក្ស្ លាញ់សភទែូ ច្ោន
ៃិងរសបៀបតែលអតត ញ្ជា
សយៃឌ័រ ៃិងផល វូ សភទជេះឥទធ ិពលសលើតផន ក្ស្បជាស្គន្រ ត សផសងសទៀត ែូ ច្ជា ជាតិស្គ ៃ៍ េតថ ភ្ជព
50
ឬភូ េិស្គន្រ ត ៃសយបាយ”។
រ ត េា ទីពីរនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
គឺការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទា។
រ ត េា សៃេះសោេះស្ស្គយជាេួ យស រ ីភ្ជពសៅក្នុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលជាក្់លាក្់
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http://gppreview.com/2018/07/17/invisible-data-lack-lgbtq-data-collection/។
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Ibid។

Ibid ទំពរ័ ទី១៨។

51

Heidi Swart “ការតាេោៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េរប ់រោឋភិបាលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃ។ ច្ូ រទ សៃ៍ទយថាសតើៃរណ្តក្ំពុងតតលក្់ទិៃនៃ័យរប ់អនក្? Daily Maverick
នថាទី២៥ តខសេស្គ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-04-25-government-surveillance-of-social-media-is-rifeguess-whos-selling-your-data/។
្នាោរពិភពសលាក្ ព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍សែើេបីការអភិវឌឍ ឆានំ២០១៨៖ ការអភិវឌឍតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ (វា ុីងសតាៃ ឌី ុី ឆានំ២០១៩) ទំព័រទី៥៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/data-driven-development.print។

ក្េម សែើេបីការអភិវឌឍ

ច្សៅៗសហើយ”។
អន ក្ស្តួ តពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរុបទទួ លស្គាល់ថាការអភិវឌឍទ ំងសៃេះមាៃផលវ ិបាក្ែ៏ ំខ្ៃ់ច្ំស
ប ់េៃុ ស ស រ ីភ្ជពបុគាល ៃិងការបំសពញេុខងាររប ់ ងា េ។ 57

56

េះក្ិតតិយ រ

៤.
សលើក្ក្េព ់ ិទធិក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទិៃនៃ័យ

ការេិៃសរ ី សអើង
រ ត េា ទីបីនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
រ ួេបញ្ចល
ូ អំណ្តច្សៅក្នុងការ មាាល់ស ើញ
ៃិងស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ស្ពេទ ំងការរ ួច្ផុតពីការស្បស្ពឹតតិច្ំស េះពួ ក្សគតែលមាៃភ្ជពសរ ី សអើងផងតែរ។
ក្រ ីរប ់ជៃជាតិសែើេប៉ាូ លីសៃ ុីនៃស្បសទ ៃូ តវលស
ង់ជួយបញ្ជាក្់អំពីច្ំ ុ ច្សៃេះ។
សវទិកាអនាគតនៃទិៃនៃ័យនៃស្បសទ ៃូ តវលស
ង់បាៃរាយការ ៍ថា៖

ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

ភ្ជពជាក្េម ិទធិរប ់ទិៃនៃ័យ

៥. សលើក្ក្េព ់ធាតុសច្ញនៃស្បព័ៃធទិៃនៃ័យតែលសលើក្ស ើងអំពីសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនានានៃការអភិវឌឍជាអៃត រជាតិ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនៃក្េម វតថុរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ
៦. ោំស្ទច្ំស

េះការសស្បើស្បា ់ “ទិៃនៃ័យតូ ច្” សោយបុគាល ៃិង ហគេៃ៍សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍

៧. ផត ល់ការត េតិ
៊េូ
អំពីការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ស្បជាជៃ
Maori
ជាសស្ច្ើៃនាក្់េិៃបាៃយល់ស ើញថាពួ ក្សគក្ំពុងតតទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីការស្បេូ ល
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
ពួ ក្សគយល់ស ើញថាមាៃហាៃិភ័យជាក្់ត ត ង
ៃិងភ្ជាេៗនៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យ
កាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់បសងក ើតស្បវតត ិរ ូបរប ់ជាតិពៃធុសែើេបីភ្ជពអៃត រាយរប ់ពួក្សគ។
សទេះបីជាមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យយ៉ាងទូ លំទូលាយពីពួក្សគនាសពលអតីតកាលក្៏សោយ
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះហាក្់បីែូច្ជាក្ស្េស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់សៅក្នុង វ ិ្ីតែលអាច្ផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍ែល់ពួក្សគណ្ត ់...
ការស្បេូ ល ការរក្ាទុក្ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតសក្ើតស ើងតាេវ ិ្ីតែលេិៃសោរពស្បជាជៃ
Maori tikanga សនាេះសទ។58

៨.
បសងក ើតច្លនា ងា េេួ យ ស្មាប់
សៅភ្ជគខ្ងតប
ូ ងនៃ ក្លសលាក្

៩.
ជំរុញឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីតថា ងការ
តែលចត់ទុក្បញ្ជហយុតតិ្េ៌ជាបញ្ជហច្េបង
១០. បសងក ើតទស្េង់នៃការសរៀបច្ំថមីៗ ែូ ច្ជា

រ ត េា ការេិៃសរ ី សអើងនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យបាៃបញ្ជាក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពថា៖

៍ជំៃួ េួ យសៅជុំ វ ិញការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ

៍នៃការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ

យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺចំបាច្់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលមាៃលក្ខ

តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ង៖

• ក្ំ

ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ច

• ក្ំ

ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យៃិងរោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

• ពិភ្ជក្ាអំពីការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលគឺជាទស្េង់នៃរោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យៃិង
• សស្បើស្បា ់សោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពជាឧទហរ
ក្ស្េិត ក្លសលាក្។

៍េួយនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅ

២.១ អភិបាលក្ិច្ច

១. ទេទរឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់សោយយុតតិ្េ៌ ៃិងសោយស្ បច្ាប់ៃូវទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍ

អភិបាលក្ិច្ច គឺជារសបៀបតែល ងា េនានាសរៀបច្ំក្ំ

២. ទេទរការយល់ស្ពេពីស្បជាជៃតែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃយ៉ាងពិតស្បាក្ែ ច្ំស

ៃិយេៃ័យសៃេះមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចរប ់
Peters
ៃិងការពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វផលស្បសយជៃ៍” ៃិងទ សៃៈរប ់ Prakash
“ការសរៀបច្ំ ក្េម ភ្ជពរ ួេ”។61

៣. ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់មា៉ា ុីៃសេ (upstream) ៃិងការទញយក្ទិៃនៃ័យ
(downstream) សៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្តែលខវ េះខ្ត េតថ ភ្ជពទ ំងសៃេះ សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍

56

Ibid ទំពរ័ ទី៩។

57

Ibid។

58

Elizabeth Stuart, Emma Samman, William Avis ៃិង Tom Berliner “បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ ការត វ ងរក្េៃុ សរាប់លាៃនាក្់តែលបាៃបាត់ខល ួៃ”
របាយការ ៍ស្ស្គវស្ជាវទី៣ រប ់ វ ិទាស្គថៃអភិវឌឍសស្ៅស្បសទ តខសេស្គ ឆាន២
ំ ០១៥ ទំពរ័ ទី៤៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion-files/9604.pdf។

59

Ibid ទំពរ័ ទី៩។

60

Richard Heeks “គំរ ូនៃរច្នា េព ័ៃធ ៃិងស ច្ក្ត ីតថាងការ ៍ ស្មាប់យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍជាអៃត រជាតិ ”
ស្ក្ោ ក្ិច្ចការតផនក្ព័ត៌មាៃវ ិទាស្គន្រ ត នៃការអភិវឌឍ សលខ ៦៩ ស្គក្លវ ិទាល័យ Manchester ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp69.pdf។

ៈរ ួេបញ្ចល
ូ ។

២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

ស ច្ក្ត ីស្បកា អំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ

េះទិៃនៃ័យសនាេះ

subaltern)”

១២. សបើក្ច្ំហ ស្វ ើការស្បក្ួ តស្បតជង ៃិងផត ល់ជសស្េើ នានាច្ំស េះរច្នា េព ័ៃធបសច្ច ក្សទ តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
(ក្ូ ែ វ ិ្ីគ នាសៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ ត ង់ោរនានា។ល។) តែលស្គប់ស្គងសលើការអភិវឌឍជាអៃត រជាតិកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង។

វ ិ្ីស្គន្រ ត យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផន ក្រច្នា េព ័ៃធស្បតក្ក្ថា
វាេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទសៅក្នុងការបសងក ើតច្ាប់ច្ំស េះការច្ូ លសស្បើ ស្បា ់សោលៃសយបាយនៃទិៃនៃ័យសោយសបើក្ច្ំហសនាេះសទ។
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
គឺសលើ ពីច្ាប់
ច្ំណ្តយតផន ក្
ស ែឋ ក្ិច្ច
ឬរយៈច្មាាយតផន ក្រ ូបវៃត សទៀត។
សែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ាងពិតស្បាក្ែសនាេះ
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការស្តួ តពិៃិតយអំពីរសបៀបតែលរច្នា េព ័ៃធ ងា េ
(េុខតំត ងតាេរច្នា េព ័ៃធ
្ៃធាៃ
ការស្គប់ស្គងស្គថប័ៃ
ៃិងការស្គប់ស្គងតផន ក្ច្ំស េះែឹង)
អៃុញ្ជាត
ឬរារាំងច្ំស េះការច្ូ លសស្បើស្បា ់។
ឧទហរ ៍៖
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម នៃស វាស្គធារ ៈសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ៃឹងផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍ជាច្េបងែល់អនក្តែលអាច្សស្បើ
ស្បា ់អុីៃ្ឺ ិតបាៃ
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃទំៃងជាបុរ តែលរ ់សៅតាេទីស្បជុំជៃ។
គឺជាជំហាៃែំបូងសគបងែ ់សៅក្នុងការសលើក្ក្េព ់យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងពិភពសលាក្នៃទិៃនៃ័យក្េម ។
ស ច្ក្ត ីស្បកា សៃេះទេទរច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

ហក្រ

(data

១១. បញ្ចុេះបញ្ចល
ូ ឲ្យមាៃច្ាប់ ៃិងសោលៃសយបាយថម ីៗតែលតផែ ក្សលើយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍
(រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងច្ំណ្តត់ការច្ំស េះឯកា្ិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យផងតែរ) ៃិង

សគស្តូវតតបសងក ើត វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលអាច្អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចែំស ើរការនានា
ៃិងស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវ ិធាៃនៃការសោេះស្ស្គយបញ្ជហសៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងតែលទំៃួលខុ ស្តូវច្ំស េះការស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងការសរ ី សអើងសៅខ្ងបុគាលទ ំងឡាយ
ៃឹងចំបាច្់ស្តូវតតអេេក្ជាេួ យៃឹង េតថ ភ្ជពក្នុងការ មាាល់
ៃិងបសងក ើតការោក្់ទ ឌ ក្េម សលើខល ួៃឯងសៅខ្ងរោឋភិបាល។ 59
វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
គឺយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផន ក្រច្នា េព ័ៃធ។
វ ិ្ីស្គន្រ ត សៃេះសផ្លតតសលើ៖
“ក្ស្េិតតែល ងា េមាៃ
ៃិងោំស្ទច្ំស េះស្គថប័ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
ទំនាក្់ទំៃង
ៃិងស្បព័ៃធច្ំស េះែឹងតែលចំបាច្់ច្ំស េះការទទួ លស្គាល់អំពីគុ តនេា នានាតែលមាៃសៅក្នុងជី វ ិតែ៏លែេួ យ”។60

“ស្ក្ ុេតែលេិៃអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃ

ត់ ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។
ៃិង
Pierre
តែលជា
“ៃិយេៃ័យ
ៃិង Hart អំពីអភិបាលក្ិច្ច តែលជា

អភិ បា លក្ិ ច្ច
គឺ ជា៖
“ែំ ស ើ រ ការជាបៃត បនាទ ប់ េួ យ
តែលតាេរយៈែំ ស ើ រ ការសៃេះ
ជសមាាេះផលស្បសយជៃ៍
ឬផលស្បសយជៃ៍ ខុ ៗោនអាច្ស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួ ល
សហើយច្ំណ្តត់ការនៃក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតត ”
ៃិងរ ួេបញ្ចល
ូ
“ស្គថប័ៃ
ៃិងរបបផល វូ ការនានាតែលស្តូវបាៃផត ល់អំណ្តច្ជូ ៃសែើេបីបងាាប់ឲ្យមាៃអៃុសលាេភ្ជព
ស្ពេទ ំងការចត់តច្ងេិៃផល វូ ការនានាតែលស្បជាជៃ
ៃិងស្គថប័ៃនានាបាៃស្ពេសស្ពៀងោន

61

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ
សខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី៦ ៃិង Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម ៃិងអភិបាលក្ិច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម
ៃិងអភិបាលក្ិច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart, eds. (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ៃិងទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ Routledge ឆានំ១៩៩៩) ទំព័រទី២។

ច្សៅៗសហើយ”។
អន ក្ស្តួ តពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអឺរុបទទួ លស្គាល់ថាការអភិវឌឍទ ំងសៃេះមាៃផលវ ិបាក្ែ៏ ំខ្ៃ់ច្ំស
ប ់េៃុ ស ស រ ីភ្ជពបុគាល ៃិងការបំសពញេុខងាររប ់ ងា េ។ 57

56

េះក្ិតតិយ រ

៤.
សលើក្ក្េព ់ ិទធិក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទិៃនៃ័យ

ការេិៃសរ ី សអើង
រ ត េា ទីបីនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
រ ួេបញ្ចល
ូ អំណ្តច្សៅក្នុងការ មាាល់ស ើញ
ៃិងស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ស្ពេទ ំងការរ ួច្ផុតពីការស្បស្ពឹតតិច្ំស េះពួ ក្សគតែលមាៃភ្ជពសរ ី សអើងផងតែរ។
ក្រ ីរប ់ជៃជាតិសែើេប៉ាូ លីសៃ ុីនៃស្បសទ ៃូ តវលស
ង់ជួយបញ្ជាក្់អំពីច្ំ ុ ច្សៃេះ។
សវទិកាអនាគតនៃទិៃនៃ័យនៃស្បសទ ៃូ តវលស
ង់បាៃរាយការ ៍ថា៖

ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

ភ្ជពជាក្េម ិទធិរប ់ទិៃនៃ័យ

៥. សលើក្ក្េព ់ធាតុសច្ញនៃស្បព័ៃធទិៃនៃ័យតែលសលើក្ស ើងអំពីសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនានានៃការអភិវឌឍជាអៃត រជាតិ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងសោលសៅ ៃិងអាទិភ្ជពនៃក្េម វតថុរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ
៦. ោំស្ទច្ំស

េះការសស្បើស្បា ់ “ទិៃនៃ័យតូ ច្” សោយបុគាល ៃិង ហគេៃ៍សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍

៧. ផត ល់ការត េតិ
៊េូ
អំពីការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ស្បជាជៃ
Maori
ជាសស្ច្ើៃនាក្់េិៃបាៃយល់ស ើញថាពួ ក្សគក្ំពុងតតទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីការស្បេូ ល
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
ពួ ក្សគយល់ស ើញថាមាៃហាៃិភ័យជាក្់ត ត ង
ៃិងភ្ជាេៗនៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យ
កាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់បសងក ើតស្បវតត ិរ ូបរប ់ជាតិពៃធុសែើេបីភ្ជពអៃត រាយរប ់ពួក្សគ។
សទេះបីជាមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យយ៉ាងទូ លំទូលាយពីពួក្សគនាសពលអតីតកាលក្៏សោយ
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះហាក្់បីែូច្ជាក្ស្េស្តូវបាៃសគសស្បើស្បា ់សៅក្នុង វ ិ្ីតែលអាច្ផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍ែល់ពួក្សគណ្ត ់...
ការស្បេូ ល ការរក្ាទុក្ ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតសក្ើតស ើងតាេវ ិ្ីតែលេិៃសោរពស្បជាជៃ
Maori tikanga សនាេះសទ។58

៨.
បសងក ើតច្លនា ងា េេួ យ ស្មាប់
សៅភ្ជគខ្ងតប
ូ ងនៃ ក្លសលាក្

៩.
ជំរុញឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីតថា ងការ
តែលចត់ទុក្បញ្ជហយុតតិ្េ៌ជាបញ្ជហច្េបង
១០. បសងក ើតទស្េង់នៃការសរៀបច្ំថមីៗ ែូ ច្ជា

រ ត េា ការេិៃសរ ី សអើងនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យបាៃបញ្ជាក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពថា៖

៍ជំៃួ េួ យសៅជុំ វ ិញការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ

៍នៃការអភិវឌឍតែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ

យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺចំបាច្់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលមាៃលក្ខ

តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ង៖

• ក្ំ

ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ច

• ក្ំ

ត់ៃិយេៃ័យរប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យៃិងរោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

• ពិភ្ជក្ាអំពីការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលគឺជាទស្េង់នៃរោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យៃិង
• សស្បើស្បា ់សោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពជាឧទហរ
ក្ស្េិត ក្លសលាក្។

៍េួយនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅ

២.១ អភិបាលក្ិច្ច

១. ទេទរឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់សោយយុតតិ្េ៌ ៃិងសោយស្ បច្ាប់ៃូវទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍ

អភិបាលក្ិច្ច គឺជារសបៀបតែល ងា េនានាសរៀបច្ំក្ំ

២. ទេទរការយល់ស្ពេពីស្បជាជៃតែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃយ៉ាងពិតស្បាក្ែ ច្ំស

ៃិយេៃ័យសៃេះមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចរប ់
Peters
ៃិងការពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វផលស្បសយជៃ៍” ៃិងទ សៃៈរប ់ Prakash
“ការសរៀបច្ំ ក្េម ភ្ជពរ ួេ”។61

៣. ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់មា៉ា ុីៃសេ (upstream) ៃិងការទញយក្ទិៃនៃ័យ
(downstream) សៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្តែលខវ េះខ្ត េតថ ភ្ជពទ ំងសៃេះ សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍

56

Ibid ទំពរ័ ទី៩។

57

Ibid។

58

Elizabeth Stuart, Emma Samman, William Avis ៃិង Tom Berliner “បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ៖ ការត វ ងរក្េៃុ សរាប់លាៃនាក្់តែលបាៃបាត់ខល ួៃ”
របាយការ ៍ស្ស្គវស្ជាវទី៣ រប ់ វ ិទាស្គថៃអភិវឌឍសស្ៅស្បសទ តខសេស្គ ឆាន២
ំ ០១៥ ទំពរ័ ទី៤៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion-files/9604.pdf។

59

Ibid ទំពរ័ ទី៩។

60

Richard Heeks “គំរ ូនៃរច្នា េព ័ៃធ ៃិងស ច្ក្ត ីតថាងការ ៍ ស្មាប់យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍជាអៃត រជាតិ ”
ស្ក្ោ ក្ិច្ចការតផនក្ព័ត៌មាៃវ ិទាស្គន្រ ត នៃការអភិវឌឍ សលខ ៦៩ ស្គក្លវ ិទាល័យ Manchester ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/di_wp69.pdf។

ៈរ ួេបញ្ចល
ូ ។

២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

ស ច្ក្ត ីស្បកា អំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ

េះទិៃនៃ័យសនាេះ

subaltern)”

១២. សបើក្ច្ំហ ស្វ ើការស្បក្ួ តស្បតជង ៃិងផត ល់ជសស្េើ នានាច្ំស េះរច្នា េព ័ៃធបសច្ច ក្សទ តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
(ក្ូ ែ វ ិ្ីគ នាសៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ ត ង់ោរនានា។ល។) តែលស្គប់ស្គងសលើការអភិវឌឍជាអៃត រជាតិកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង។

វ ិ្ីស្គន្រ ត យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផន ក្រច្នា េព ័ៃធស្បតក្ក្ថា
វាេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទសៅក្នុងការបសងក ើតច្ាប់ច្ំស េះការច្ូ លសស្បើ ស្បា ់សោលៃសយបាយនៃទិៃនៃ័យសោយសបើក្ច្ំហសនាេះសទ។
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
គឺសលើ ពីច្ាប់
ច្ំណ្តយតផន ក្
ស ែឋ ក្ិច្ច
ឬរយៈច្មាាយតផន ក្រ ូបវៃត សទៀត។
សែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ាងពិតស្បាក្ែសនាេះ
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការស្តួ តពិៃិតយអំពីរសបៀបតែលរច្នា េព ័ៃធ ងា េ
(េុខតំត ងតាេរច្នា េព ័ៃធ
្ៃធាៃ
ការស្គប់ស្គងស្គថប័ៃ
ៃិងការស្គប់ស្គងតផន ក្ច្ំស េះែឹង)
អៃុញ្ជាត
ឬរារាំងច្ំស េះការច្ូ លសស្បើស្បា ់។
ឧទហរ ៍៖
ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម នៃស វាស្គធារ ៈសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍ៃឹងផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍ជាច្េបងែល់អនក្តែលអាច្សស្បើ
ស្បា ់អុីៃ្ឺ ិតបាៃ
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃទំៃងជាបុរ តែលរ ់សៅតាេទីស្បជុំជៃ។
គឺជាជំហាៃែំបូងសគបងែ ់សៅក្នុងការសលើក្ក្េព ់យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងពិភពសលាក្នៃទិៃនៃ័យក្េម ។
ស ច្ក្ត ីស្បកា សៃេះទេទរច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

ហក្រ

(data

១១. បញ្ចុេះបញ្ចល
ូ ឲ្យមាៃច្ាប់ ៃិងសោលៃសយបាយថម ីៗតែលតផែ ក្សលើយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍៃ៍
(រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងច្ំណ្តត់ការច្ំស េះឯកា្ិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យផងតែរ) ៃិង

សគស្តូវតតបសងក ើត វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលអាច្អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចែំស ើរការនានា
ៃិងស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេវ ិធាៃនៃការសោេះស្ស្គយបញ្ជហសៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងតែលទំៃួលខុ ស្តូវច្ំស េះការស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងការសរ ី សអើងសៅខ្ងបុគាលទ ំងឡាយ
ៃឹងចំបាច្់ស្តូវតតអេេក្ជាេួ យៃឹង េតថ ភ្ជពក្នុងការ មាាល់
ៃិងបសងក ើតការោក្់ទ ឌ ក្េម សលើខល ួៃឯងសៅខ្ងរោឋភិបាល។ 59
វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
គឺយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យតផន ក្រច្នា េព ័ៃធ។
វ ិ្ីស្គន្រ ត សៃេះសផ្លតតសលើ៖
“ក្ស្េិតតែល ងា េមាៃ
ៃិងោំស្ទច្ំស េះស្គថប័ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
ទំនាក្់ទំៃង
ៃិងស្បព័ៃធច្ំស េះែឹងតែលចំបាច្់ច្ំស េះការទទួ លស្គាល់អំពីគុ តនេា នានាតែលមាៃសៅក្នុងជី វ ិតែ៏លែេួ យ”។60

“ស្ក្ ុេតែលេិៃអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃ

ត់ ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។
ៃិង
Pierre
តែលជា
“ៃិយេៃ័យ
ៃិង Hart អំពីអភិបាលក្ិច្ច តែលជា

អភិ បា លក្ិ ច្ច
គឺ ជា៖
“ែំ ស ើ រ ការជាបៃត បនាទ ប់ េួ យ
តែលតាេរយៈែំ ស ើ រ ការសៃេះ
ជសមាាេះផលស្បសយជៃ៍
ឬផលស្បសយជៃ៍ ខុ ៗោនអាច្ស្តូវបាៃ ស្េប ស្េួ ល
សហើយច្ំណ្តត់ការនៃក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតត ”
ៃិងរ ួេបញ្ចល
ូ
“ស្គថប័ៃ
ៃិងរបបផល វូ ការនានាតែលស្តូវបាៃផត ល់អំណ្តច្ជូ ៃសែើេបីបងាាប់ឲ្យមាៃអៃុសលាេភ្ជព
ស្ពេទ ំងការចត់តច្ងេិៃផល វូ ការនានាតែលស្បជាជៃ
ៃិងស្គថប័ៃនានាបាៃស្ពេសស្ពៀងោន
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B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ
សខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី៦ ៃិង Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម ៃិងអភិបាលក្ិច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម
ៃិងអភិបាលក្ិច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart, eds. (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ៃិងទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ Routledge ឆានំ១៩៩៩) ទំព័រទី២។

ឬស្តូវបាៃយល់ស ើញថាៃឹង ថ ិតសៅក្នុងផលស្បសយជៃ៍រប ់ពួក្សគ”។
ប៉ាុតៃត វាតំណ្តងឲ្យរច្នាបថនៃការតក្ ស្េួ លកាលាៃុវតត ៃភ្ជព
កាលៈសទ ៈជាបៃត បនាទប់”។63
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អភិបាលក្ិច្ច

“េិៃសៅស ា ៀេសនាេះសទ
ៃិង

អភិបាលក្ិច្ចរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងតួ អងា ស្គធារ ៈ ៃិងតួ អងា ឯក្ជៃ។ “ស្ទឹ ត ីអភិបាលក្ិច្ចថមី” សយងតាេ John Ruggie
“ ថ ិតសៅសលើការអេះអាងថារែឋ តតមានក្់ឯងេិៃអាច្រាប់រងបៃ្ុក្្ា ៃ់ៗស្គប់តបបយ៉ាងតែលស្តូវបាៃតស្េូ វសែើេបីស្បឈេេុខៃឹង
បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុង ងា េតែលមាៃ មាព្ខ្ាំងបំផុតសនាេះសទ
ៃិងថា
ែូ សច្ន េះសហើយរែឋ ស្តូវការតួ អងា សផសងសទៀតសែើេបីបសងក ើៃ េតថ ភ្ជពរប ់ខល ួៃ”។64
បញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចអាច្ស្តូវបាៃចត់ថានក្់សៅសស្កាេ “ៃសយបាយនៃតស្េូ វការ” ៃិង

“ៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់”។65

ៃសយបាយនៃតស្េូវការ គឺជាការ តេត ងអំពីស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានាសៅក្នុង ងា េតែល តាេ្េម តា ស្តូវបាៃតស្េង់សៅកាៃ់
រោឋភិបាល។
ៃសយបាយនៃតស្េូវរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការ តេត ងអំពីតស្េូវការនៃច្ំណ្តត់ការជា េូ ហភ្ជពផងតែរ។
ៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់ៃិយយអំពី
“ េតថ ភ្ជពរប ់រោឋភិបាលសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានា
(រប ់ស្បជាពលរែឋ ) ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ងា េនានា”។ 66 ៃសយបាយនៃការផា ត់ ផា ង់សផ្លត តសលើ េតថ ភ្ជពរប ់ ងា េ ុី វ ិល
(ឧ.
វ ិ ័ យអាជី វ ក្េម
អងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាល
ៃិងស្ក្ ុេសផសងសទៀត)
សៅក្នុងការផត ល់ែំសណ្តេះស្ស្គយ
ៃិងការស្ពេសស្ពៀងនានាច្ំស េះបញ្ជហរ ួេសៅក្នុង ងា េ។

តារាងទី២. បញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល
កប្ម្ិតម្ូ លដ្ឋាន
កប្ម្ិតជាតិ
យុទធនាការស្បឆាំងអំសពើពុក្រលួ យ

ការសបាេះសឆានត ការបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ
ច្លនា ងា េ

ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់

ស វា ងា េ ការស្គប់ស្គងទីធាារ ួេ
ស្មាប់ស្គធារ ជៃទូ សៅ

ច្ាប់
ៃិងបទបបញ្ា តត ិនានាសៅក្ស្េិតជាតិ
ការការ រ ៃិង ៃត ិ ុខ

អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធជាេួ យរោឋភិបាល
ឬ
ៃិងតួ អងា ជាសស្ច្ើៃនាក្់តែលអៃុវតត អំណ្តច្រប ់រែឋ ”។ 72
Oran
Young
“អងា ភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្នុងការផត ល់អភិបាលក្ិច្ច”។73

២. អភិបាលក្ិច្ចសោយក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងអៃត ររោឋភិបាល
៣. អភិបាលក្ិច្ចឯក្ជៃតាេរយៈការស្វ ើៃិយ័តក្េម សោយខល ួៃឯង ៃិងស្ក្េស្បតិបតត ិសៅក្នុង វ ិ ័យឧ ាហក្េម
៤. អភិបាលក្ិច្ច ុី វ ិល ឬអភិបាលក្ិច្ចសោយ ងា េ ុី វ ិល ៃិង
៥. យៃត ការក្ូ ៃកាត់ សៅក្តៃា ងតែលស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោនស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហជាក្់លាក្់។
Lemos
ៃិង
Agrawal
បាៃពៃយល់បតៃថ េអំពីយៃត ការក្ូ ៃកាត់នៃអភិបាលក្ិច្ចតាេរយៈការច្ងអុលបងាហញអំពីទស្េង់នៃអភិបាលក្ិច្ចច្ំៃួៃបួ ៃ៖
១. ការស្គប់ស្គងរ ួេោន (រវាងទីភ្ជនក្់ងាររែឋ ៃិង ហគេៃ៍នានា)

អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល គឺជា៖ “ វ ិ្ីតែលតួ អងា ទ ំងឡាយ – បុគាល ស្គថប័ៃ (ជាថម ីេតងសទៀត ទ ំងស្គធារ ៈ ៃិងឯក្ជៃ)
មាៃបំ ងស្វ ើការ ស្េប ស្េួ លជសមាាេះផលស្បសយជៃ៍នានាតាេរយៈែំស ើរការនៃ
ស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីច្ំណ្តត់ការជា េូ ហភ្ជពសៅក្នុង វ ិ ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅខ្ងសស្ៅស្ពំតែៃរប ់រែឋ
70
(នៃអ្ិបសតយយភ្ជព)”។
វាក្៏ជា
“ែំស ើរការជាអៃត រជាតិសៅក្នុងការបសងក ើតការស្ពេសស្ពៀងោនជាឯក្ច្ឆ ៃទ
តែលបសងក ើតសោលការ ៍ ត នាំ
ៃិងក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងនានាផងតែរ”។71
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សខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី១៦។
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65
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UNDP “អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋៃ ៃិងការអភិវឌឍសៅក្នុងេូ លោឋៃ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governanceand-peacebuilding/responsive-and-accountable-institutions/local-governance-and-local-development.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

69
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InternationalRelations.org “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://internationalrelations.org/global-governance/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

“រច្នា េព ័ៃធផល វូ ការនៃវ ិ ័យស្គធារ ៈ
បាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរោឋភិបាលថាជា

Oran Young ៃិយយអំពីស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោនច្ំៃួៃស្បាំ៖
១. អភិបាលក្ិច្ចសោយរោឋភិបាល

អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋៃ
គឺសៅក្ស្េិត ហគេៃ៍
តែល ថ ិតសៅក្នុងតំបៃ់តូច្េួ យ
ឬសៅថានក្់ទបបំផុតនៃអៃុតផន ក្ៃសយបាយរប ់ស្បសទ េួ យ។ ច្ំស េះក្េម វ ិ្ីអភិវឌឍៃ៍អងា ការ ហស្បជាជាតិ (UNDP)
អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋៃ
“គឺជាបណ្ត
ត ញតែលសៅតក្បរស្បជាពលរែឋ ខ្ាំងជាងសគបំផុត
ស្មាប់ការទទួ លបាៃស វាេូ លោឋៃ
ស្មាប់ការច្ូ លរ ួេសៅក្នុងស ច្ក្ត ី សស្េច្ជា
ស្គធារ ៈតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះជី វ ិតរប ់ពួក្សគ ៃិង ស្មាប់ការអៃុវតត ិទធិ ៃិងកាតពវ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ”។68

តារាងទី២ ខ្ងសស្កាេ ផត ល់រ ូបភ្ជពរហ័ េួ យនៃបញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតខុ ៗោន

ទីស្ក្ ុង Seattle តវាស្បឆាំងៃឹង
អងា ការ
ិជាក្េម ពិភពសលាក្
ការស្បឆាំងការជួ ញែូ រក្ុមារ
សោលៃសយបាយអភិវឌឍ ហ វតសរ៍
សោលៃសយបាយអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព

សគក្៏បាៃទទួ លស្គាល់ផងតែរថា
អភិបាលក្ិច្ច
“េិៃស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតច្ំស េះតតរោឋភិ បាលសនាេះសទ
សោយស្គរតតស្គថប័ៃ ងា េសផសងសទៀតក្៏ស្បតហលជាអាច្ផត ល់ស វានានានៃអភិបាលក្ិច្ចបាៃែូ ច្ោនតែរ”។74

អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន – ក្ស្េិតេូ លោឋៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។ 67

ី ំងេូ លនៃរែឋ នៃអ្ិបសតយយភ្ជពេួ យ។ អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិរ ួេបញ្ចល
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិ សក្ើតស ើងសៅសលើនផទ ែទ
ូ
“លក្ខ ៈនៃការសស្បើអំណ្តច្សៅក្នុងការស្គប់ស្គង្ៃធាៃតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េរប ់ស្បសទ េួ យសែើេបីការអភិវឌឍ”។69

កប្ម្ិតសកល

ៃសយបាយនៃតស្េូវការ

២. ភ្ជពជានែគូ ស្គធារ

ៈ-ឯក្ជៃ (រវាងទីភ្ជនក្់ងាររែឋ ៃិងតួ អងា នានាសៅក្នុងទីផារ)

៣. ភ្ជពជានែគូ ឯក្ជៃ- ងា េ (រវាងតួ អងា នានាសៅក្នុងទីផារ ៃិង ហគេៃ៍) ៃិង
៤. អភិបាលក្ិច្ចសោយនែគូ ជាសស្ច្ើៃ (រ ួេបញ្ចល
ូ ស្បសភទខុ ៗោននៃភ្ជនក្់ងារទ ំងអ ់)។75
សទេះបីជាមាៃវតត មាៃតួ អងា នៃវ ិ ័យឯក្ជៃក្៏សោយ
ក្៏រោឋភិបាលសៅតតជាតួ អងា នៃអភិបាលក្ិច្ចែ៏ ំខ្ៃ់េួយ។
ភ្ជពខុ ោនជាច្េបងេួ យរវាងរោឋភិបាល
ៃិងតួ អងា នៃវ ិ ័យឯក្ជៃ
គឺថា
រោឋភិបាល
76
“គឺជាអាជាញ្រតែលមាៃអំណ្តច្សៅក្នុងការបងាាប់ប ញ្ជា
បងខ ិ ត បងខ ំ ” ។
រោឋ ភិ បា លក្៏ មា ៃ ិ ទធិ អំ ណ្ត ច្សៅក្នុ ងការស្បេូ លពៃធ ផងតែរ។
ែូ ច្តែលស្តូ វ បាៃក្ត់ មាា ល់ សោយគ ៈក្េម ការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល
“ស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ណ្តេួ យស្តូវតតមាៃ េតថ ភ្ជពសៅក្នុងស្គប់ស្គង
ៃិងបសញ្ច ញ្ៃធាៃនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់សៅក្នុងការទទួ លស្គាល់អំពីវតថុបំ ងច្េបងៗរប ់ខល ួៃ”។77
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួ យច្ំៃួៃតែលចត់ទុក្រោឋភិបាលស្ោៃ់តតជាតួ អងា េួយសៅក្នុងច្ំសណ្តេតួ អងា ជាសស្ច្ើ ៃនៃ
អភិបាលក្ិច្ចសនាេះ ច្ំ ុ ច្សខាយរប ់ពួក្សគ គឺថា ពួ ក្សគ “បាៃសេើលងាយអំពីភ្ជពឋិតសថរ ៃិងសៅក្នុងក្រ ីេួយច្ំៃួៃ

72

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំពរ័ ទី៥។

73

Oran Young “អភិបាលក្ិច្ចសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្នុងពិភពសលាក្េួ យតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូ វការពឹ ងតផែក្ោនសៅវ ិញសៅេក្”
សៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចសែើេបីប រ ិស្គថៃ Magali A. Delmas ៃិង Oran Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០០៩) ទំព័រទី២០។

74

Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម ៃិងអភិបាលក្ិច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម ៃិងអភិបាលក្ិច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey
Hart, eds. (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ៃិងទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ Routledge ឆាន១
ំ ៩៩៩) ទំព័រទី២។

75

Maria Camen Lemos ៃិង Arun Agrawal “អភិបាលក្ិច្ចតផនក្បរ ិស្គថៃ ៃិង វ ិទាស្គន្រ ត ៃសយបាយ” សៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចសែើេបីប រ ិស្គថៃ Magali A. Delmas ៃិង Oran
Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០០៩) ទំព័រទី៧៩។

76

Ann Florini “អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងសតើវាមាៃៃ័យយ៉ាងែូ ច្សេត ច្” Brookings នថាទ១
ី ៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០០៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.brookings.edu/on-the-record/global-governance-and-what-it-means/។

77

គ ៈក្េម ការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអន ក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួ យ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ឬស្តូវបាៃយល់ស ើញថាៃឹង ថ ិតសៅក្នុងផលស្បសយជៃ៍រប ់ពួក្សគ”។
ប៉ាុតៃត វាតំណ្តងឲ្យរច្នាបថនៃការតក្ ស្េួ លកាលាៃុវតត ៃភ្ជព
កាលៈសទ ៈជាបៃត បនាទប់”។63

62

អភិបាលក្ិច្ច

“េិៃសៅស ា ៀេសនាេះសទ
ៃិង

អភិបាលក្ិច្ចរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងតួ អងា ស្គធារ ៈ ៃិងតួ អងា ឯក្ជៃ។ “ស្ទឹ ត ីអភិបាលក្ិច្ចថមី” សយងតាេ John Ruggie
“ ថ ិតសៅសលើការអេះអាងថារែឋ តតមានក្់ឯងេិៃអាច្រាប់រងបៃ្ុក្្ា ៃ់ៗស្គប់តបបយ៉ាងតែលស្តូវបាៃតស្េូ វសែើេបីស្បឈេេុខៃឹង
បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុង ងា េតែលមាៃ មាព្ខ្ាំងបំផុតសនាេះសទ
ៃិងថា
ែូ សច្ន េះសហើយរែឋ ស្តូវការតួ អងា សផសងសទៀតសែើេបីបសងក ើៃ េតថ ភ្ជពរប ់ខល ួៃ”។64
បញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចអាច្ស្តូវបាៃចត់ថានក្់សៅសស្កាេ “ៃសយបាយនៃតស្េូ វការ” ៃិង

“ៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់”។65

ៃសយបាយនៃតស្េូវការ គឺជាការ តេត ងអំពីស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានាសៅក្នុង ងា េតែល តាេ្េម តា ស្តូវបាៃតស្េង់សៅកាៃ់
រោឋភិបាល។
ៃសយបាយនៃតស្េូវរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការ តេត ងអំពីតស្េូវការនៃច្ំណ្តត់ការជា េូ ហភ្ជពផងតែរ។
ៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់ៃិយយអំពី
“ េតថ ភ្ជពរប ់រោឋភិបាលសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្នានា
(រប ់ស្បជាពលរែឋ ) ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជហ ងា េនានា”។ 66 ៃសយបាយនៃការផា ត់ ផា ង់សផ្លត តសលើ េតថ ភ្ជពរប ់ ងា េ ុី វ ិល
(ឧ.
វ ិ ័ យអាជី វ ក្េម
អងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាល
ៃិងស្ក្ ុេសផសងសទៀត)
សៅក្នុងការផត ល់ែំសណ្តេះស្ស្គយ
ៃិងការស្ពេសស្ពៀងនានាច្ំស េះបញ្ជហរ ួេសៅក្នុង ងា េ។

តារាងទី២. បញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល
កប្ម្ិតម្ូ លដ្ឋាន
កប្ម្ិតជាតិ
យុទធនាការស្បឆាំងអំសពើពុក្រលួ យ

ការសបាេះសឆានត ការបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ
ច្លនា ងា េ

ៃសយបាយនៃការផាត់ផាង់

ស វា ងា េ ការស្គប់ស្គងទីធាារ ួេ
ស្មាប់ស្គធារ ជៃទូ សៅ

ច្ាប់
ៃិងបទបបញ្ា តត ិនានាសៅក្ស្េិតជាតិ
ការការ រ ៃិង ៃត ិ ុខ

អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធជាេួ យរោឋភិបាល
ឬ
ៃិងតួ អងា ជាសស្ច្ើៃនាក្់តែលអៃុវតត អំណ្តច្រប ់រែឋ ”។ 72
Oran
Young
“អងា ភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្នុងការផត ល់អភិបាលក្ិច្ច”។73

២. អភិបាលក្ិច្ចសោយក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងអៃត ររោឋភិបាល
៣. អភិបាលក្ិច្ចឯក្ជៃតាេរយៈការស្វ ើៃិយ័តក្េម សោយខល ួៃឯង ៃិងស្ក្េស្បតិបតត ិសៅក្នុង វ ិ ័យឧ ាហក្េម
៤. អភិបាលក្ិច្ច ុី វ ិល ឬអភិបាលក្ិច្ចសោយ ងា េ ុី វ ិល ៃិង
៥. យៃត ការក្ូ ៃកាត់ សៅក្តៃា ងតែលស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោនស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហជាក្់លាក្់។
Lemos
ៃិង
Agrawal
បាៃពៃយល់បតៃថ េអំពីយៃត ការក្ូ ៃកាត់នៃអភិបាលក្ិច្ចតាេរយៈការច្ងអុលបងាហញអំពីទស្េង់នៃអភិបាលក្ិច្ចច្ំៃួៃបួ ៃ៖
១. ការស្គប់ស្គងរ ួេោន (រវាងទីភ្ជនក្់ងាររែឋ ៃិង ហគេៃ៍នានា)

អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល គឺជា៖ “ វ ិ្ីតែលតួ អងា ទ ំងឡាយ – បុគាល ស្គថប័ៃ (ជាថម ីេតងសទៀត ទ ំងស្គធារ ៈ ៃិងឯក្ជៃ)
មាៃបំ ងស្វ ើការ ស្េប ស្េួ លជសមាាេះផលស្បសយជៃ៍នានាតាេរយៈែំស ើរការនៃ
ស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីច្ំណ្តត់ការជា េូ ហភ្ជពសៅក្នុង វ ិ ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅខ្ងសស្ៅស្ពំតែៃរប ់រែឋ
70
(នៃអ្ិបសតយយភ្ជព)”។
វាក្៏ជា
“ែំស ើរការជាអៃត រជាតិសៅក្នុងការបសងក ើតការស្ពេសស្ពៀងោនជាឯក្ច្ឆ ៃទ
តែលបសងក ើតសោលការ ៍ ត នាំ
ៃិងក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងនានាផងតែរ”។71

62

គ ៈក្េម ការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអន ក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួ យ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

63

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ
សខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី១៦។

64

John Gerard Ruggie “អភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល ៃិង ‘ស្ទឹ ត ីអភិបាលក្ិច្ចថមី’៖ សេសរៀៃពីអាជីវក្េម ៃិង ិទធិេៃុ ស” អភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល ច្ាប់ទី២០ (ឆានំ២០១៤)
ទំព័រទី៨-៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2014-business-beyond-the-privatesphere/Documents/Global%20Governance%20and%20%27New%20Governance%20Theory%27.pdf។

65

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ
សខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី៨។
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Ibid។

67

John Pierre ៃិង B. Guy Peters អភិបាលក្ិច្ច ៃសយបាយ ៃិងរែឋ (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ McMillan Press Ltd. ឆានំ២០០០) ទំព័រទី ៧៥-៩៣។

68

UNDP “អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋៃ ៃិងការអភិវឌឍសៅក្នុងេូ លោឋៃ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governanceand-peacebuilding/responsive-and-accountable-institutions/local-governance-and-local-development.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

69

្នាោរពិភពសលាក្ អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការអភិវឌឍ (វា ុីងសតាៃ ឌី ុី ្នាោរពិភពសលាក្ ឆានំ១៩៩២) ទំពរ័ ទី១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf។

70

Richard Higgott “ស្ទឹ ត ី ៃិងការអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងក្ស្េិតតំបៃ់៖ ការ ស្េប ស្េួ លក្រ ីសលើក្តលងរប ់ស្បសទ អាសេរ ិក្ ៃិងពហុៃយ
ិ េសៅអឺរុប”
ស្ក្ោ ក្ិច្ចការនៃស្គក្លវ ិទាល័យ Warwick GARNET សលខ ០១/០៥ ទំពរ័ ទី ៤-៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/csgr/garnet/workingpapers/0105.pdf។

71

InternationalRelations.org “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://internationalrelations.org/global-governance/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

“រច្នា េព ័ៃធផល វូ ការនៃវ ិ ័យស្គធារ ៈ
បាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យរោឋភិបាលថាជា

Oran Young ៃិយយអំពីស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចខុ ៗោនច្ំៃួៃស្បាំ៖
១. អភិបាលក្ិច្ចសោយរោឋភិបាល

អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋៃ
គឺសៅក្ស្េិត ហគេៃ៍
តែល ថ ិតសៅក្នុងតំបៃ់តូច្េួ យ
ឬសៅថានក្់ទបបំផុតនៃអៃុតផន ក្ៃសយបាយរប ់ស្បសទ េួ យ។ ច្ំស េះក្េម វ ិ្ីអភិវឌឍៃ៍អងា ការ ហស្បជាជាតិ (UNDP)
អភិបាលក្ិច្ចេូលោឋៃ
“គឺជាបណ្ត
ត ញតែលសៅតក្បរស្បជាពលរែឋ ខ្ាំងជាងសគបំផុត
ស្មាប់ការទទួ លបាៃស វាេូ លោឋៃ
ស្មាប់ការច្ូ លរ ួេសៅក្នុងស ច្ក្ត ី សស្េច្ជា
ស្គធារ ៈតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះជី វ ិតរប ់ពួក្សគ ៃិង ស្មាប់ការអៃុវតត ិទធិ ៃិងកាតពវ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគ”។68

តារាងទី២ ខ្ងសស្កាេ ផត ល់រ ូបភ្ជពរហ័ េួ យនៃបញ្ជហអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតខុ ៗោន

ទីស្ក្ ុង Seattle តវាស្បឆាំងៃឹង
អងា ការ
ិជាក្េម ពិភពសលាក្
ការស្បឆាំងការជួ ញែូ រក្ុមារ
សោលៃសយបាយអភិវឌឍ ហ វតសរ៍
សោលៃសយបាយអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព

សគក្៏បាៃទទួ លស្គាល់ផងតែរថា
អភិបាលក្ិច្ច
“េិៃស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតច្ំស េះតតរោឋភិ បាលសនាេះសទ
សោយស្គរតតស្គថប័ៃ ងា េសផសងសទៀតក្៏ស្បតហលជាអាច្ផត ល់ស វានានានៃអភិបាលក្ិច្ចបាៃែូ ច្ោនតែរ”។74

អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន – ក្ស្េិតេូ លោឋៃ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។ 67

ី ំងេូ លនៃរែឋ នៃអ្ិបសតយយភ្ជពេួ យ។ អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិរ ួេបញ្ចល
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតជាតិ សក្ើតស ើងសៅសលើនផទ ែទ
ូ
“លក្ខ ៈនៃការសស្បើអំណ្តច្សៅក្នុងការស្គប់ស្គង្ៃធាៃតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េរប ់ស្បសទ េួ យសែើេបីការអភិវឌឍ”។69

កប្ម្ិតសកល

ៃសយបាយនៃតស្េូវការ

២. ភ្ជពជានែគូ ស្គធារ

ៈ-ឯក្ជៃ (រវាងទីភ្ជនក្់ងាររែឋ ៃិងតួ អងា នានាសៅក្នុងទីផារ)

៣. ភ្ជពជានែគូ ឯក្ជៃ- ងា េ (រវាងតួ អងា នានាសៅក្នុងទីផារ ៃិង ហគេៃ៍) ៃិង
៤. អភិបាលក្ិច្ចសោយនែគូ ជាសស្ច្ើៃ (រ ួេបញ្ចល
ូ ស្បសភទខុ ៗោននៃភ្ជនក្់ងារទ ំងអ ់)។75
សទេះបីជាមាៃវតត មាៃតួ អងា នៃវ ិ ័យឯក្ជៃក្៏សោយ
ក្៏រោឋភិបាលសៅតតជាតួ អងា នៃអភិបាលក្ិច្ចែ៏ ំខ្ៃ់េួយ។
ភ្ជពខុ ោនជាច្េបងេួ យរវាងរោឋភិបាល
ៃិងតួ អងា នៃវ ិ ័យឯក្ជៃ
គឺថា
រោឋភិបាល
76
“គឺជាអាជាញ្រតែលមាៃអំណ្តច្សៅក្នុងការបងាាប់ប ញ្ជា
បងខ ិ ត បងខ ំ ” ។
រោឋ ភិ បា លក្៏ មា ៃ ិ ទធិ អំ ណ្ត ច្សៅក្នុ ងការស្បេូ លពៃធ ផងតែរ។
ែូ ច្តែលស្តូ វ បាៃក្ត់ មាា ល់ សោយគ ៈក្េម ការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល
“ស្បព័ៃធអភិបាលក្ិច្ចតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ណ្តេួ យស្តូវតតមាៃ េតថ ភ្ជពសៅក្នុងស្គប់ស្គង
ៃិងបសញ្ច ញ្ៃធាៃនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់សៅក្នុងការទទួ លស្គាល់អំពីវតថុបំ ងច្េបងៗរប ់ខល ួៃ”។77
សៅខ ៈសពលតែលមាៃេៃុ សេួ យច្ំៃួៃតែលចត់ទុក្រោឋភិបាលស្ោៃ់តតជាតួ អងា េួយសៅក្នុងច្ំសណ្តេតួ អងា ជាសស្ច្ើ ៃនៃ
អភិបាលក្ិច្ចសនាេះ ច្ំ ុ ច្សខាយរប ់ពួក្សគ គឺថា ពួ ក្សគ “បាៃសេើលងាយអំពីភ្ជពឋិតសថរ ៃិងសៅក្នុងក្រ ីេួយច្ំៃួៃ

72

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០១៦) ទំពរ័ ទី៥។

73

Oran Young “អភិបាលក្ិច្ចសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្នុងពិភពសលាក្េួ យតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូ វការពឹ ងតផែក្ោនសៅវ ិញសៅេក្”
សៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចសែើេបីប រ ិស្គថៃ Magali A. Delmas ៃិង Oran Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០០៩) ទំព័រទី២០។

74

Aseem Prakash ៃិង Jeffrey Hart “ ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម ៃិងអភិបាលក្ិច្ច៖ ស ច្ក្ត ីសផតើេ” អំពី ក្លភ្ជវ ូបៃីយក្េម ៃិងអភិបាលក្ិច្ច Aseem Prakash ៃិង Jeffrey
Hart, eds. (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ៃិងទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ Routledge ឆាន១
ំ ៩៩៩) ទំព័រទី២។

75

Maria Camen Lemos ៃិង Arun Agrawal “អភិបាលក្ិច្ចតផនក្បរ ិស្គថៃ ៃិង វ ិទាស្គន្រ ត ៃសយបាយ” សៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចសែើេបីប រ ិស្គថៃ Magali A. Delmas ៃិង Oran
Young, eds. (សខេស្រ ៊ីែ ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆានំ២០០៩) ទំព័រទី៧៩។

76

Ann Florini “អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិត ក្ល ៃិងសតើវាមាៃៃ័យយ៉ាងែូ ច្សេត ច្” Brookings នថាទ១
ី ៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០០៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.brookings.edu/on-the-record/global-governance-and-what-it-means/។

77

គ ៈក្េម ការអភិបាលក្ិច្ចជា ក្ល “ភ្ជពជាអន ក្ជិតខ្ងសៅសលើ ក្លសលាក្រប ់សយើង៖ ជំពូក្េួ យ – ពិភពសលាក្ថមី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ទំហំនៃទស្េង់នានានៃអំណ្តច្តផន ក្ៃសយបាយតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ៃត ិ ុខ
ៃិងការគំរាេក្ំតហងអំពីការសស្បើស្បា ់ក្មាាំងកាយ ៃិងអំសពើហិងា”។78

អ្ិបសតយយភ្ជព

ៃិងការសស្បើស្បា ់

ៃិយេៃ័យទីពីរនៃអភិបាលក្ិច្ច
ក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងសេសរៀៃសៃេះផងតែរ៖
“អភិបាលក្ិច្ចគឺជាការកាច្់ច្ងក ូត
79
ៃិងការ ស្េប ស្េួ ល”។
ៃិយេៃ័យសៃេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងបរ ិបទនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
–
“ការស្បេូ លផតុំនៃទមាាប់អៃុវតត
80
ៃិងែំស ើរការនានាតែលជួ យធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជាផល វូ ការសៅក្នុងអងា ការណ្តេួ យ”។
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
គំៃិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋភិបាល
េិៃតេៃជាគំៃិតថម ីេួយសនាេះសទ។
ស្បវតត ិស្គន្រ ត នៃ ថ ិតិនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធិជាេួ យការសលច្ស ើងនៃការស្វ ើទំសៃើបក្េម រែឋ សៅក្នុង តវតសរ៍ទី ១៩។
81
អវ ីតែលស្វ ើឲ្យក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនាសពលបច្ចុបបៃន ភ្ជពមាៃខុ តបា ក្ពីេុៃសនាេះ
គឺថាបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យបាៃស្វ ើឲ្យសយើងអាច្ សស្េច្ឧតត េគតិសនាេះបាៃសស្ច្ើៃជាងេុៃ។
បច្ចុបបៃន
សយើងសស្បើស្បា ់ ក្យ
“ការបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ”
សែើេបីព ៌នាអំពី ក្េម ភ្ជពេួ យតែលស្តូវបាៃ
82
“បងាាប់បញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
សស្ច្ើៃជាងអពា ៃតរញ្ជា
ឬសោយបទពិសស្គ្ៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ”។
ការបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យក្៏មាៃៃ័យថា
“ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តផន ក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែ ក្សលើការវ ិភ្ជគ
ៃិងការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យ” ផងតែរ។83
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត
ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងា េសែើេបីក្ំ ត់
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃការស្ជួ តស្ជាបទ ំងសៅក្នុងៃសយបាយ
នៃតស្េូវការ ៃិងៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់។
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតត បាៃទ ំងអ ់
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ៖

គឺជា
“អភិបាលក្ិច្ចតែល
ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទ ំងអ ់
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសពល ៃិងសៅក្តៃា ងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះ”។ 84

• អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែ ជាងេុៃ
• ការចប់បាៃ ការកាត់បៃថ យ ៃិងការទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្ ៃិងក្ំហុ ឆ្ា ងបាៃលែ ស្បស ើរស ើង
• ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
សោយតផែ ក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួ លបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសនាេះ
• ស្ប ិទធភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈបណ្ត
ត ញនៃព័ត៌មាៃ មាាត់
តែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ ៃិង
• ការយល់ែឹងជាស្គធារ

ៈរប ់ទីភ្ជនក្់ងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។85

ស្បអប់ទី៩. រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជារោឋភិបាលតែលសផ្លតតសលើស្បជាពលរែឋ ជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ ីនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី
រោឋភិបាលស្បេូ លទិៃនៃ័យែ៏សស្ច្ើៃ សេបើេ តាេរយៈអៃត រក្េម រវាងពួ ក្សគជាេួ យស្បជាពលរែឋ ។
ទិៃនៃ័យអាច្អៃុញ្ជាតឲ្យរោឋភិបាលពស្ងឹងស វាស្គធារ ៈ
ៃិងការសរៀបច្ំសោលៃសយបាយឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរស ើង

នាំេក្ៃូ វអតថ ស្បសយជៃ៍ ងា េសៅក្នុងស្ទង់ស្ទយ្ំែល់ស្បជាពលរែឋ
ៃិងភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្នុងរសបៀបតែលតផន ក្នានានៃការស្គប់ស្គងតែលស្តូវបាៃស្បគល់ជូៃ។
ទិៃនៃ័យអាច្សបើក្សស្គវ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលជួ យែល់ស្បសទ អូ ន្រស្គតលីសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម
ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហស្បឈេ្ំៗ បំផុតេួ យច្ំៃួៃតែលស្បសទ សៃេះក្ំពុងតតស្បឈេេុខសៅក្នុងវ ិ ័យនានា
ែូ ច្ជា វ ិ ័យ ុខ្ភិបាល ៃត ិ ុខ ងា េ ៃិងក្ិច្ចការសៅក្នុងស្បសទ ។
បតៃថ េពីសលើការជួ យអភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពខ្ាំងជាងេុៃសទៀតសនាេះ
ទិៃនៃ័យអាច្សែើរតួ ជា ូ ច្នាក្រនៃការអៃុវតត ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ការវា ់ តវងអំពីលទធ ផលរប ់សោលៃសយបាយ។
វាក្៏អាច្អៃុញ្ជាតឲ្យយុតាត្ិការ
ៃិងអងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាល សស្េច្បាៃៃូ វ េិទធផលជាសស្ច្ើៃបតៃថ េសទៀតសោយេិៃចំបាច្់បតៃថ េហិរញ្ា បបទៃសនាេះ
សទ។
ស្បសទ អូ ន្រស្គតលីបាៃសេើលស ើញរ ួច្េក្សហើយៃូ វអតថ ស្បសយជៃ៍នានានៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរសៅក្នុង
ការផត ល់ស វា។
ការត នាំអំពីបសច្ច ក្ វ ិទាជីវមាស្តសៅអាកា យៃោឋៃបាៃកាត់បៃថ យការតស្េង់ជួរនៃការស្វ ើអសនាតស្បសវ ៃ៍
សហើយក្ំ ត់ស្តា ុខភ្ជពតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្គប់ស្គងផ្លទល់ខល ួៃបាៃជួ យស្វ ើឲ្យតផៃការស្គប់ស្គងជំងឺ
មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
រុបេក្ ទិៃនៃ័យអាច្ជួ យែល់រោឋភិបាលនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលីសៅក្នុងការ៖
• អភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពឆាាតនវជាងេុៃសោយតផែ ក្តាេភ័ ត ុ តាង
• ផត ល់ជូៃៃូ វស វាតែលសផ្លតតសលើស្បជាពលរែឋ ជា ំខ្ៃ់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈ ៃិងកាត់បៃថ យច្ំណ្តយទូ សៅ ៃិង
• វាយតនេា អំពីក្េម វ ិ្ី ៃិងអន ក្ក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោលតែលជាតតិយជៃ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ រែឋ ហ្ៃអូ ន្រស្គតលី ស្ក្ ួ ងនាយក្រែឋ េន្រៃតី ៃិងខុទទកាល័យ
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យស្គធារ ៈ” តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៥ ទំព័រទី១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/public_sector_data_mgt_project.pdf។
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗអាច្ស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ក្ស្េិតជាតិ
ៃិងក្ស្េិត ក្ល
មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
ទិៃនៃ័យអាច្ជួ យក្ំ ត់សោលសៅនៃស វារប ់ស្បជាពលរែឋ បាៃលែ ជាងេុៃ
ៃិងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ ៃិងនាំឲ្យមាៃការតបងតច្ក្្ៃធាៃក្ស្េបាៃលែ ជាងេុៃ ៃិងការយល់ែឹងអំពីេូលសហតុ
ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាច្ំស េះបញ្ជហ ងា េតែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយស្បាក្់សស្ច្ើៃ។
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ជួ យ ស្េួ លែល់ការច្ូ លរ ួេរប ់ស្បជាពលរែឋ តែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចផងតែរ
។
ការ ទ ង់េតិរប ់រោឋភិបាលេូ លោឋៃនៃស្បសទ អង់សគា សៅក្នុងឆានំ២០១៦
បាៃបងាហញអំពីក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ១១ ក្រ ីែូច្ខ្ងសស្កាេ៖
១. ស្វ ើឲ្យការស្គប់ស្គងទីធាា ៃិងសហោឋរច្នា េព ័ៃធមាៃភ្ជពលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
២. ស្វ ើសត ត “អវ ីតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព”
៣. ការស្គប់ស្គងក្រ

ីស្បក្បសោយភ្ជពឆាាតនវ

៤. ការស្គប់ស្គងការអៃុវតត សោយតផែ ក្សលើលទធ ផល

78

ិ
Mitchell Dean ការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច ងា េ៖ ទ សៃៈវ ិ យ
័ តផនក្ៃសយបាយច្ំស េះវ ិធាៃសៅក្នុងស្បសទ ៃិង វធាៃអៃត
រជាតិ (Berkshire ៃិងទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្
ស្គរព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ ការអប់រំរប ់ McGraw Hill Education ឆានំ២០០៧) ទំព័រទី៥៨។

79

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ិ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល- វទាល័
យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន២
ំ ០១៦) ទំព័រទី៤។

80

Charles Roe “សតើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?” នថាទ១
ី ៨ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/what-is-data-governance/។

81

Stuart Woolf “ ថ ិតិ ៃិងរែឋ ទំសៃើប” ការ ិក្ាអំពី ងា េ ៃិងស្បវតត ិស្គន្រ ត តាេតបបសស្បៀបស្ៀប ច្ាប់ទី៣១ សលខ ៣ (តខក្ក្ក ោ ឆានំ១៩៨៩) ទំពរ័ ៥៨៨-៦០៤។ អាច្
ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.jstor.org/stable/178772?readnow=1&refreqid=excelsior%3Ae9117494e9c81b206098b366401bfc44&seq=1#page_scan_tab_contents។

៧. ការជូ ៃែំ

82

Wikipedia “ការបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://en.wikipedia.org/wiki/Data-driven (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

៨. ស្វ ើឲ្យែំស

83

AT Internet “ ទទៃុស្ក្េ៖ ការបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃ https://www.atinternet.com/en/glossary/data-driven/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨
តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

84

Terence Lutes “រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងផល វូ េួ យសឆាពេះសៅេុខ” ស្ក្ោ
នៃការវ ិភ្ជគរប ់ IBM ឆានំ២០១៥ ទំពរ័ ទី៣។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។

85

Ibid។

៥. ការ មាាល់ស ើញយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃូ វស្ពឹតតិការ ៍ តែលេិៃអំសណ្តយផល ៃិង មាព្នៃស វានាសពលអនាគត
៦. ការត វ ងយល់ ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការរប ់ស្បជាពលរែឋ
ឹងអំពីការផ្លា ់បតរនៃស
ូ
វាស្គធារ

ៈ

ើរការរប ់ស្ក្ ុេស្បឹក្ាស្បតិបតត ិការមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ

៩. ការសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល
១០. ការោំស្ទែល់ស ែឋ ក្ិច្ច អាជីវក្េម ៃិងៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងេូ លោឋៃ ៃិង

ទំហំនៃទស្េង់នានានៃអំណ្តច្តផន ក្ៃសយបាយតែល ក្់ព័ៃធៃឹង ៃត ិ ុខ
ៃិងការគំរាេក្ំតហងអំពីការសស្បើស្បា ់ក្មាាំងកាយ ៃិងអំសពើហិងា”។78

អ្ិបសតយយភ្ជព

ៃិងការសស្បើស្បា ់

ៃិយេៃ័យទីពីរនៃអភិបាលក្ិច្ច
ក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងសេសរៀៃសៃេះផងតែរ៖
“អភិបាលក្ិច្ចគឺជាការកាច្់ច្ងក ូត
79
ៃិងការ ស្េប ស្េួ ល”។
ៃិយេៃ័យសៃេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងបរ ិបទនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
–
“ការស្បេូ លផតុំនៃទមាាប់អៃុវតត
80
ៃិងែំស ើរការនានាតែលជួ យធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជាផល វូ ការសៅក្នុងអងា ការណ្តេួ យ”។
២.២ អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
គំៃិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីោំស្ទែល់អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋភិបាល
េិៃតេៃជាគំៃិតថម ីេួយសនាេះសទ។
ស្បវតត ិស្គន្រ ត នៃ ថ ិតិនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធិជាេួ យការសលច្ស ើងនៃការស្វ ើទំសៃើបក្េម រែឋ សៅក្នុង តវតសរ៍ទី ១៩។
81
អវ ីតែលស្វ ើឲ្យក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនាសពលបច្ចុបបៃន ភ្ជពមាៃខុ តបា ក្ពីេុៃសនាេះ
គឺថាបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យបាៃស្វ ើឲ្យសយើងអាច្ សស្េច្ឧតត េគតិសនាេះបាៃសស្ច្ើៃជាងេុៃ។
បច្ចុបបៃន
សយើងសស្បើស្បា ់ ក្យ
“ការបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ”
សែើេបីព ៌នាអំពី ក្េម ភ្ជពេួ យតែលស្តូវបាៃ
82
“បងាាប់បញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
សស្ច្ើៃជាងអពា ៃតរញ្ជា
ឬសោយបទពិសស្គ្ៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ”។
ការបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យក្៏មាៃៃ័យថា
“ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តផន ក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែ ក្សលើការវ ិភ្ជគ
ៃិងការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យ” ផងតែរ។83
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត
ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងា េសែើេបីក្ំ ត់
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យស្គបែ ត ប់សលើការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃការស្ជួ តស្ជាបទ ំងសៅក្នុងៃសយបាយ
នៃតស្េូវការ ៃិងៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់។
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតត បាៃទ ំងអ ់
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ៖

គឺជា
“អភិបាលក្ិច្ចតែល
ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទ ំងអ ់
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសពល ៃិងសៅក្តៃា ងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះ”។ 84

• អភិបាលក្ិច្ច ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែ ជាងេុៃ
• ការចប់បាៃ ការកាត់បៃថ យ ៃិងការទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្ ៃិងក្ំហុ ឆ្ា ងបាៃលែ ស្បស ើរស ើង
• ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
សោយតផែ ក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួ លបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសនាេះ
• ស្ប ិទធភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈបណ្ត
ត ញនៃព័ត៌មាៃ មាាត់
តែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ ៃិង
• ការយល់ែឹងជាស្គធារ

ៈរប ់ទីភ្ជនក្់ងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។85

ស្បអប់ទី៩. រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្បញ្ជារោឋភិបាលតែលសផ្លតតសលើស្បជាពលរែឋ ជា ំខ្ៃ់បាៃ៖ ក្រ ីនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី
រោឋភិបាលស្បេូ លទិៃនៃ័យែ៏សស្ច្ើៃ សេបើេ តាេរយៈអៃត រក្េម រវាងពួ ក្សគជាេួ យស្បជាពលរែឋ ។
ទិៃនៃ័យអាច្អៃុញ្ជាតឲ្យរោឋភិបាលពស្ងឹងស វាស្គធារ ៈ
ៃិងការសរៀបច្ំសោលៃសយបាយឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរស ើង

នាំេក្ៃូ វអតថ ស្បសយជៃ៍ ងា េសៅក្នុងស្ទង់ស្ទយ្ំែល់ស្បជាពលរែឋ
ៃិងភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្នុងរសបៀបតែលតផន ក្នានានៃការស្គប់ស្គងតែលស្តូវបាៃស្បគល់ជូៃ។
ទិៃនៃ័យអាច្សបើក្សស្គវ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលជួ យែល់ស្បសទ អូ ន្រស្គតលីសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម
ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហស្បឈេ្ំៗ បំផុតេួ យច្ំៃួៃតែលស្បសទ សៃេះក្ំពុងតតស្បឈេេុខសៅក្នុងវ ិ ័យនានា
ែូ ច្ជា វ ិ ័យ ុខ្ភិបាល ៃត ិ ុខ ងា េ ៃិងក្ិច្ចការសៅក្នុងស្បសទ ។
បតៃថ េពីសលើការជួ យអភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពខ្ាំងជាងេុៃសទៀតសនាេះ
ទិៃនៃ័យអាច្សែើរតួ ជា ូ ច្នាក្រនៃការអៃុវតត ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ការវា ់ តវងអំពីលទធ ផលរប ់សោលៃសយបាយ។
វាក្៏អាច្អៃុញ្ជាតឲ្យយុតាត្ិការ
ៃិងអងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាល សស្េច្បាៃៃូ វ េិទធផលជាសស្ច្ើៃបតៃថ េសទៀតសោយេិៃចំបាច្់បតៃថ េហិរញ្ា បបទៃសនាេះ
សទ។
ស្បសទ អូ ន្រស្គតលីបាៃសេើលស ើញរ ួច្េក្សហើយៃូ វអតថ ស្បសយជៃ៍នានានៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរសៅក្នុង
ការផត ល់ស វា។
ការត នាំអំពីបសច្ច ក្ វ ិទាជីវមាស្តសៅអាកា យៃោឋៃបាៃកាត់បៃថ យការតស្េង់ជួរនៃការស្វ ើអសនាតស្បសវ ៃ៍
សហើយក្ំ ត់ស្តា ុខភ្ជពតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្គប់ស្គងផ្លទល់ខល ួៃបាៃជួ យស្វ ើឲ្យតផៃការស្គប់ស្គងជំងឺ
មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
រុបេក្ ទិៃនៃ័យអាច្ជួ យែល់រោឋភិបាលនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលីសៅក្នុងការ៖
• អភិវឌឍសោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពឆាាតនវជាងេុៃសោយតផែ ក្តាេភ័ ត ុ តាង
• ផត ល់ជូៃៃូ វស វាតែលសផ្លតតសលើស្បជាពលរែឋ ជា ំខ្ៃ់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈ ៃិងកាត់បៃថ យច្ំណ្តយទូ សៅ ៃិង
• វាយតនេា អំពីក្េម វ ិ្ី ៃិងអន ក្ក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោលតែលជាតតិយជៃ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ រែឋ ហ្ៃអូ ន្រស្គតលី ស្ក្ ួ ងនាយក្រែឋ េន្រៃតី ៃិងខុទទកាល័យ
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យស្គធារ ៈ” តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៥ ទំព័រទី១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/public_sector_data_mgt_project.pdf។
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗអាច្ស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ក្ស្េិតជាតិ
ៃិងក្ស្េិត ក្ល
មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
ទិៃនៃ័យអាច្ជួ យក្ំ ត់សោលសៅនៃស វារប ់ស្បជាពលរែឋ បាៃលែ ជាងេុៃ
ៃិងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ ៃិងនាំឲ្យមាៃការតបងតច្ក្្ៃធាៃក្ស្េបាៃលែ ជាងេុៃ ៃិងការយល់ែឹងអំពីេូលសហតុ
ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាច្ំស េះបញ្ជហ ងា េតែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយស្បាក្់សស្ច្ើៃ។
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ជួ យ ស្េួ លែល់ការច្ូ លរ ួេរប ់ស្បជាពលរែឋ តែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចផងតែរ
។
ការ ទ ង់េតិរប ់រោឋភិបាលេូ លោឋៃនៃស្បសទ អង់សគា សៅក្នុងឆានំ២០១៦
បាៃបងាហញអំពីក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យច្ំៃួៃ ១១ ក្រ ីែូច្ខ្ងសស្កាេ៖
១. ស្វ ើឲ្យការស្គប់ស្គងទីធាា ៃិងសហោឋរច្នា េព ័ៃធមាៃភ្ជពលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
២. ស្វ ើសត ត “អវ ីតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព”
៣. ការស្គប់ស្គងក្រ

ីស្បក្បសោយភ្ជពឆាាតនវ

៤. ការស្គប់ស្គងការអៃុវតត សោយតផែ ក្សលើលទធ ផល

78

ិ
Mitchell Dean ការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច ងា េ៖ ទ សៃៈវ ិ យ
័ តផនក្ៃសយបាយច្ំស េះវ ិធាៃសៅក្នុងស្បសទ ៃិង វធាៃអៃត
រជាតិ (Berkshire ៃិងទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្
ស្គរព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ ការអប់រំរប ់ McGraw Hill Education ឆានំ២០០៧) ទំព័រទី៥៨។

79

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ិ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល- វទាល័
យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន២
ំ ០១៦) ទំព័រទី៤។

80

Charles Roe “សតើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?” នថាទ១
ី ៨ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/what-is-data-governance/។

81

Stuart Woolf “ ថ ិតិ ៃិងរែឋ ទំសៃើប” ការ ិក្ាអំពី ងា េ ៃិងស្បវតត ិស្គន្រ ត តាេតបបសស្បៀបស្ៀប ច្ាប់ទី៣១ សលខ ៣ (តខក្ក្ក ោ ឆានំ១៩៨៩) ទំពរ័ ៥៨៨-៦០៤។ អាច្
ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.jstor.org/stable/178772?readnow=1&refreqid=excelsior%3Ae9117494e9c81b206098b366401bfc44&seq=1#page_scan_tab_contents។

៧. ការជូ ៃែំ

82

Wikipedia “ការបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://en.wikipedia.org/wiki/Data-driven (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

៨. ស្វ ើឲ្យែំស

83

AT Internet “ ទទៃុស្ក្េ៖ ការបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃ https://www.atinternet.com/en/glossary/data-driven/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨
តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

84

Terence Lutes “រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងផល វូ េួ យសឆាពេះសៅេុខ” ស្ក្ោ
នៃការវ ិភ្ជគរប ់ IBM ឆានំ២០១៥ ទំពរ័ ទី៣។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។

85

Ibid។

៥. ការ មាាល់ស ើញយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃូ វស្ពឹតតិការ ៍ តែលេិៃអំសណ្តយផល ៃិង មាព្នៃស វានាសពលអនាគត
៦. ការត វ ងយល់ ៃិងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការរប ់ស្បជាពលរែឋ
ឹងអំពីការផ្លា ់បតរនៃស
ូ
វាស្គធារ

ៈ

ើរការរប ់ស្ក្ ុេស្បឹក្ាស្បតិបតត ិការមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ

៩. ការសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល
១០. ការោំស្ទែល់ស ែឋ ក្ិច្ច អាជីវក្េម ៃិងៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងេូ លោឋៃ ៃិង

ែំស ើរការទ ំងែប់ែំណ្តក្់កាលរប ់ Bernard Marr សៅក្នុងការពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ស្មាប់អាជីវក្េម អាច្ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយរោឋភិបាលក្ស្េិតេូ លោឋៃ ៃិងក្ស្េិតជាតិ។90 ែំណ្តក្់កាលនានារ ួេមាៃ៖

១១.ការ មាាល់ស ើញការឆ្សបាក្ៃិងក្ំហុ ឆ្ា ង។
សៅក្នុង វ ិ ័យ ងា េ
“ទិៃនៃ័យៃឹងស្វ ើឲ្យការងាររប ់ភ្ជនក្់ងារតក្តស្ប ងា េមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ
86
សហើយៃឹងបសងក ើតក្រ ី ស្មាប់ការោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ី
ៃិង ហស្ោ តែលលែ បំផុត”។
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស្វ ើឲ្យការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរបាៃផងតែរ។

១.

ចប់សផត ើេជាេួ យយុទធស្គន្រ ត
–
ជំៃួ ឲ្យការចប់សផត ើេជាេួ យ
ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីតែលអន ក្អាច្
ឬគួ រតតច្ូ លសស្បើស្បា ់សនាេះ ច្ូ រចប់សផត ើេ ត វ ងយល់អំពីអវីតែលអងា ភ្ជពរប ់អនក្មាៃបំ ង សស្េច្បាៃ។

២.

សផ្លតតសលើតផន ក្នៃ
“អាជីវក្េម ”
–
សៅសពលសៃេះ
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការ មាាល់ថាសតើតផន ក្ណ្តខា េះតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
បំផុតសៅក្នុងការ សស្េច្យុទធស្គន្រ ត ទ ំងេូ លរប ់អនក្។
ស្ប ិៃសបើអនក្អាច្ស្វ ើការសែើេបីពស្ងឹងតតេួ យតផន ក្
ឬពីរតផន ក្ សតើអនក្ៃឹងសស្ជើ សរ ី យក្តផន ក្េួ យណ្ត?

៣.

មាាល់ ំ ួ រតែលេិៃទៃ់មាៃច្សេា ើយរប ់អនក្
–
តាេរយៈការត វ ងយល់យ៉ាងច្ា ់លា ់អំពីអវីតែលអន ក្ចំបាច្់ស្តូវែឹង
អន ក្អាច្សផ្លតតសលើទិៃនៃ័យតែលអន ក្ពិតជាស្តូវការ។
តស្េូវការ
សស្គហ៊េុយ
ៃិងក្ស្េិតនៃភ្ជពតាៃតឹងនៃទិៃនៃ័យរប ់អនក្ៃឹងស្តូវបាៃកាត់បៃថ យយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅសពលតែលអន ក្ផ្លា ់បតរពី
ូ
“ការស្បេូ លអវ ីៗស្គប់តបបយ៉ាង ស្ប ិៃសបើជាការពិត” សៅជា “ការស្បេូ ល ៃិងវា ់ តវងអំពី x ៃិង y
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ រ z”។

៤.

ត វ ងរក្ទិៃនៃ័យសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ ររប ់អនក្
–
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការយល់ថា
ពុំមាៃទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួ យតែលលែ ជាង
ឬមាៃតនេា ជាងទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួ យសផសងសទៀតសោយឯក្ឯងសនាេះសទ។
ច្ូ រសផ្លតតសលើការ មាាល់ទិៃនៃ័យតែលលែ បំផុត ស្មាប់អងា ភ្ជពរប ់អនក្
–
ទិៃនៃ័យតែលអាច្ជួ យែល់អនក្សៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ រតែលមាៃ មាព្ខ្ាំងជាងសគបំផុតរប ់អនក្
ៃិងបំសពញតាេវតថុបំ ងតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។

៥.

មាាល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលអន ក្មាៃរ ួច្សហើយ
–
បសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទិៃនៃ័យតែលអងា ភ្ជពរប ់អនក្មាៃ
ឬអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ។
ស្ប ិៃសបើេិៃទៃ់មាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ
ច្ូ រត វ ងរក្វ ិ្ីស្បេូ លវាតាេរយៈការោក្់ឲ្យែំស ើរការៃូ វស្បព័ៃធស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ឬតាេរយៈការទិញ
ឬការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យខ្ងសស្ៅ។

៦.

ត វ ងយល់ថាសតើ សស្គហ៊េុយ ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងទ ំងសនាេះមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្នុងការច្ំណ្តយតែរឬសទ –
សៅសពលតែលអន ក្ែឹងអំពីសស្គហ៊េុយតែលអន ក្ស្តូវច្ំណ្តយសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសហើយសនាេះ
អន ក្អាច្ត វ ងយល់ថាសតើអតថ ស្បសយជៃ៍អរ ូបិយមាៃតនេា ខព ់ជាងសស្គហ៊េុយទ ំងសនាេះតែរឬសទ។
អន ក្គួ រតតចត់ទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះជាការវ ិៃិសយគែ៏ ំខ្ៃ់េួយសផសងសទៀត
–
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើតក្រ ីច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវ ិៃិសយគសនាេះ
តែលគូ បញ្ជាក្់អំពីគុ តនេា រយៈសពលតវងតែលទិៃនៃ័យសនាេះមាៃច្ំស េះយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។

៧.

ស្បេូ លទិៃនៃ័យ
–
ក្តាតែ៏ ំខ្ៃ់នៃតផន ក្សៃេះ
គឺការក្ំ ត់ែំស ើរការ
ៃិងអន ក្តែលៃឹងស្បេូ លផតុំ
ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់អនក្។
អន ក្ស្បតហលជាក្ំពុងទិញការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ទិៃនៃ័យតែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ប ត ុ ំនៃការវ ិភ្ជគេួ យ
តែលសៅក្នុងក្រ ីសនាេះ
អន ក្េិៃចំបាច្់ស្បេូ លទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសនាេះសទ។
ប៉ាុតៃត ជាក្់ត ត ង
គសស្មាងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតស្េូវឲ្យមាៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យេួ យច្ំៃួៃបតៃថ េសទៀត។

៨.

វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីែក្ស្ ង់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េម តែលស
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។

២.២.១ ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
“រ ួេបញ្ចល
ូ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ
ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះ
87
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទ ំងសនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃតែលជេះឥទធ ិពលែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។
សៅសពលតែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងស្បតិបតត ិការស្បចំនថា
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យអាច្ផ្លា ់បតរូ
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ៃិងក្ស្េិតជាតិ
ពីការស្ោៃ់តតមាៃស្បតិក្េម សៅៃឹងតស្េូវការ
ៃិងក្ងវ ល់នានារប ់ស្បជាពលរែឋ
សៅជាការរំពឹងទុក្តែលស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម ច្ំស េះសរឿងរាវនានាតែលបងក បញ្ជហច្ំស េះស្បជាពលរែឋ សស្ច្ើៃជាងសគបំផុត។
បនាទប់េក្ សតើរោឋភិបាលអាច្ស្វ ើការផ្លា ់បតរសៅកាៃ់
ូ
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យបាៃសោយរសបៀបណ្ត?
ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេែ៏លែេួ យ គឺការ មាាល់ស ើញអំពីក្ស្េិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អងា ការ។
គំ រ ូសពញលក្ខ ៈនៃទិ ៃន ៃ័ យ (Data Maturity Model) តែលស្តូ វ បាៃបសងក ើ ត ស ើ ង សោយ Nesta – អងា ការ បប
ុ រ ្េ៌ តផន ក្
ៃវាៃុវតត ៃ៍នៃស្បសទ អង់សគា
–
ផត ល់ជូៃៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍
ៃិងមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការថា ឹងតថា ងអំពីស្គថៃភ្ជពនៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុ
88
ងជួ ររោឋភិបាល។
សៅក្នុងគំរ ូសៃេះ
ភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់សោយ វ ិស្គលភ្ជពនៃការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់ច្ំៃួៃស្បាំច្ំ ុ ច្ចប់ពីច្ំ ុ ច្ចប់
សផត ើេរហូ តែល់ក្ស្េិតស្គទត់ជំនាញតផន ក្ទិៃនៃ័យ (datavore) ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ
–
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផន ក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស

េប
ូ រទិៃនៃ័យ
េិៃ ូ វមាៃភ្ជពឆាាតនវ។
ើរការសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។

• ក្ស្េិតេូ លោឋៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត តាេ្េម តា តាេវ ិ្ីតែលស្បញាប់ស្បញាល់ៃិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ួច្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង។
• ក្ស្េិតេ្យេ
–
តាេ្េម តា
ស ន ើ ុំឲ្យមាៃការ វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ប៉ាុតៃត អាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់
ពីសស្ េះការវ ិភ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។
• ក្ស្េិតខព ់
ៃិងសៅក្ស្េិតខព

–
់

ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូ ៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទ ំងសៅក្ស្េិតែំបូង
ប៉ាុតៃត វាពុំមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជពទ ំងេូ លសនាេះសទ។

• ក្ស្េិតស្គទត់ជំនាញ – េប
ូ រភ្ជពឆាាតនវ ៃិងការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យ។
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវ ិភ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស្វ ើស ើង
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជព។ ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា
សែើេបីោំស្ទែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 89
ែំណ្តក្់កាលបនាទប់ គឺបសងក ើតតផៃការេួ យតែលៃឹងផ្លា ់បតរអងា
ូ
ភ្ជពសនាេះសៅកាៃ់ក្ស្េិតខព

៩.

់ជាងសៃេះនៃភ្ជពសពញសលញ។

86

Jim Fruchterman “ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យសែើេបីអៃុវតត ច្ំណ្តត់ការ ៃិងសែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធ ិពល” ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់
Stanford (រែូ វសៅត ឆានំ២០១៦)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/using_data_for_action_and_for_impact។

87

Joel Schwartz “ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នាំក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បលុក្រប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ Northeastern នថាទី១៤
តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-making/។

88

ឹ យ៉ាងសស្ៅជេះពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ាំងបំផុតនៃរោឋភិបាលក្ស្េិតេូ លោឋៃតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ” NESTA
Tom Symons “ស្ក្ ុេស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖ ការយល់ែង
តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៦ ទំពរ័ ទី១០៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise-council.pdf។

89

Ibid។

–
រសពញសោយអតថ ៃ័យ

បងាហ ញ ៃិ ង តច្ក្រំ តលក្ការយល់ ែឹង សនាេះ – ស្ប ិៃ សបើ ល ទធ ផ លស្តូ វ បាៃបងាហញសៅកាៃ់ េ ៃុ សតែលស្តឹេស្តូវ
សៅសពលតែលស្តឹេស្តូវ
តាេវ ិ្ីេួយតែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យ
សនាេះទំហំនៃទិៃនៃ័យ
ឬភ្ជពសជឿៃសលឿៃនៃការវ ិភ្ជគៃឹងេិៃតេៃជាបញ្ជហច្េបងសទៀតសនាេះសទ។
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើឲ្យស្បាក្ែថា
ការយល់ែឹងតែលអន ក្ទទួ លបាៃពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងជាច្ុងសស្កាយ ស្វ ើឲ្យលទធ ផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

១០. បញ្ចល
ូ ការ ិក្ាត វ ងយល់សនាេះសៅក្នុងអងា ភ្ជព
–
ច្ុងបញ្ច ប់
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់ការយល់ែឹងតែលអន ក្ទទួ លបាៃពីទិៃនៃ័យសនាេះសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹង
ផ្លា ់បតរអងា
ូ
ភ្ជពរប ់អនក្។

90

Bernard Marr “ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ៖ ែំណ្តក្់កាលស្គេញ្ា ៗច្ំៃួៃ ១០ ស្មាប់អាជីវក្េមណ្តេួ យ” Forbes នថាទ១
ី ៤ តខេិថុនា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/14/data-driven-decision-making-10-simle-steps-for-any-business/។

ែំស ើរការទ ំងែប់ែំណ្តក្់កាលរប ់ Bernard Marr សៅក្នុងការពស្ងឹងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ស្មាប់អាជីវក្េម អាច្ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយរោឋភិបាលក្ស្េិតេូ លោឋៃ ៃិងក្ស្េិតជាតិ។90 ែំណ្តក្់កាលនានារ ួេមាៃ៖

១១.ការ មាាល់ស ើញការឆ្សបាក្ៃិងក្ំហុ ឆ្ា ង។
សៅក្នុង វ ិ ័យ ងា េ
“ទិៃនៃ័យៃឹងស្វ ើឲ្យការងាររប ់ភ្ជនក្់ងារតក្តស្ប ងា េមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃ
86
សហើយៃឹងបសងក ើតក្រ ី ស្មាប់ការោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ី
ៃិង ហស្ោ តែលលែ បំផុត”។
ទិៃនៃ័យក្៏អាច្ស្វ ើឲ្យការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរបាៃផងតែរ។

១.

ចប់សផត ើេជាេួ យយុទធស្គន្រ ត
–
ជំៃួ ឲ្យការចប់សផត ើេជាេួ យ
ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីតែលអន ក្អាច្
ឬគួ រតតច្ូ លសស្បើស្បា ់សនាេះ ច្ូ រចប់សផត ើេ ត វ ងយល់អំពីអវីតែលអងា ភ្ជពរប ់អនក្មាៃបំ ង សស្េច្បាៃ។

២.

សផ្លតតសលើតផន ក្នៃ
“អាជីវក្េម ”
–
សៅសពលសៃេះ
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការ មាាល់ថាសតើតផន ក្ណ្តខា េះតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
បំផុតសៅក្នុងការ សស្េច្យុទធស្គន្រ ត ទ ំងេូ លរប ់អនក្។
ស្ប ិៃសបើអនក្អាច្ស្វ ើការសែើេបីពស្ងឹងតតេួ យតផន ក្
ឬពីរតផន ក្ សតើអនក្ៃឹងសស្ជើ សរ ី យក្តផន ក្េួ យណ្ត?

៣.

មាាល់ ំ ួ រតែលេិៃទៃ់មាៃច្សេា ើយរប ់អនក្
–
តាេរយៈការត វ ងយល់យ៉ាងច្ា ់លា ់អំពីអវីតែលអន ក្ចំបាច្់ស្តូវែឹង
អន ក្អាច្សផ្លតតសលើទិៃនៃ័យតែលអន ក្ពិតជាស្តូវការ។
តស្េូវការ
សស្គហ៊េុយ
ៃិងក្ស្េិតនៃភ្ជពតាៃតឹងនៃទិៃនៃ័យរប ់អនក្ៃឹងស្តូវបាៃកាត់បៃថ យយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅសពលតែលអន ក្ផ្លា ់បតរពី
ូ
“ការស្បេូ លអវ ីៗស្គប់តបបយ៉ាង ស្ប ិៃសបើជាការពិត” សៅជា “ការស្បេូ ល ៃិងវា ់ តវងអំពី x ៃិង y
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ រ z”។

៤.

ត វ ងរក្ទិៃនៃ័យសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ ររប ់អនក្
–
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការយល់ថា
ពុំមាៃទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួ យតែលលែ ជាង
ឬមាៃតនេា ជាងទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តេួ យសផសងសទៀតសោយឯក្ឯងសនាេះសទ។
ច្ូ រសផ្លតតសលើការ មាាល់ទិៃនៃ័យតែលលែ បំផុត ស្មាប់អងា ភ្ជពរប ់អនក្
–
ទិៃនៃ័យតែលអាច្ជួ យែល់អនក្សៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ រតែលមាៃ មាព្ខ្ាំងជាងសគបំផុតរប ់អនក្
ៃិងបំសពញតាេវតថុបំ ងតែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។

៥.

មាាល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលអន ក្មាៃរ ួច្សហើយ
–
បសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ទិៃនៃ័យតែលអងា ភ្ជពរប ់អនក្មាៃ
ឬអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ។
ស្ប ិៃសបើេិៃទៃ់មាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ
ច្ូ រត វ ងរក្វ ិ្ីស្បេូ លវាតាេរយៈការោក្់ឲ្យែំស ើរការៃូ វស្បព័ៃធស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ឬតាេរយៈការទិញ
ឬការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យខ្ងសស្ៅ។

៦.

ត វ ងយល់ថាសតើ សស្គហ៊េុយ ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងទ ំងសនាេះមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្នុងការច្ំណ្តយតែរឬសទ –
សៅសពលតែលអន ក្ែឹងអំពីសស្គហ៊េុយតែលអន ក្ស្តូវច្ំណ្តយសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសហើយសនាេះ
អន ក្អាច្ត វ ងយល់ថាសតើអតថ ស្បសយជៃ៍អរ ូបិយមាៃតនេា ខព ់ជាងសស្គហ៊េុយទ ំងសនាេះតែរឬសទ។
អន ក្គួ រតតចត់ទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះជាការវ ិៃិសយគែ៏ ំខ្ៃ់េួយសផសងសទៀត
–
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតបសងក ើតក្រ ីច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវ ិៃិសយគសនាេះ
តែលគូ បញ្ជាក្់អំពីគុ តនេា រយៈសពលតវងតែលទិៃនៃ័យសនាេះមាៃច្ំស េះយុទធស្គន្រ ត រប ់អនក្។

៧.

ស្បេូ លទិៃនៃ័យ
–
ក្តាតែ៏ ំខ្ៃ់នៃតផន ក្សៃេះ
គឺការក្ំ ត់ែំស ើរការ
ៃិងអន ក្តែលៃឹងស្បេូ លផតុំ
ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់អនក្។
អន ក្ស្បតហលជាក្ំពុងទិញការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ទិៃនៃ័យតែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ប ត ុ ំនៃការវ ិភ្ជគេួ យ
តែលសៅក្នុងក្រ ីសនាេះ
អន ក្េិៃចំបាច្់ស្បេូ លទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសនាេះសទ។
ប៉ាុតៃត ជាក្់ត ត ង
គសស្មាងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតស្េូវឲ្យមាៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យេួ យច្ំៃួៃបតៃថ េសទៀត។

៨.

វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីែក្ស្ ង់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េម តែលស
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍។

២.២.១ ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
“រ ួេបញ្ចល
ូ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ
ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះ
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ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទ ំងសនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃតែលជេះឥទធ ិពលែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។
សៅសពលតែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងស្បតិបតត ិការស្បចំនថា
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យអាច្ផ្លា ់បតរូ
អភិបាលក្ិច្ចក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ៃិងក្ស្េិតជាតិ
ពីការស្ោៃ់តតមាៃស្បតិក្េម សៅៃឹងតស្េូវការ
ៃិងក្ងវ ល់នានារប ់ស្បជាពលរែឋ
សៅជាការរំពឹងទុក្តែលស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម ច្ំស េះសរឿងរាវនានាតែលបងក បញ្ជហច្ំស េះស្បជាពលរែឋ សស្ច្ើៃជាងសគបំផុត។
បនាទប់េក្ សតើរោឋភិបាលអាច្ស្វ ើការផ្លា ់បតរសៅកាៃ់
ូ
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យបាៃសោយរសបៀបណ្ត?
ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេែ៏លែេួ យ គឺការ មាាល់ស ើញអំពីក្ស្េិតនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់អងា ការ។
គំ រ ូសពញលក្ខ ៈនៃទិ ៃន ៃ័ យ (Data Maturity Model) តែលស្តូ វ បាៃបសងក ើ ត ស ើ ង សោយ Nesta – អងា ការ បប
ុ រ ្េ៌ តផន ក្
ៃវាៃុវតត ៃ៍នៃស្បសទ អង់សគា
–
ផត ល់ជូៃៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍
ៃិងមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការថា ឹងតថា ងអំពីស្គថៃភ្ជពនៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុ
88
ងជួ ររោឋភិបាល។
សៅក្នុងគំរ ូសៃេះ
ភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃក្ំ ត់សោយ វ ិស្គលភ្ជពនៃការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់ច្ំៃួៃស្បាំច្ំ ុ ច្ចប់ពីច្ំ ុ ច្ចប់
សផត ើេរហូ តែល់ក្ស្េិតស្គទត់ជំនាញតផន ក្ទិៃនៃ័យ (datavore) ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ
–
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផន ក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស

េប
ូ រទិៃនៃ័យ
េិៃ ូ វមាៃភ្ជពឆាាតនវ។
ើរការសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។

• ក្ស្េិតេូ លោឋៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត តាេ្េម តា តាេវ ិ្ីតែលស្បញាប់ស្បញាល់ៃិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ួច្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង។
• ក្ស្េិតេ្យេ
–
តាេ្េម តា
ស ន ើ ុំឲ្យមាៃការ វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ប៉ាុតៃត អាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់
ពីសស្ េះការវ ិភ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។
• ក្ស្េិតខព ់
ៃិងសៅក្ស្េិតខព

–
់

ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូ ៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទ ំងសៅក្ស្េិតែំបូង
ប៉ាុតៃត វាពុំមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជពទ ំងេូ លសនាេះសទ។

• ក្ស្េិតស្គទត់ជំនាញ – េប
ូ រភ្ជពឆាាតនវ ៃិងការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យ។
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវ ិភ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស្វ ើស ើង
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជព។ ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា
សែើេបីោំស្ទែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។ 89
ែំណ្តក្់កាលបនាទប់ គឺបសងក ើតតផៃការេួ យតែលៃឹងផ្លា ់បតរអងា
ូ
ភ្ជពសនាេះសៅកាៃ់ក្ស្េិតខព

៩.

់ជាងសៃេះនៃភ្ជពសពញសលញ។

86

Jim Fruchterman “ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យសែើេបីអៃុវតត ច្ំណ្តត់ការ ៃិងសែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការជេះឥទធ ិពល” ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់
Stanford (រែូ វសៅត ឆានំ២០១៦)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/using_data_for_action_and_for_impact។

87

Joel Schwartz “ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នាំក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បលុក្រប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ Northeastern នថាទី១៤
តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decision-making/។

88

ឹ យ៉ាងសស្ៅជេះពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ាំងបំផុតនៃរោឋភិបាលក្ស្េិតេូ លោឋៃតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ” NESTA
Tom Symons “ស្ក្ ុេស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖ ការយល់ែង
តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៦ ទំពរ័ ទី១០៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise-council.pdf។

89

Ibid។

–
រសពញសោយអតថ ៃ័យ

បងាហ ញ ៃិ ង តច្ក្រំ តលក្ការយល់ ែឹង សនាេះ – ស្ប ិៃ សបើ ល ទធ ផ លស្តូ វ បាៃបងាហញសៅកាៃ់ េ ៃុ សតែលស្តឹេស្តូវ
សៅសពលតែលស្តឹេស្តូវ
តាេវ ិ្ីេួយតែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យ
សនាេះទំហំនៃទិៃនៃ័យ
ឬភ្ជពសជឿៃសលឿៃនៃការវ ិភ្ជគៃឹងេិៃតេៃជាបញ្ជហច្េបងសទៀតសនាេះសទ។
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើឲ្យស្បាក្ែថា
ការយល់ែឹងតែលអន ក្ទទួ លបាៃពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងជាច្ុងសស្កាយ ស្វ ើឲ្យលទធ ផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

១០. បញ្ចល
ូ ការ ិក្ាត វ ងយល់សនាេះសៅក្នុងអងា ភ្ជព
–
ច្ុងបញ្ច ប់
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតសស្បើស្បា ់ការយល់ែឹងតែលអន ក្ទទួ លបាៃពីទិៃនៃ័យសនាេះសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹង
ផ្លា ់បតរអងា
ូ
ភ្ជពរប ់អនក្។
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Bernard Marr “ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ៖ ែំណ្តក្់កាលស្គេញ្ា ៗច្ំៃួៃ ១០ ស្មាប់អាជីវក្េមណ្តេួ យ” Forbes នថាទ១
ី ៤ តខេិថុនា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/06/14/data-driven-decision-making-10-simle-steps-for-any-business/។

ច្ំ ុ ច្តែលលែ បំផុតសនាេះគឺ រោឋភិបាលគួ រតតតស្បជា “មាៃភ្ជពស្គទត់ជំនាញតផន ក្ទិៃនៃ័យ”។
ការក្ំ ត់
ៃិងការវា ់ តវងអំពីភ្ជពសជាគជ័យ
ស្តូវបាៃសគ មាាល់ស ើញថាជាឧប គា េួ យច្ំស េះការចប់សផត ើេអៃុវតត ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃ
91
សលឿៃជាងសៃេះសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល។ ជាពិស
៖
• ឧប គា ទី១
–
វាមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការែឹងអំពីអវីតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់។
វ ិ្ីស្គន្រ ត នានានៃភ្ជពសជាគជ័យអាច្មាៃការលំបាក្សៅក្នុងការក្ំ ត់។
សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងការក្ំ ត់ភ្ជពសជាគជ័យ
ៃិងការ មាាល់ស ើញ វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលរ ួេច្ំត ក្ែល់ភ្ជពសជាគជ័យសនាេះ
អាច្បងក ការលំបាក្ែល់ការបសងក ើត ូ ច្នាក្រ
េិទធក្េម គៃា ឹេះ។
• ឧប គា ទី២ – វតថុបំ

មាៃការចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់យ៉ាងទូ លំទូលាយ
រហ័ ។93

២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖ “ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ ៃិងព័ត៌មាៃ
ត ីពីលទធ ផលនៃក្េម វ ិ្ីលែបំផុតតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
សែើេបីផតល់ការត នាំែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់នៃការែំស ើរការសោលៃសយបាយ
ៃិងសៅក្នុងតផន ក្ៃីេួយៗនៃរោឋភិបាល”។94
សោលការ

ងនៃការអភិវឌឍអាច្េិៃស្ បោនៃឹងសប ក្ក្េម រប ់រោឋភិបាលទ ំងេូ ល។

• ឧប គា ទី៣
–
ការវាយតនេា សោយខល ួៃឯងមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់
ៃិងអតត សនាេ័ត។
វាពុំមាៃសហតុផល េស្ បសនាេះសទសៅក្នុងការរំពឹងទុក្ថាេន្រៃតីរប ់ទីភ្ជនក្់ងារទ ំងឡាយៃឹងផត ល់ការវាយតនេា សោយ
ខល ួៃឯងតែលមាៃលក្ខ ៈ
តាៃុេ័តសលើលទធ ផលការងាររប ់ពួក្សគផ្លទល់សនាេះ
សោយស្គរតតសោលបំ ងសៅក្នុងការគូ បញ្ជាក្់អំពីភ្ជពសជាគជ័យ
អាច្ស្វ ើឲ្យមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់
ៃិងអតត សនាេ័តសៅក្នុងទិៃនៃ័យ។
• ឧប គា ទី៤
–
ទស្េង់នៃការរក្ាទុក្អាច្រារាំងែល់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បតិបតត ិការ។
ទិៃនៃ័យេួ យច្ំៃួៃមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងខ្ាំងសៅៃឹងការស្វ ើឲ្យការតបងតច្ក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែ បំផុត
ែូ ច្ជា
ព័ត៌មាៃលេែ ិត ំខ្ៃ់ៗ ត ីពីេូលសហតុតែល ក្េម ភ្ជពនានារប ់ទីភ្ជនក្់ងារទទួ លបាៃសជាគជ័យ ឬបរាជ័យ ជាសែើេ
ស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្នុងទស្េង់តែលស្វ ើឲ្យមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះ។
ឯក្ស្គរនានាអាច្ជា ំសៅច្េា ងនៃក្ំ ត់ មាាល់
រស រសោយនែតែលស្តូវបាៃត ក ៃ
ឬការក្ត់ស្តាសោយស រ ីសៅក្នុងទស្េង់តែលោមៃរច្នា េព ័ៃធច្ា ់លា ់។92

បសងក ើត ៃិងច្ងស្ក្ងភ័ ត ុ តាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាអំពីអវីតែលអាច្ែំស
ៃិងអតថ ស្បសយជៃ៍នានាផងតែរ

២.

ពិៃិតយតាេោៃការស្បគល់ក្េម វ ិ្ី
ៃិងការវាយតនេា អំពីការជេះឥទធ ិពលនៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់ តវងអំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃក្េម វ ិ្ី

៤.

ត់អវីតែលបសងក ើតភ័ ត ុ តាងពិតស្បាក្ែ។

ក្.

វ ិ្ីស្គន្រ ត – សតើការវ ិភ្ជគអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការពិចរណ្តយ៉ាង េស្ បអំពីបញ្ជហនានាតែរឬសទ?

ខ.

េតថ ភ្ជព – សតើជំនាញក្នុងការស្ស្គវស្ជាវមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ស្វ ើការវ ិភ្ជគតែរឬសទ?

មាាល់សពលសវលាតែលភ័ ត ុ តាងអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាបាៃយ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់។
ក្. សពលសវលា – សតើស្តូវស្បេូ លទិៃនៃ័យ ស្បេូ លផតុំទិៃនៃ័យថម ីៗ ៃិងស្វ ើសត ត ការវ ិភ្ជគសៅសពលណ្ត?
ខ. ទិៃនៃ័យលែ – សតើេូលោឋៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ

៣. ពិចរណ្តអំពី វ ិ្ីសៅក្នុងការធានាច្ំស

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី
៣
–
ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យអំពីលទធ ផលការងារ។
ទីភ្ជនក្់ងារនានាអាច្មាៃបំ ងសផទ រទំៃួលខុ ស្តូវសៅក្នុងការស្បេូ ល
ៃិងរាយការ ៍អំពី ទំហំនៃលទធ ផលការងារ
សៅកាៃ់អងា ភ្ជពឯក្រាជយេួ យ
តែលអងា ភ្ជពអាច្ ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំរប ់នាយក្ស្បតិបតត ិតផន ក្ទិៃនៃ័យ។
េ៉ាាងវ ិញសទៀត
សគស្បតហលជាពិចរណ្តបសងក ើៃការវ ិៃិសយគសលើែំសណ្តេះស្ស្គយតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
អំពីលទធ ផលការងារ។

Ibid។

េះការស្វ ើៃវាៃុវតត ៃ៍ ៃិងស្វ ើសត ត វ ិ្ីស្គន្រ ត ថម ីៗ។95

ក្ំ

២.

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី២
–
បសងក ើត
“បណ្ត
ត ញនៃការយល់ស ើញ”
ពីៃិសយជិតស្គប់រ ូបច្ំស េះសោលសៅរប ់ទីភ្ជនក្់ងារសៅក្ស្េិតខព ់យ៉ាងតិច្េួ យ។
វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ាំងណ្ត ់ ស្មាប់ៃិសយជិតទ ំងឡាយសៅក្នុងការត វ ងយល់អំពីរសបៀបតែលការងាររប ់ពួក្
សគបាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់សប ក្ក្េម រប ់ទីភ្ជនក្់ងារទ ំងេូ ល។
សែើេបីសលើក្ក្េព ់តំ ភ្ជាប់សៃេះ
ទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលអាច្ស្វ ើការផសពវ ផាយព័ត៌មាៃអំពី
“តខសបនាទត់នៃការយល់ស ើញ”
សៃេះសោយស្វ ើការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងតួ នាទីរប ់ៃិសយជិតមានក្់ៗសៅៃឹងសោលសៅក្ស្េិតខព ់េួយឬសស្ច្ើៃ។

92

សលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស

ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការវាយតនេា ក្េម វ ិ្ី
ការបសងក ើតក្ញ្ច ប់ថ វ ិកា ការសេើលការខុ ស្តូវការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃសលើលទធ ផល ៃិងការវាយតនេា តាេសោលសៅ។ 96
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំស ើរការតែលស្តូវបាៃតក្នច្ន សៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង៖

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី១
–
មាាល់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ាំងជាងសគបំផុត។
សពលសវលាតែលចំបាច្់ ស្មាប់ការ មាាល់ថាសតើ វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យណ្តតែលមាៃព័ត៌មាៃសស្ច្ើៃជាងសគ
ៃិងមាៃទំនាក្់ទំៃងខ្ាំងជាងសគបំផុតសៅៃឹងភ្ជពសជាគជ័យរប ់សប ក្ក្េម ស្តូវបាៃច្ំណ្តយបាៃយ៉ាងលែ ។

ិ
Mahesh Kelkar ៃិងអន ក្ែនទសទៀត “ វ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវភ្ជគអំ
ពីសប ក្ក្េម ៖ ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល”
ឹ រប ់ Deloitte នថាទី២៦ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/data-drivenការយល់ែង
decision-making-in-government.html។

ើរការបាៃ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ សស្គហ៊េុយ

៣. សស្បើស្បា ភ
់ ័ ត ុ តាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាសែើេបីស្វ ើឲ្យក្េម វ ិ្ីនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ក្ំ ត់ទំហំនៃវ ិស្គលភ្ជពនៃការងារតែលអាច្ែំស ើរការបាៃ
ៃិងក្ំ ត់ទិ សៅស្គរជាថម ីតាេរយៈការែក្េូ លៃិ្ិសច្ញពីក្េម វ ិ្ីតែលោមៃស្ប ិទធភ្ជពែូ ច្ៗោន ៃិង

១.

91

៍ច្ំៃួៃបួ ៃសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង រ ួេមាៃ៖

១.

ឧប គា ទ ំងសៃេះអាច្យក្ឈន េះបាៃតាេរយៈវ ិ្ីនានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី
៤
–
សស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យ
(cognitive
technologies)
សែើេបីស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យអំពីលទធ ផលការងារមាៃទំហំកាៃ់តត្ំ ៃិងកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះ។ បសច្ច ក្ វ ិទាស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យ
គឺជាបសច្ច ក្សទ តែលែំស ើរការព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតត ក្ិច្ចការជាក្់លាក្់នានា
តែល
រហូ តែល់សពលថម ីៗសៃេះ
តស្េូ វឲ្យមាៃពលក្េម រប ់េៃុ ស។
បសច្ច ក្ វ ិទាេួ យច្ំៃួៃសៅក្នុងច្ំសណ្តេបសច្ច ក្ វ ិទាទ ំងសៃេះ
ែូ ច្ជា
ការែំស ើរការភ្ជស្គសែើេ
(natural
language
processing),
ការស្គាល់ សេា ង
(speech
recognition)
ៃិង វ ិទាស្គន្រ ត ិក្ាអំពីេៃុ សយៃត
(robotics)
ក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថា

ៃិងបសងក ើតវឌឍៃភ្ជពយ៉ាងឆាប់

ភ្ជពខព

់ោំស្ទច្ំស

េះការវ ិភ្ជគបាៃទៃ់សពលសវលាតែរឬសទ?

េះភ័ ត ុ តាងតែលសជឿទុក្ច្ិតតបាៃ។

ក្. តមាា ភ្ជព
–
សតើ មា ៃការជតជក្តវក្តញក្
ៃិ ង ផត ល់ កា រអប់ រំែ ល់ ស្គធារ ជៃតែរឬសទ?

ៃិ ង ក្ិ ច្ច ពិ ភ្ជ ក្ាសោយសបើ ក្ ច្ំ ហ សែើ េបី ស្វ ើ សត ត

ខ. ឯក្រាជយភ្ជព
–
សតើមាៃវតថុសលើក្ទឹក្ច្ិតត ស្មាប់ការផត ល់ែំបូនាមៃតែលផត ល់ផលស្បសយជៃ៍ជាស្គធារ
(ៃិងេិៃតេៃជាផលស្បសយជៃ៍រប ់ស្គជីវក្េម /ផលស្បសយជៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ) តែរឬសទ?
៤.

ៈ

បសងក ើតេជឈោឋៃនៃសោលៃសយបាយតែលទទួ លយក្គំៃិតថម ីៗ។

93

Ibid។
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The Pew Charitable Trust ៃិងេូ លៃិ្ិ MacArthur “ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង៖ ការត នាំអព
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95
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96
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ច្ំ ុ ច្តែលលែ បំផុតសនាេះគឺ រោឋភិបាលគួ រតតតស្បជា “មាៃភ្ជពស្គទត់ជំនាញតផន ក្ទិៃនៃ័យ”។
ការក្ំ ត់
ៃិងការវា ់ តវងអំពីភ្ជពសជាគជ័យ
ស្តូវបាៃសគ មាាល់ស ើញថាជាឧប គា េួ យច្ំស េះការចប់សផត ើេអៃុវតត ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃ
91
សលឿៃជាងសៃេះសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល។ ជាពិស
៖
• ឧប គា ទី១
–
វាមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការែឹងអំពីអវីតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់។
វ ិ្ីស្គន្រ ត នានានៃភ្ជពសជាគជ័យអាច្មាៃការលំបាក្សៅក្នុងការក្ំ ត់។
សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងការក្ំ ត់ភ្ជពសជាគជ័យ
ៃិងការ មាាល់ស ើញ វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលរ ួេច្ំត ក្ែល់ភ្ជពសជាគជ័យសនាេះ
អាច្បងក ការលំបាក្ែល់ការបសងក ើត ូ ច្នាក្រ
េិទធក្េម គៃា ឹេះ។
• ឧប គា ទី២ – វតថុបំ

មាៃការចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់យ៉ាងទូ លំទូលាយ
រហ័ ។93

២.២.២ ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖ “ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ ៃិងព័ត៌មាៃ
ត ីពីលទធ ផលនៃក្េម វ ិ្ីលែបំផុតតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
សែើេបីផតល់ការត នាំែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់នៃការែំស ើរការសោលៃសយបាយ
ៃិងសៅក្នុងតផន ក្ៃីេួយៗនៃរោឋភិបាល”។94
សោលការ

ងនៃការអភិវឌឍអាច្េិៃស្ បោនៃឹងសប ក្ក្េម រប ់រោឋភិបាលទ ំងេូ ល។

• ឧប គា ទី៣
–
ការវាយតនេា សោយខល ួៃឯងមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់
ៃិងអតត សនាេ័ត។
វាពុំមាៃសហតុផល េស្ បសនាេះសទសៅក្នុងការរំពឹងទុក្ថាេន្រៃតីរប ់ទីភ្ជនក្់ងារទ ំងឡាយៃឹងផត ល់ការវាយតនេា សោយ
ខល ួៃឯងតែលមាៃលក្ខ ៈ
តាៃុេ័តសលើលទធ ផលការងាររប ់ពួក្សគផ្លទល់សនាេះ
សោយស្គរតតសោលបំ ងសៅក្នុងការគូ បញ្ជាក្់អំពីភ្ជពសជាគជ័យ
អាច្ស្វ ើឲ្យមាៃភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់
ៃិងអតត សនាេ័តសៅក្នុងទិៃនៃ័យ។
• ឧប គា ទី៤
–
ទស្េង់នៃការរក្ាទុក្អាច្រារាំងែល់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បតិបតត ិការ។
ទិៃនៃ័យេួ យច្ំៃួៃមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងខ្ាំងសៅៃឹងការស្វ ើឲ្យការតបងតច្ក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែ បំផុត
ែូ ច្ជា
ព័ត៌មាៃលេែ ិត ំខ្ៃ់ៗ ត ីពីេូលសហតុតែល ក្េម ភ្ជពនានារប ់ទីភ្ជនក្់ងារទទួ លបាៃសជាគជ័យ ឬបរាជ័យ ជាសែើេ
ស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្នុងទស្េង់តែលស្វ ើឲ្យមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះ។
ឯក្ស្គរនានាអាច្ជា ំសៅច្េា ងនៃក្ំ ត់ មាាល់
រស រសោយនែតែលស្តូវបាៃត ក ៃ
ឬការក្ត់ស្តាសោយស រ ីសៅក្នុងទស្េង់តែលោមៃរច្នា េព ័ៃធច្ា ់លា ់។92

បសងក ើត ៃិងច្ងស្ក្ងភ័ ត ុ តាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាអំពីអវីតែលអាច្ែំស
ៃិងអតថ ស្បសយជៃ៍នានាផងតែរ

២.

ពិៃិតយតាេោៃការស្បគល់ក្េម វ ិ្ី
ៃិងការវាយតនេា អំពីការជេះឥទធ ិពលនៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់ តវងអំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃក្េម វ ិ្ី

៤.

ត់អវីតែលបសងក ើតភ័ ត ុ តាងពិតស្បាក្ែ។

ក្.

វ ិ្ីស្គន្រ ត – សតើការវ ិភ្ជគអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការពិចរណ្តយ៉ាង េស្ បអំពីបញ្ជហនានាតែរឬសទ?

ខ.

េតថ ភ្ជព – សតើជំនាញក្នុងការស្ស្គវស្ជាវមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ស្វ ើការវ ិភ្ជគតែរឬសទ?

មាាល់សពលសវលាតែលភ័ ត ុ តាងអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាបាៃយ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់។
ក្. សពលសវលា – សតើស្តូវស្បេូ លទិៃនៃ័យ ស្បេូ លផតុំទិៃនៃ័យថម ីៗ ៃិងស្វ ើសត ត ការវ ិភ្ជគសៅសពលណ្ត?
ខ. ទិៃនៃ័យលែ – សតើេូលោឋៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ

៣. ពិចរណ្តអំពី វ ិ្ីសៅក្នុងការធានាច្ំស

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី
៣
–
ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យអំពីលទធ ផលការងារ។
ទីភ្ជនក្់ងារនានាអាច្មាៃបំ ងសផទ រទំៃួលខុ ស្តូវសៅក្នុងការស្បេូ ល
ៃិងរាយការ ៍អំពី ទំហំនៃលទធ ផលការងារ
សៅកាៃ់អងា ភ្ជពឯក្រាជយេួ យ
តែលអងា ភ្ជពអាច្ ថ ិតសៅសស្កាេការែឹក្នាំរប ់នាយក្ស្បតិបតត ិតផន ក្ទិៃនៃ័យ។
េ៉ាាងវ ិញសទៀត
សគស្បតហលជាពិចរណ្តបសងក ើៃការវ ិៃិសយគសលើែំសណ្តេះស្ស្គយតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
អំពីលទធ ផលការងារ។

Ibid។

េះការស្វ ើៃវាៃុវតត ៃ៍ ៃិងស្វ ើសត ត វ ិ្ីស្គន្រ ត ថម ីៗ។95

ក្ំ

២.

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី២
–
បសងក ើត
“បណ្ត
ត ញនៃការយល់ស ើញ”
ពីៃិសយជិតស្គប់រ ូបច្ំស េះសោលសៅរប ់ទីភ្ជនក្់ងារសៅក្ស្េិតខព ់យ៉ាងតិច្េួ យ។
វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ាំងណ្ត ់ ស្មាប់ៃិសយជិតទ ំងឡាយសៅក្នុងការត វ ងយល់អំពីរសបៀបតែលការងាររប ់ពួក្
សគបាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់សប ក្ក្េម រប ់ទីភ្ជនក្់ងារទ ំងេូ ល។
សែើេបីសលើក្ក្េព ់តំ ភ្ជាប់សៃេះ
ទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលអាច្ស្វ ើការផសពវ ផាយព័ត៌មាៃអំពី
“តខសបនាទត់នៃការយល់ស ើញ”
សៃេះសោយស្វ ើការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងតួ នាទីរប ់ៃិសយជិតមានក្់ៗសៅៃឹងសោលសៅក្ស្េិតខព ់េួយឬសស្ច្ើៃ។
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សលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស

ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការវាយតនេា ក្េម វ ិ្ី
ការបសងក ើតក្ញ្ច ប់ថ វ ិកា ការសេើលការខុ ស្តូវការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃសលើលទធ ផល ៃិងការវាយតនេា តាេសោលសៅ។ 96
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំស ើរការតែលស្តូវបាៃតក្នច្ន សៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង៖

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី១
–
មាាល់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ាំងជាងសគបំផុត។
សពលសវលាតែលចំបាច្់ ស្មាប់ការ មាាល់ថាសតើ វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យណ្តតែលមាៃព័ត៌មាៃសស្ច្ើៃជាងសគ
ៃិងមាៃទំនាក្់ទំៃងខ្ាំងជាងសគបំផុតសៅៃឹងភ្ជពសជាគជ័យរប ់សប ក្ក្េម ស្តូវបាៃច្ំណ្តយបាៃយ៉ាងលែ ។

ិ
Mahesh Kelkar ៃិងអន ក្ែនទសទៀត “ វ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវភ្ជគអំ
ពីសប ក្ក្េម ៖ ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល”
ឹ រប ់ Deloitte នថាទី២៦ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/data-drivenការយល់ែង
decision-making-in-government.html។

ើរការបាៃ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ សស្គហ៊េុយ

៣. សស្បើស្បា ភ
់ ័ ត ុ តាងតែលមាៃភ្ជពស្បាក្ែស្បជាសែើេបីស្វ ើឲ្យក្េម វ ិ្ីនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ក្ំ ត់ទំហំនៃវ ិស្គលភ្ជពនៃការងារតែលអាច្ែំស ើរការបាៃ
ៃិងក្ំ ត់ទិ សៅស្គរជាថម ីតាេរយៈការែក្េូ លៃិ្ិសច្ញពីក្េម វ ិ្ីតែលោមៃស្ប ិទធភ្ជពែូ ច្ៗោន ៃិង

១.
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៍ច្ំៃួៃបួ ៃសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង រ ួេមាៃ៖

១.

ឧប គា ទ ំងសៃេះអាច្យក្ឈន េះបាៃតាេរយៈវ ិ្ីនានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ែំសណ្តេះស្ស្គយទី
៤
–
សស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យ
(cognitive
technologies)
សែើេបីស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យអំពីលទធ ផលការងារមាៃទំហំកាៃ់តត្ំ ៃិងកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះ។ បសច្ច ក្ វ ិទាស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យ
គឺជាបសច្ច ក្សទ តែលែំស ើរការព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតត ក្ិច្ចការជាក្់លាក្់នានា
តែល
រហូ តែល់សពលថម ីៗសៃេះ
តស្េូ វឲ្យមាៃពលក្េម រប ់េៃុ ស។
បសច្ច ក្ វ ិទាេួ យច្ំៃួៃសៅក្នុងច្ំសណ្តេបសច្ច ក្ វ ិទាទ ំងសៃេះ
ែូ ច្ជា
ការែំស ើរការភ្ជស្គសែើេ
(natural
language
processing),
ការស្គាល់ សេា ង
(speech
recognition)
ៃិង វ ិទាស្គន្រ ត ិក្ាអំពីេៃុ សយៃត
(robotics)
ក្ំពុងតតស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថា

ៃិងបសងក ើតវឌឍៃភ្ជពយ៉ាងឆាប់

ភ្ជពខព

់ោំស្ទច្ំស

េះការវ ិភ្ជគបាៃទៃ់សពលសវលាតែរឬសទ?

េះភ័ ត ុ តាងតែលសជឿទុក្ច្ិតតបាៃ។

ក្. តមាា ភ្ជព
–
សតើ មា ៃការជតជក្តវក្តញក្
ៃិ ង ផត ល់ កា រអប់ រំែ ល់ ស្គធារ ជៃតែរឬសទ?

ៃិ ង ក្ិ ច្ច ពិ ភ្ជ ក្ាសោយសបើ ក្ ច្ំ ហ សែើ េបី ស្វ ើ សត ត

ខ. ឯក្រាជយភ្ជព
–
សតើមាៃវតថុសលើក្ទឹក្ច្ិតត ស្មាប់ការផត ល់ែំបូនាមៃតែលផត ល់ផលស្បសយជៃ៍ជាស្គធារ
(ៃិងេិៃតេៃជាផលស្បសយជៃ៍រប ់ស្គជីវក្េម /ផលស្បសយជៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ) តែរឬសទ?
៤.

ៈ

បសងក ើតេជឈោឋៃនៃសោលៃសយបាយតែលទទួ លយក្គំៃិតថម ីៗ។
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Ibid។

94

The Pew Charitable Trust ៃិងេូ លៃិ្ិ MacArthur “ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង៖ ការត នាំអព
ំ ីរោឋភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា
ឆានំ២០១៤ ទំព័រទី២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf។

95

ក្ិច្ច ហការសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង “សោលការ ៍នានានៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.evidencecollaborative.org/principles-evidence-based-policymaking។

96

The Pew Charitable Trust ៃិងេូ លៃិ្ិ MacArthur “ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង៖ ការត នាំអព
ំ ីរោឋភិបាលតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា
ឆានំ២០១៤ ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf។

• ភាពអាចប្រកួ តប្រផ្ជងបាន
–
ភ័ ត ុ តាងតផន ក្បសច្ច ក្សទ
ៃិងការស្ស្គវស្ជាវតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីសោលៃសយបាយគួ រតតស្តូវបាៃ
សបើក្ច្ំហច្ំស េះការ ួ រ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ
ៃិងការជំទ ់។
ការស្វ ើតបបសៃេះេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បក្ួ តស្បតជងជាេួ យលទធ ផលវ ិទាស្គន្រ ត ជាក្់លាក្់នានាសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្បក្ួ តស្បតជងច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីថាសតើភ័ ត ុ តាងណ្តេួ យៃឹងស្តូវបាៃយក្េក្
សស្បើស្បា ់ផងតែរ (ឧ. សែើេបីស្គក្ ួ រអំពីភ្ជព េស្ បនៃភ័ ត ុ តាងសនាេះច្ំស េះក្រ ីពិស
ណ្តេួ យ)។ 100

ក្. សតើមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្នុងការស្វ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយនានាតែរឬសទ
ៃិងសតើមាៃរច្នា េព ័ៃធ
ៃិង្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីស្វ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយទ ំងសនាេះតែរឬសទ? 97
ស្មាប់អនក្ោំស្ទែល់ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
“ភ្ជពសស្គមេះស្តង់កាៃ់តតខ្ាំងកាាច្ំស េះទមាាប់អៃុវតត លែតាេតបបវ ិទាស្គន្រ ត
ការថយច្ុេះនៃការសស្បើស្បា ់សោយនែ
ឬការសស្បើស្បា ់ភ័ ត ុ តាងេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ
ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃការអៃុវតត តាេតបបវ ិទាស្គន្រ ត ៃឹងនាំឲ្យមាៃលទធ ផលនៃសោលៃសយបាយ ងា េតែលមាៃភ្ជពលែ ស្ប
ស ើរជាងេុៃ”។98 ពួ ក្សគក្៏មាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលពួ ក្សគច្ង់សស្បើស្បា ់សៅក្នុងការក្ំ ត់ភ័ ត ុ តាងតែលលែ បំផុតផងតែរ។
ផ្ុយេក្វ ិញ
អន ក្រ ិេះគៃ់ស្វ ើការជំទ ់ថា
សោលៃសយបាលតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
“រារាំងែល់លក្ខ ៈៃសយបាយសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ សហើយតាេរយៈការស្វ ើតបបសនាេះ ៃឹងមាៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
“តែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង”
ច្ំស េះលទធ ផលជាក្់លាក្់
–
99
អវ ីតែលអាច្ស្តូវបាៃព ៌នាថាជាការលុបបំបាត់លក្ខ ៈៃសយបាយនៃៃសយបាយ”។
អន ក្រ ិេះគៃ់ច្ំស េះការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងសជឿជាក្់ថា
ែំស ើរការនៃសោលៃសយបាយ
ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញយ៉ាងលែ បំផុតថាជាសវទិកាេួ យ ស្មាប់ការស្បក្ួ តស្បតជងរវាងស្ក្ ុេនានាតែលស្បឆាំងោន
ៃិង/ឬជសមាាេះផលស្បសយជៃ៍។

សតើការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងអាច្ជួ យសោេះស្ស្គយ
“បញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំង”
ការតស្បស្បួ លអាកា ធាតុ ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ក្ងវ េះអាហារ ូបតថ េា អៃក្ខ រក្េម ឬភ្ជពោមៃផទ េះ តេបងបាៃតែរឬសទ?
សយងតាេគ

• ពិបាក្ក្នុងការក្ំ

• ការតំណាង
–
ិទធិអំណ្តច្សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយ ស្មាប់សោលៃសយបាយនានាតែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃពីភ័ ត ុ
តាងសនាេះ គួ រតត ថ ិតសៅសលើអនក្តំណ្តងតាេតបបស្បជា្ិបសតយយ ៃិងេន្រៃតីតែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។
• តម្លាភាព
–
គួ រតតមាៃព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហ
ៃិងវ ិ្ីស្គន្រ ត ច្ា ់លា ់ ស្មាប់ឲ្យស្គធារ ជៃសេើលស ើញអំពីរសបៀបតែលេូ លោឋៃនៃភ័ ត ុ តាងផត ល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្
ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួ យ
តែលស្តូវបាៃ មាាល់ស ើញ
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់។
• ការពិភាកាយ៉ាងលអ ិតលអ ន់
–
ស្គធារ ជៃគួ រតតស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ តាេវ ិ្ីតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្បក្ួ តស្បតជងរវាងគុ តនេា
ៃិងក្ងវ ល់ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវសលើក្យក្េក្ពិចរណ្តសៅក្នុងែំស ើរការរប ់សោលៃសយបាយ។
ការស្វ ើតបបសៃេះ ក្់ព័ៃធៃឹងការយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំស េះទ សៃៈខុ ៗោន
សទេះបីជាេិៃតេៃស្គប់ក្ងវ ល់ទ ំងអ ់ស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយនៃសោលៃសយបា
យក្៏សោយ។
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Gary Banks “បញ្ជហស្បឈេនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង” គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.apsc.gov.au/challenges-evidence-based-policy-making (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន២
ំ ០១៩)។
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Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុ តាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាងសៅកាៃ់អភិបាលក្ិច្ចលែនៃភ័ ត ុ តាង (Oxford, Routledge ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី២៧។
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Ibid ទំពរ័ ទី ៤២-៤៣។

ៈែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

ត់ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់

• ជាញឹក្ញាប់តតងតតោមៃលំៃឹង(សោលសៅមាៃការតស្បស្បួ ល)
• តាេ្េម តាពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយជាក្់លាក្់សនាេះសទ
• មាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញតផន ក្ ងា េ(េិៃស្តឹេតតមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញតផន ក្បសច្ច ក្សទ តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសនាេះសទ)
• ពិបាក្ក្នុងការ ថ ិតសៅសស្កាេទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងា ការណ្តេួ យខ្ាំងណ្ត ់

• គុ ភ្ជព
–
តផន ក្នានានៃភ័ ត ុ តាងតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
គួ រតតស្តូវបាៃយក្េក្វ ិៃិច្ឆ័យអំពីគុ ភ្ជពនៃភ័ ត ុ តាងទ ំងសនាេះ
ប៉ាុតៃត លក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីភ័ ត ុ តាងគួ រតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីសោលការ ៍នៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទស្េង់នៃការស្ស្គវ
ស្ជាវតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ (ឧ. ការស្វ ើបទ មាា ៃ៍អំពីគុ ភ្ជព ទល់ៃឹង ែំស ើរការស្គក្លបងនៃការពាបាល)
ៃិងលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងផងតែរ
(ឧ.
ស ច្ក្ត ីព ៌នា
ទល់ៃឹង
ការវា ់ តវង
ទល់ៃឹងការបា៉ាៃ់ស្គមៃ)។

ត់ វ ិធាៃ

បញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងមាៃលក្ខ

• ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហពិបាក្ៗ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតនាំឲ្យមាៃផលវ ិបាក្តែលេិៃអាច្ទ សៃ៍ទយជាេុៃបាៃ

• ភ្ជព េស្ ប
–
ភ័ ត ុ តាងគួ រតតស្តូ វបាៃសគសស្ជើ សរ ី យក្េក្សោេះស្ស្គយក្ងវ ល់ តែល ក្់ ព័ ៃធ
(ជាសស្ច្ើៃ )
សៅក្នុ ង ងា េ។
ភ័ ត ុ តាងគួ រតតស្តូវបាៃសគយក្េក្ពិចរណ្តថាសតើភ័ ត ុ តាងទ ំងសនាេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ីតែលមាៃស្គរៈស្ប
សយជៃ៍ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅនៃសោលៃសយបាយតែរឬសទ។

• ការកាៃ់កាប់
–
ភ្ជនក្់ងារតែលក្ំ
ៃិងស្ទង់ស្ទង់រប ់ស្បព័ៃធផត ល់ែំបូនាមៃអំពីភ័ ត ុ តាងជាផល វូ ការគួ រតតមាៃអំណ្តច្ជាផល វូ ការេួ យ។

ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី

• មាៃការពឹងតផែ ក្សៅវ ិញសៅេក្ជាសស្ច្ើៃៃិងជាញឹក្ញាប់មាៃសែើេសហតុជាសស្ច្ើៃ

Justin
Parkhurst
តែលទទួ លស្គាល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃភ័ ត ុ តាង
ៃិងលក្ខ ៈៃសយបាយនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយបាៃបសងក ើតស្ក្បខ ឌ េួ យ ស្មាប់អវីតែលោត់សៅថាជា
“អភិបាលក្ិច្ចលែនៃភ័ ត ុ តាង”។ ធាតុនានានៃស្ក្បខ ឌ សៃេះរ ួេមាៃ៖

• ភ្ជពហម ត់ច្ត់
–
ភ័ ត ុ តាងតែលស្តូវយក្សៅពិចរណ្ត ស្មាប់បសងក ើតសោលៃសយបាយគួ រស្តូវបាៃស្បេូ ល
ឬ ំសយគឲ្យបាៃហម ត់ច្ត់(ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ)សែើេបីសជៀ វាងការឆ្ក ឹេះយក្តតតផន ក្ណ្តេួ យេក្ពិចរណ្ត។

ៈក្េម ការស វាស្គធារ

ែូ ច្ជា

•

ក្់ព័ៃធៃឹងឥរ ិយបថតែលមាៃការតស្បស្បួ លៃិង

• បញ្ជហេួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃក្ំ

ត់លក្ខ

ៈសោយភ្ជពបរាជ័យនៃសោលៃសយបាយរាុនំ រ។101

េៃុ សជាសស្ច្ើៃសជឿជាក្់ថា
រោឋភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតផន ក្ៃសយបាយតែលភ្ជគសស្ច្ើៃជាស្បសភទបញ្ជហស្បឈេតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំង
។
Joshua
Newman
ៃិង
Brian
Head
ស្បតក្ក្ថា
“ការសផ្លតតសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ៃិងការបក្តស្បច្ំស េះែឹងតតមានក្់ឯងេិៃអាច្ជាវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះ
ស្ស្គយខ្ាំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃសនាេះសទ”
102
ពីសស្ េះបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងមាៃទ ំងលក្ខ ៈពិស
តផន ក្បសច្ច ក្សទ
ៃិងតផន ក្ ងា េ។
ទិៃនៃ័យ
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួ យសោេះស្ស្គយលក្ខ ៈពិស
តផន ក្បសច្ច ក្សទ បាៃ
ប៉ាុតៃត េិៃអាច្ជួ យសោេះស្ស្គយ
លក្ខ ៈពិស
តផន ក្ ងា េនៃបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងបាៃសនាេះសទ។
ការស្វ ើឲ្យបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃ
សយងតាេ
Brian
Head
េិៃស្តឹេតតតស្េូវឲ្យមាៃច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត ក្៏តស្េូវឲ្យមាៃការស្បឹក្ាសយបល់កាៃ់តតសស្ច្ើៃ
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ៃិងការសស្បើស្បា ់នែគូ តែលជាតតិយជៃឲ្យបាៃលែ ជាងេុៃផងតែរ។
គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលីបាៃគូ បញ្ជាក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការពស្ងឹងជំនាញ
ៃិង េតថ ភ្ជពជាសស្ច្ើៃនៃការ ិយ្ិបសតយយសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំង។
ជំនាញទ ំងសៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ការស្វ ើការសៅក្នុងស្ពំតែៃនៃអងា ភ្ជពជាសស្ច្ើៃ
ការច្ូ លរ ួេរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងការជេះឥទធ ិពលែល់ឥ រ ិយបថរប ់ស្បជាពលរែឋ
បតៃថ េពីសលើជំនាញក្នុងការវ ិភ្ជគ
ជំនាញក្នុងការគិត
104
ៃិងជំនាញក្នុងការស្គប់ស្គងគសស្មាងផងតែរ។

100

Ibid ទំពរ័ ទី ១៦១-១៦៣។

101

គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ិ យ
័ អំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

102

Joshua Newman ៃិង Brian W. Head “ៃិនានការតែលពិបាក្ខ្ាំងសៅក្នុងបញ្ជហនៃសោលៃសយបាយ៖ ការពិចរណ្តស ើង វ ិញអំពីភ្ជពខុ ោនរវាងបញ្ជហ ងា េ
ៃិងបញ្ជហបសច្ច ក្សទ ” សោលៃសយបាយ ៃិង ងា េ ច្ាប់ទ៣
ី ៦ សលខ ៣ (ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី ៤១៤-៤២៩។

103

Brian W. Head “បញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងសៅក្នុងសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ” សោលៃសយបាយស្គធារ ៈ ច្ាប់ទី៣ សលខ ២ (ឆានំ២០០៨) ទំព័រទី ១១៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.researchgate.net/publication/43502862_Wicked_Problems_in_Public_Policy។

104

គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ិ យ
័ អំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

• ភាពអាចប្រកួ តប្រផ្ជងបាន
–
ភ័ ត ុ តាងតផន ក្បសច្ច ក្សទ
ៃិងការស្ស្គវស្ជាវតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីសោលៃសយបាយគួ រតតស្តូវបាៃ
សបើក្ច្ំហច្ំស េះការ ួ រ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ
ៃិងការជំទ ់។
ការស្វ ើតបបសៃេះេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បក្ួ តស្បតជងជាេួ យលទធ ផលវ ិទាស្គន្រ ត ជាក្់លាក្់នានាសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្បក្ួ តស្បតជងច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីថាសតើភ័ ត ុ តាងណ្តេួ យៃឹងស្តូវបាៃយក្េក្
សស្បើស្បា ់ផងតែរ (ឧ. សែើេបីស្គក្ ួ រអំពីភ្ជព េស្ បនៃភ័ ត ុ តាងសនាេះច្ំស េះក្រ ីពិស
ណ្តេួ យ)។ 100

ក្. សតើមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្នុងការស្វ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយនានាតែរឬសទ
ៃិងសតើមាៃរច្នា េព ័ៃធ
ៃិង្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីស្វ ើសត ត ជសស្េើ នៃសោលៃសយបាយទ ំងសនាេះតែរឬសទ? 97
ស្មាប់អនក្ោំស្ទែល់ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
“ភ្ជពសស្គមេះស្តង់កាៃ់តតខ្ាំងកាាច្ំស េះទមាាប់អៃុវតត លែតាេតបបវ ិទាស្គន្រ ត
ការថយច្ុេះនៃការសស្បើស្បា ់សោយនែ
ឬការសស្បើស្បា ់ភ័ ត ុ តាងេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ
ៃិងការសក្ើៃស ើងនៃការអៃុវតត តាេតបបវ ិទាស្គន្រ ត ៃឹងនាំឲ្យមាៃលទធ ផលនៃសោលៃសយបាយ ងា េតែលមាៃភ្ជពលែ ស្ប
ស ើរជាងេុៃ”។98 ពួ ក្សគក្៏មាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលពួ ក្សគច្ង់សស្បើស្បា ់សៅក្នុងការក្ំ ត់ភ័ ត ុ តាងតែលលែ បំផុតផងតែរ។
ផ្ុយេក្វ ិញ
អន ក្រ ិេះគៃ់ស្វ ើការជំទ ់ថា
សោលៃសយបាលតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
“រារាំងែល់លក្ខ ៈៃសយបាយសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ សហើយតាេរយៈការស្វ ើតបបសនាេះ ៃឹងមាៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
“តែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង”
ច្ំស េះលទធ ផលជាក្់លាក្់
–
99
អវ ីតែលអាច្ស្តូវបាៃព ៌នាថាជាការលុបបំបាត់លក្ខ ៈៃសយបាយនៃៃសយបាយ”។
អន ក្រ ិេះគៃ់ច្ំស េះការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងសជឿជាក្់ថា
ែំស ើរការនៃសោលៃសយបាយ
ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញយ៉ាងលែ បំផុតថាជាសវទិកាេួ យ ស្មាប់ការស្បក្ួ តស្បតជងរវាងស្ក្ ុេនានាតែលស្បឆាំងោន
ៃិង/ឬជសមាាេះផលស្បសយជៃ៍។

សតើការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងអាច្ជួ យសោេះស្ស្គយ
“បញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំង”
ការតស្បស្បួ លអាកា ធាតុ ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ក្ងវ េះអាហារ ូបតថ េា អៃក្ខ រក្េម ឬភ្ជពោមៃផទ េះ តេបងបាៃតែរឬសទ?
សយងតាេគ

• ពិបាក្ក្នុងការក្ំ

• ការតំណាង
–
ិទធិអំណ្តច្សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយ ស្មាប់សោលៃសយបាយនានាតែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃពីភ័ ត ុ
តាងសនាេះ គួ រតត ថ ិតសៅសលើអនក្តំណ្តងតាេតបបស្បជា្ិបសតយយ ៃិងេន្រៃតីតែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។
• តម្លាភាព
–
គួ រតតមាៃព័ត៌មាៃសបើក្ច្ំហ
ៃិងវ ិ្ីស្គន្រ ត ច្ា ់លា ់ ស្មាប់ឲ្យស្គធារ ជៃសេើលស ើញអំពីរសបៀបតែលេូ លោឋៃនៃភ័ ត ុ តាងផត ល់ព័ត៌មាៃែល់ស ច្
ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួ យ
តែលស្តូវបាៃ មាាល់ស ើញ
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់។
• ការពិភាកាយ៉ាងលអ ិតលអ ន់
–
ស្គធារ ជៃគួ រតតស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ តាេវ ិ្ីតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្បក្ួ តស្បតជងរវាងគុ តនេា
ៃិងក្ងវ ល់ជាសស្ច្ើៃតែលៃឹងស្តូវសលើក្យក្េក្ពិចរណ្តសៅក្នុងែំស ើរការរប ់សោលៃសយបាយ។
ការស្វ ើតបបសៃេះ ក្់ព័ៃធៃឹងការយក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំស េះទ សៃៈខុ ៗោន
សទេះបីជាេិៃតេៃស្គប់ក្ងវ ល់ទ ំងអ ់ស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ុងសស្កាយនៃសោលៃសយបា
យក្៏សោយ។

97

Gary Banks “បញ្ជហស្បឈេនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាង” គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.apsc.gov.au/challenges-evidence-based-policy-making (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆាន២
ំ ០១៩)។

98

Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុ តាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែក្សលើភ័ ត ុ តាងសៅកាៃ់អភិបាលក្ិច្ចលែនៃភ័ ត ុ តាង (Oxford, Routledge ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី២៧។

99

Ibid ទំពរ័ ទី ៤២-៤៣។

ៈែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

ត់ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់

• ជាញឹក្ញាប់តតងតតោមៃលំៃឹង(សោលសៅមាៃការតស្បស្បួ ល)
• តាេ្េម តាពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយជាក្់លាក្់សនាេះសទ
• មាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញតផន ក្ ងា េ(េិៃស្តឹេតតមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញតផន ក្បសច្ច ក្សទ តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសនាេះសទ)
• ពិបាក្ក្នុងការ ថ ិតសៅសស្កាេទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងា ការណ្តេួ យខ្ាំងណ្ត ់

• គុ ភ្ជព
–
តផន ក្នានានៃភ័ ត ុ តាងតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
គួ រតតស្តូវបាៃយក្េក្វ ិៃិច្ឆ័យអំពីគុ ភ្ជពនៃភ័ ត ុ តាងទ ំងសនាេះ
ប៉ាុតៃត លក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីភ័ ត ុ តាងគួ រតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីសោលការ ៍នៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែល ក្់ព័ៃធៃឹងទស្េង់នៃការស្ស្គវ
ស្ជាវតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ (ឧ. ការស្វ ើបទ មាា ៃ៍អំពីគុ ភ្ជព ទល់ៃឹង ែំស ើរការស្គក្លបងនៃការពាបាល)
ៃិងលក្ខ ៈនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងផងតែរ
(ឧ.
ស ច្ក្ត ីព ៌នា
ទល់ៃឹង
ការវា ់ តវង
ទល់ៃឹងការបា៉ាៃ់ស្គមៃ)។

ត់ វ ិធាៃ

បញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងមាៃលក្ខ

• ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហពិបាក្ៗ ជាញឹក្ញាប់ តតងតតនាំឲ្យមាៃផលវ ិបាក្តែលេិៃអាច្ទ សៃ៍ទយជាេុៃបាៃ

• ភ្ជព េស្ ប
–
ភ័ ត ុ តាងគួ រតតស្តូ វបាៃសគសស្ជើ សរ ី យក្េក្សោេះស្ស្គយក្ងវ ល់ តែល ក្់ ព័ ៃធ
(ជាសស្ច្ើៃ )
សៅក្នុ ង ងា េ។
ភ័ ត ុ តាងគួ រតតស្តូវបាៃសគយក្េក្ពិចរណ្តថាសតើភ័ ត ុ តាងទ ំងសនាេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេវ ិ្ីតែលមាៃស្គរៈស្ប
សយជៃ៍ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅនៃសោលៃសយបាយតែរឬសទ។

• ការកាៃ់កាប់
–
ភ្ជនក្់ងារតែលក្ំ
ៃិងស្ទង់ស្ទង់រប ់ស្បព័ៃធផត ល់ែំបូនាមៃអំពីភ័ ត ុ តាងជាផល វូ ការគួ រតតមាៃអំណ្តច្ជាផល វូ ការេួ យ។

ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី

• មាៃការពឹងតផែ ក្សៅវ ិញសៅេក្ជាសស្ច្ើៃៃិងជាញឹក្ញាប់មាៃសែើេសហតុជាសស្ច្ើៃ

Justin
Parkhurst
តែលទទួ លស្គាល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃភ័ ត ុ តាង
ៃិងលក្ខ ៈៃសយបាយនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយបាៃបសងក ើតស្ក្បខ ឌ េួ យ ស្មាប់អវីតែលោត់សៅថាជា
“អភិបាលក្ិច្ចលែនៃភ័ ត ុ តាង”។ ធាតុនានានៃស្ក្បខ ឌ សៃេះរ ួេមាៃ៖

• ភ្ជពហម ត់ច្ត់
–
ភ័ ត ុ តាងតែលស្តូវយក្សៅពិចរណ្ត ស្មាប់បសងក ើតសោលៃសយបាយគួ រស្តូវបាៃស្បេូ ល
ឬ ំសយគឲ្យបាៃហម ត់ច្ត់(ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ)សែើេបីសជៀ វាងការឆ្ក ឹេះយក្តតតផន ក្ណ្តេួ យេក្ពិចរណ្ត។

ៈក្េម ការស វាស្គធារ

ែូ ច្ជា

•

ក្់ព័ៃធៃឹងឥរ ិយបថតែលមាៃការតស្បស្បួ លៃិង

• បញ្ជហេួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃក្ំ

ត់លក្ខ

ៈសោយភ្ជពបរាជ័យនៃសោលៃសយបាយរាុនំ រ។101

េៃុ សជាសស្ច្ើៃសជឿជាក្់ថា
រោឋភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតផន ក្ៃសយបាយតែលភ្ជគសស្ច្ើៃជាស្បសភទបញ្ជហស្បឈេតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំង
។
Joshua
Newman
ៃិង
Brian
Head
ស្បតក្ក្ថា
“ការសផ្លតតសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ៃិងការបក្តស្បច្ំស េះែឹងតតមានក្់ឯងេិៃអាច្ជាវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះ
ស្ស្គយខ្ាំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃសនាេះសទ”
102
ពីសស្ េះបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងមាៃទ ំងលក្ខ ៈពិស
តផន ក្បសច្ច ក្សទ
ៃិងតផន ក្ ងា េ។
ទិៃនៃ័យ
ៃិងច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្ជួ យសោេះស្ស្គយលក្ខ ៈពិស
តផន ក្បសច្ច ក្សទ បាៃ
ប៉ាុតៃត េិៃអាច្ជួ យសោេះស្ស្គយ
លក្ខ ៈពិស
តផន ក្ ងា េនៃបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងបាៃសនាេះសទ។
ការស្វ ើឲ្យបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃ
សយងតាេ
Brian
Head
េិៃស្តឹេតតតស្េូវឲ្យមាៃច្ំស េះែឹងកាៃ់តតសស្ច្ើៃតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត ក្៏តស្េូវឲ្យមាៃការស្បឹក្ាសយបល់កាៃ់តតសស្ច្ើៃ
103
ៃិងការសស្បើស្បា ់នែគូ តែលជាតតិយជៃឲ្យបាៃលែ ជាងេុៃផងតែរ។
គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលីបាៃគូ បញ្ជាក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការពស្ងឹងជំនាញ
ៃិង េតថ ភ្ជពជាសស្ច្ើៃនៃការ ិយ្ិបសតយយសៅក្នុងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំង។
ជំនាញទ ំងសៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ការស្វ ើការសៅក្នុងស្ពំតែៃនៃអងា ភ្ជពជាសស្ច្ើៃ
ការច្ូ លរ ួេរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងការជេះឥទធ ិពលែល់ឥ រ ិយបថរប ់ស្បជាពលរែឋ
បតៃថ េពីសលើជំនាញក្នុងការវ ិភ្ជគ
ជំនាញក្នុងការគិត
104
ៃិងជំនាញក្នុងការស្គប់ស្គងគសស្មាងផងតែរ។

100

Ibid ទំពរ័ ទី ១៦១-១៦៣។

101

គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ិ យ
័ អំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

102

Joshua Newman ៃិង Brian W. Head “ៃិនានការតែលពិបាក្ខ្ាំងសៅក្នុងបញ្ជហនៃសោលៃសយបាយ៖ ការពិចរណ្តស ើង វ ិញអំពីភ្ជពខុ ោនរវាងបញ្ជហ ងា េ
ៃិងបញ្ជហបសច្ច ក្សទ ” សោលៃសយបាយ ៃិង ងា េ ច្ាប់ទ៣
ី ៦ សលខ ៣ (ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី ៤១៤-៤២៩។

103

Brian W. Head “បញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយខ្ាំងសៅក្នុងសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ” សោលៃសយបាយស្គធារ ៈ ច្ាប់ទី៣ សលខ ២ (ឆានំ២០០៨) ទំព័រទី ១១៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.researchgate.net/publication/43502862_Wicked_Problems_in_Public_Policy។

104

គ ៈក្េម ការស វាស្គធារ ៈនៃស្បសទ អូ ន្រស្គតលី “ការពាយេសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលពិបាក្សោេះស្ស្គយ៖ ទ សៃៈវ ិ យ
័ អំពីសោលៃសយបាយស្គធារ ៈ”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារ ស្មាប់គ សៃយយភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងនផទ ក្នុង ែំស ើរការនៃការ ិក្ាត វ ងយល់
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិង ស្មាប់ស្វ កា
ើ ររាយការ ៍អំពីលទធ ផលការងារខ្ងសស្ៅសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងនែគូ ទ ំងឡាយ។ 110

២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលគឺជា វ ិ្ីេួយសផសងសទៀតតែលទិៃនៃ័យអាច្ស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតជាតិមាៃភ្ជពលែ
ស្បស ើរជាងេុៃ។
ស្ក្ ុេអភិវឌឍអងា ការ ហស្បជាជាតិ
(UNDG)
ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលថាជា៖
“យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួ អងា ស្គប់រ ូបស្វ ើការរ ួេច្ំត ក្សោយផ្លទល់
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលជាសស្ច្ើៃ
តែលធានាថាែំស ើរការ
ផលិតផល
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរ ួេច្ំត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលតែលច្ង់បាៃ
(ធាតុសច្ញ
លទធ ផល
ៃិងសោលសៅ
105
ឬការជេះឥទធ ិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)”។
សៅក្នុងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
តួ អងា ទ ំងឡាយ
“សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ
ៃិងភ័ ត ុ តាងអំពីលទធ ផលជាក្់ត ត ងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីការសរៀបច្ំ
ិ្ី
ការសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ
ៃិងការស្បគល់ជូៃៃូ វក្េម វ
ៃិង ក្េម ភ្ជពនានា
ស្ពេទ ំងសែើេបីគ សៃយយភ្ជព
ៃិងការរាយការ ៍ផងតែរ”។106
ច្ំស េះអងា ការ ិក្ាវ ិទាស្គន្រ ត អប់រំ
ៃិងវបប្េ៌នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
(UNESCO)
សោលសៅច្េបងនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
គឺ៖
“បសងក ើត
ៃិងសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារ ស្មាប់ស្វ ើការរាយការ ៍ តែលស្បក្ប
សោយគ សៃយយភ្ជពសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធសៅខ្ងសស្ៅ ៃិង ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។ 107 សលើ ពីសៃេះសទៀត
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលអៃុញ្ជាតឲ្យអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងអន ក្អៃុវតត
“ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ អាច្ ិក្ាត វ ងយល់ពីភ្ជពសជាគជ័យ ៃិងភ្ជពបរាជ័យរប ់ពួក្សគ
ៃិងតច្ក្រំ តលក្បទពិសស្គ្ៃ៍សៃេះជាេួ យេិតតរ ួេការងាររប ់ពួក្សគ ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតទ ំងអ ់”។108
សទេះបីជាមាៃការសផ្លតតសលើច្ំ ុ ច្ខុ ៗោនក្៏សោយ
ក្៏
UNDG
ៃិង
UNESCO
(ស្ពេទ ំងទីភ្ជនក្់ងារអងា ការ ហស្បជាជាតិ សផសងសទៀត)
សេើលស ើញការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលថា
“មាៃេូ លោឋៃស្គឹេះសៅក្នុងព័ត៌មាៃតែលមាៃលក្ខ ៈ
តាៃុេ័ត សហតុែូច្សៃេះសហើយ វា ងក ត់្ាៃ់សលើការ ួ រ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេា ៃិងការស្វ ើ
ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង”។109

សៅក្នុងបរ ិបទនៃក្ិច្ចពិភ្ជក្ាសៃេះ
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការច្ងចំថា
លក្ខ ៈពិស
េួ យនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
គឺការវា ់ តវងអំពីលទធ ផលការងារ
–
ែំស ើរការនៃការវា ់ តវងសោយ តាៃុេ័ត
ថាសតើទីភ្ជនក្់ងារេួ យក្ំពុងតតបំសពញតាេសោលសៅ
ឬវតថុបំ ងតែលបាៃក្ំ ត់រប ់ខល ួៃបាៃលែ ប៉ាុណ្ត
ណ ។
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
គឺជាសោលការ ៍េួយក្នុងច្ំសណ្តេសោលការ ៍ទ ំងស្បាំនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុងនាេជា “ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ ៃិងការនាំផល វូ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគ
111
ៃិង ស្មាប់ស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់នៃស្ក្បខ ឌ ផត ល់ជំៃួយសលើការអភិវឌឍរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ ”។
វាក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាលក្ខ ៈនផទ ក្នុងសោយទីភ្ជនក្់ងារអងា ការ ហស្បជាជាតិទង
ំ អ ់
សែើេបីពស្ងឹងលទធ ផលការងាររប ់ពួក្សគសរៀងៗខល ួៃផងតែរ។ ទីភ្ជនក្់ងារមាច ់ជំៃួយនានា ែូ ច្ជា USAID ( ហរែឋ អាសេរ ិក្)
DFID (ច្ស្ក្ភពអង់សគា ) AustralianAID (ស្បសទ អូ ន្រស្គតលី) CIDA (ស្បសទ កាណ្តោ) Danida (ស្បសទ ោ ឺមា៉ាក្) SIDA
(ស្បសទ
៊េុយតអត) ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ ជាសែើេ ុទធតតសលើក្ក្េព ់ការសស្បើស្បា ់ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល។ 112
្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ុីក្ំពុងតតផត ល់ការោំស្ទែល់ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងការ ិយ
្ិបសតយយនៃស្បសទ ហវ ីលីពីៃទ ំងេូ ល។ 113
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធសៅៃឹងការពិៃិតយតាេោៃលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ (MfDR)
–
យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងេួ យតែលសផ្លតតសលើការសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារសែើេបីស្វ ើឲ្យការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជព
114
លែ ស្បស ើរស ើង”។
MfDR
ផ្លា ់បតរពី
ូ ការស្គប់ស្គងតែលសផ្លតតសលើ ក្េម ភ្ជពេក្ជាការស្គប់ស្គងតែលសផ្លតតសលើលទធ ផលតែលអាច្វា ់ តវងបាៃវ ិញ ែូ ច្ជា
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល ជាសែើេ។
សោលការ

• សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់
–
ចប់ពីការស្វ ើតផៃការតាេតបបយុទធស្គន្រ ត រហូ តែល់ការអៃុវតត
រហូ តែល់ការបញ្ច ប់រ ួច្រាល់
ៃិងែំណ្តក្់សស្កាយៗសទៀត
សផ្លតតការ ៃទ នាសលើលទធ ផល ស្មាប់ស្បសទ តែលជានែគូ
ទីភ្ជនក្់ងារនៃការអភិវឌឍ ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀត

ែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលរ ួេមាៃ៖
•

មាាល់ស ើញវតថុបំ ង (លទធ ផល)
ស្ក្បខ ឌ តែល េសហតុផល

• សស្ជើ សរ ី
• ក្ំ

តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់

ៃិងអាច្វា ់ តវងបាៃ

សោយទទួ លបាៃជំៃួយពី

•

ូ ច្នាក្រតែលៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជពសឆាពេះសៅកាៃ់វតថុបំ

ត់សោលសៅច្ា ់លា ់ ស្មាប់ ូ ច្នាក្រៃីេួយៗ

ងៃីេួយៗ

វ ិភ្ជគ

ៃិងរាយការ

ស្េប ក្េម ភ្ជពនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
ៃិងការវាយតនេា ជាក្់ត ត ងឲ្យស្ បសៅៃឹងលទធ ផលតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោនៃិងបាៃរំពឹងទុក្

ការពិៃិតយតាេោៃ

• ស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធរាយការ ៍អំពីលទធ ផលមាៃភ្ជពស្គេញ្ា
មាៃស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយ
ៃិងមាៃលក្ខ ៈអំសណ្តយផលច្ំស េះអន ក្សស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃខ្ាំងបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ

តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបី វ ិៃិច្ឆ័យអំពីលទធ ផលការងារ

• បសងក ើតស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធ ផលការងារសែើេបីស្បេូ លទិៃនៃ័យនៃលទធ ផលជាក្់ត ត ងជាសទៀងទត់
• ស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញ

៍ MfDR រ ួេមាៃ៖

• ស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលេិៃតេៃសោយលទធ ផលសនាេះសទតាេរយៈការចត់តច្ង្ៃធាៃសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផល
ៃិង

៍អំពីលទធ ផលជាក្់ត ត ងសោយស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបជាេួ យសោលសៅនានា

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការ ិក្ាត វ ងយល់
ស្ពេទ ំងសែើេបីការរាយការ ៍ ៃិងគ សៃយយភ្ជពផងតែរ។ 115

• រ ួេបញ្ចល
ូ ការវាយតនេា សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារតែលបំសពញឲ្យោនសៅវ ិញសៅេក្
តែលេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃពីស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធ ផលការងារសនាេះសទ

ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

វែត រប ់ MfDR មាៃែំណ្តក្់កាល ន ល
ូ ច្ំៃួៃស្បាំ៖
១. ការក្ំ ត់សោលសៅ ៃិងការស្ពេសស្ពៀងសលើទិ សៅ ៃិងយុទធស្គន្រ ត

105

UNDG “ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផល៖ ការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម នៃទ សនាទៃ RBM
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានា ស្មាប់លទធ ផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆានំ២០១១ ទំព័រទី២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។

106

Ibid។

107

UNESCO “ វ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី ការស្គប់ស្គង ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការរាយការ ៍ តែលតផែក្សលើលទធ ផល (RBM) ែូ ច្តែលបាៃអៃុវតត សៅ UNESCO ៖
សោលការ ៍ ត នាំ” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៥ ទំពរ័ ទី៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://unescoc.unesco.org/images/0017/001775/177568E.pdf។

108

Ibid។

109

អងា ភ្ជពស្វ ើអ្ិការក្ិច្ចរ ួេនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងស្បព័ៃធអងា ការ ហស្បជាជាតិ៖

គំរ ូតែលជេះឥទធ ិពលខ្ាំង ស្មាប់ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើ
លទធ ផល ស្ក្បខ ឌ នៃការក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោល ែំណ្តក្់កាលនៃការអភិវឌឍ ៃិងលទធ ផល (ទីស្ក្ ុងហសឺត
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_note_2017_1_english_0.pdf។

វ អងា ការ ហស្បជាជាតិ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

110

ិ
OECD “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វញអំ
ពីបទពិសស្គ្ៃ៍ (ស ច្ក្ត ី សងខ ប)” តខក្ុេាៈ
ឆានំ២០០០ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។

111

UNDG “ក្ំ ត់ មាាល់អំពកា
ី រត នាំ៖ ការអៃុវតត សោលការ ៍នៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ីច្ំស េះ UNDAF” តខេក្រា ឆានំ២០១០ ទំព័រទី១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/Five-Programming-Principles.pdf។

112

Annette Binnendijk “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍
(ស ច្ក្ត ី សងខ ប)” ភ្ជគីស្វ ើការងារសលើការវាយតនេា អំពីជំៃួយនៃគ ៈក្មាម្ិការផតល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០០០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។

113

្នាោរអភិវឌឍអា ុី ស្ក្បខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងស្បសទ ហវ ីលីពីៃ៖ ស ៀវសៅត នាំ (ទីស្ក្ ុង Mandaluyong ឆានំ២០១៣)
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/publications/results-based-management-framework-philippines-guidebook។

114

ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/1about.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

115

OECD ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ “តផនក្ទី១. ទ សនាទៃ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងសោលការ

៍រប ់ MfDR” សៅក្នុង

ការសលច្ស ើងៃូ វទមាាប់អៃុវតត លែសៅក្នុងការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ៖ Sourcebook ការតក្ ស្េួ លសលើក្ទីេួយ (ឆានំ២០០៦) ទំព័រទី ១០-១៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ www.mfdr.org/Sourcebook/1stEdition/4-MfDRPrinciples.pdf។

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារ ស្មាប់គ សៃយយភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងនផទ ក្នុង ែំស ើរការនៃការ ិក្ាត វ ងយល់
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិង ស្មាប់ស្វ កា
ើ ររាយការ ៍អំពីលទធ ផលការងារខ្ងសស្ៅសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងនែគូ ទ ំងឡាយ។ 110

២.២.៣ ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលគឺជា វ ិ្ីេួយសផសងសទៀតតែលទិៃនៃ័យអាច្ស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតជាតិមាៃភ្ជពលែ
ស្បស ើរជាងេុៃ។
ស្ក្ ុេអភិវឌឍអងា ការ ហស្បជាជាតិ
(UNDG)
ក្ំ ត់ៃិយេៃ័យការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលថាជា៖
“យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួ អងា ស្គប់រ ូបស្វ ើការរ ួេច្ំត ក្សោយផ្លទល់
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលជាសស្ច្ើៃ
តែលធានាថាែំស ើរការ
ផលិតផល
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរ ួេច្ំត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលតែលច្ង់បាៃ
(ធាតុសច្ញ
លទធ ផល
ៃិងសោលសៅ
105
ឬការជេះឥទធ ិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)”។
សៅក្នុងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
តួ អងា ទ ំងឡាយ
“សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ
ៃិងភ័ ត ុ តាងអំពីលទធ ផលជាក្់ត ត ងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្អំពីការសរៀបច្ំ
ិ្ី
ការសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ
ៃិងការស្បគល់ជូៃៃូ វក្េម វ
ៃិង ក្េម ភ្ជពនានា
ស្ពេទ ំងសែើេបីគ សៃយយភ្ជព
ៃិងការរាយការ ៍ផងតែរ”។106
ច្ំស េះអងា ការ ិក្ាវ ិទាស្គន្រ ត អប់រំ
ៃិងវបប្េ៌នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
(UNESCO)
សោលសៅច្េបងនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
គឺ៖
“បសងក ើត
ៃិងសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារ ស្មាប់ស្វ ើការរាយការ ៍ តែលស្បក្ប
សោយគ សៃយយភ្ជពសៅកាៃ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធសៅខ្ងសស្ៅ ៃិង ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។ 107 សលើ ពីសៃេះសទៀត
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលអៃុញ្ជាតឲ្យអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងអន ក្អៃុវតត
“ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ អាច្ ិក្ាត វ ងយល់ពីភ្ជពសជាគជ័យ ៃិងភ្ជពបរាជ័យរប ់ពួក្សគ
ៃិងតច្ក្រំ តលក្បទពិសស្គ្ៃ៍សៃេះជាេួ យេិតតរ ួេការងាររប ់ពួក្សគ ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធ សផសងសទៀតទ ំងអ ់”។108
សទេះបីជាមាៃការសផ្លតតសលើច្ំ ុ ច្ខុ ៗោនក្៏សោយ
ក្៏
UNDG
ៃិង
UNESCO
(ស្ពេទ ំងទីភ្ជនក្់ងារអងា ការ ហស្បជាជាតិ សផសងសទៀត)
សេើលស ើញការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលថា
“មាៃេូ លោឋៃស្គឹេះសៅក្នុងព័ត៌មាៃតែលមាៃលក្ខ ៈ
តាៃុេ័ត សហតុែូច្សៃេះសហើយ វា ងក ត់្ាៃ់សលើការ ួ រ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេា ៃិងការស្វ ើ
ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង”។109

សៅក្នុងបរ ិបទនៃក្ិច្ចពិភ្ជក្ាសៃេះ
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការច្ងចំថា
លក្ខ ៈពិស
េួ យនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
គឺការវា ់ តវងអំពីលទធ ផលការងារ
–
ែំស ើរការនៃការវា ់ តវងសោយ តាៃុេ័ត
ថាសតើទីភ្ជនក្់ងារេួ យក្ំពុងតតបំសពញតាេសោលសៅ
ឬវតថុបំ ងតែលបាៃក្ំ ត់រប ់ខល ួៃបាៃលែ ប៉ាុណ្ត
ណ ។
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
គឺជាសោលការ ៍េួយក្នុងច្ំសណ្តេសោលការ ៍ទ ំងស្បាំនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុងនាេជា “ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ ៃិងការនាំផល វូ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគ
111
ៃិង ស្មាប់ស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់នៃស្ក្បខ ឌ ផត ល់ជំៃួយសលើការអភិវឌឍរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ ”។
វាក្៏ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាលក្ខ ៈនផទ ក្នុងសោយទីភ្ជនក្់ងារអងា ការ ហស្បជាជាតិទង
ំ អ ់
សែើេបីពស្ងឹងលទធ ផលការងាររប ់ពួក្សគសរៀងៗខល ួៃផងតែរ។ ទីភ្ជនក្់ងារមាច ់ជំៃួយនានា ែូ ច្ជា USAID ( ហរែឋ អាសេរ ិក្)
DFID (ច្ស្ក្ភពអង់សគា ) AustralianAID (ស្បសទ អូ ន្រស្គតលី) CIDA (ស្បសទ កាណ្តោ) Danida (ស្បសទ ោ ឺមា៉ាក្) SIDA
(ស្បសទ
៊េុយតអត) ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ ជាសែើេ ុទធតតសលើក្ក្េព ់ការសស្បើស្បា ់ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល។ 112
្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ុីក្ំពុងតតផត ល់ការោំស្ទែល់ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងការ ិយ
្ិបសតយយនៃស្បសទ ហវ ីលីពីៃទ ំងេូ ល។ 113
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធសៅៃឹងការពិៃិតយតាេោៃលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ (MfDR)
–
យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងេួ យតែលសផ្លតតសលើការសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារសែើេបីស្វ ើឲ្យការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជព
114
លែ ស្បស ើរស ើង”។
MfDR
ផ្លា ់បតរពី
ូ ការស្គប់ស្គងតែលសផ្លតតសលើ ក្េម ភ្ជពេក្ជាការស្គប់ស្គងតែលសផ្លតតសលើលទធ ផលតែលអាច្វា ់ តវងបាៃវ ិញ ែូ ច្ជា
ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល ជាសែើេ។
សោលការ

• សៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់
–
ចប់ពីការស្វ ើតផៃការតាេតបបយុទធស្គន្រ ត រហូ តែល់ការអៃុវតត
រហូ តែល់ការបញ្ច ប់រ ួច្រាល់
ៃិងែំណ្តក្់សស្កាយៗសទៀត
សផ្លតតការ ៃទ នាសលើលទធ ផល ស្មាប់ស្បសទ តែលជានែគូ
ទីភ្ជនក្់ងារនៃការអភិវឌឍ ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀត

ែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗនៃការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលរ ួេមាៃ៖
•

មាាល់ស ើញវតថុបំ ង (លទធ ផល)
ស្ក្បខ ឌ តែល េសហតុផល

• សស្ជើ សរ ី
• ក្ំ

តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់

ៃិងអាច្វា ់ តវងបាៃ

សោយទទួ លបាៃជំៃួយពី

•

ូ ច្នាក្រតែលៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជពសឆាពេះសៅកាៃ់វតថុបំ

ត់សោលសៅច្ា ់លា ់ ស្មាប់ ូ ច្នាក្រៃីេួយៗ

ងៃីេួយៗ

វ ិភ្ជគ

ៃិងរាយការ

ស្េប ក្េម ភ្ជពនៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
ៃិងការវាយតនេា ជាក្់ត ត ងឲ្យស្ បសៅៃឹងលទធ ផលតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោនៃិងបាៃរំពឹងទុក្

ការពិៃិតយតាេោៃ

• ស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធរាយការ ៍អំពីលទធ ផលមាៃភ្ជពស្គេញ្ា
មាៃស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយ
ៃិងមាៃលក្ខ ៈអំសណ្តយផលច្ំស េះអន ក្សស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃខ្ាំងបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ

តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបី វ ិៃិច្ឆ័យអំពីលទធ ផលការងារ

• បសងក ើតស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធ ផលការងារសែើេបីស្បេូ លទិៃនៃ័យនៃលទធ ផលជាក្់ត ត ងជាសទៀងទត់
• ស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញ

៍ MfDR រ ួេមាៃ៖

• ស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលេិៃតេៃសោយលទធ ផលសនាេះសទតាេរយៈការចត់តច្ង្ៃធាៃសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផល
ៃិង

៍អំពីលទធ ផលជាក្់ត ត ងសោយស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបជាេួ យសោលសៅនានា

• សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការ ិក្ាត វ ងយល់
ស្ពេទ ំងសែើេបីការរាយការ ៍ ៃិងគ សៃយយភ្ជពផងតែរ។ 115

• រ ួេបញ្ចល
ូ ការវាយតនេា សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីលទធ ផលការងារតែលបំសពញឲ្យោនសៅវ ិញសៅេក្
តែលេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃពីស្បព័ៃធពិៃិតយតាេោៃលទធ ផលការងារសនាេះសទ

ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

វែត រប ់ MfDR មាៃែំណ្តក្់កាល ន ល
ូ ច្ំៃួៃស្បាំ៖
១. ការក្ំ ត់សោលសៅ ៃិងការស្ពេសស្ពៀងសលើទិ សៅ ៃិងយុទធស្គន្រ ត

105

UNDG “ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផល៖ ការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម នៃទ សនាទៃ RBM
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានា ស្មាប់លទធ ផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆានំ២០១១ ទំព័រទី២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។

106

Ibid។

107

UNESCO “ វ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី ការស្គប់ស្គង ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការរាយការ ៍ តែលតផែក្សលើលទធ ផល (RBM) ែូ ច្តែលបាៃអៃុវតត សៅ UNESCO ៖
សោលការ ៍ ត នាំ” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៥ ទំពរ័ ទី៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://unescoc.unesco.org/images/0017/001775/177568E.pdf។

108

Ibid។

109

អងា ភ្ជពស្វ ើអ្ិការក្ិច្ចរ ួេនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងស្បព័ៃធអងា ការ ហស្បជាជាតិ៖

គំរ ូតែលជេះឥទធ ិពលខ្ាំង ស្មាប់ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើ
លទធ ផល ស្ក្បខ ឌ នៃការក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោល ែំណ្តក្់កាលនៃការអភិវឌឍ ៃិងលទធ ផល (ទីស្ក្ ុងហសឺត
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_note_2017_1_english_0.pdf។

វ អងា ការ ហស្បជាជាតិ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

110

ិ
OECD “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វញអំ
ពីបទពិសស្គ្ៃ៍ (ស ច្ក្ត ី សងខ ប)” តខក្ុេាៈ
ឆានំ២០០០ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។

111

UNDG “ក្ំ ត់ មាាល់អំពកា
ី រត នាំ៖ ការអៃុវតត សោលការ ៍នៃការបសងក ើតក្េម វ ិ្ីច្ំស េះ UNDAF” តខេក្រា ឆានំ២០១០ ទំព័រទី១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/Five-Programming-Principles.pdf។

112

Annette Binnendijk “ការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការនៃការអភិវឌឍ៖ ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍
(ស ច្ក្ត ី សងខ ប)” ភ្ជគីស្វ ើការងារសលើការវាយតនេា អំពីជំៃួយនៃគ ៈក្មាម្ិការផតល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០០០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950681.pdf។

113

្នាោរអភិវឌឍអា ុី ស្ក្បខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងតែលតផែក្សលើលទធ ផលសៅក្នុងស្បសទ ហវ ីលីពីៃ៖ ស ៀវសៅត នាំ (ទីស្ក្ ុង Mandaluyong ឆានំ២០១៣)
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/publications/results-based-management-framework-philippines-guidebook។

114

ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/1about.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

115

OECD ៃិង្នាោរពិភពសលាក្ “តផនក្ទី១. ទ សនាទៃ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងសោលការ

៍រប ់ MfDR” សៅក្នុង

ការសលច្ស ើងៃូ វទមាាប់អៃុវតត លែសៅក្នុងការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ៖ Sourcebook ការតក្ ស្េួ លសលើក្ទីេួយ (ឆានំ២០០៦) ទំព័រទី ១០-១៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ www.mfdr.org/Sourcebook/1stEdition/4-MfDRPrinciples.pdf។

• សោលសៅទី៨.ក្ំស

២.
ការនលលក្្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
បាៃៃូ វលទធ ផលតែលច្ង់បាៃ

ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនានាតែលៃឹ ង រ ួេច្ំ ត

៣. ពិៃិតយតាេោៃ
ៃិងវាយតនេា ថាសតើ្ៃធាៃតែលស្តូវបាៃនលលក្ទុក្ក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យតស្បស្បួ លតែលមាៃបំ
៤.
៥.

រាយការ

៍អំពីលទធ ផលការងារសៅកាៃ់ស្គធារ

ផត ល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់ច្ូលសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី

សតើ MfDR មាៃលក្ខ

ក្ែល់ កា រ

សស្េច្

• សោលសៅទី៩.ឧ ាហក្េម ៃវាៃុវតត ៃ៍ៃិងសហោឋរច្នា េព ័ៃធ

ងទទួ លបាៃតែរឬសទ

• សោលសៅទី១១.ទីស្ក្ ុងៃិង ហគេៃ៍តែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព

ជៃ ៃិង

• សោលសៅទី១២.ការសស្បើស្បា ់ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ

សស្េច្។ 116

• សោលសៅទី១៣.ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួ លអាកា ធាតុ

ៈស្បហាក្់ស្បតហលោនសៅៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលយ៉ាងែូ ច្សេត ច្ខា េះ?

២.៣. បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖
ក្រ ីនៃសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ
រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
(SDGs)
ផងតែរសនាេះ
គឺជាក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចជា ក្លនាសពលថម ីៗបំផុតតែលគូ បញ្ជាក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ។
សោយស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្នុងតខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៥ ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងសៃេះមាៃបំ ងបញ្ច ប់ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ការ រភពតផៃែី
118
ៃិងធានាឲ្យបាៃៃូ វភ្ជពច្សស្េើៃរុងសរឿង។
រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ឆានំ២០៣០
មាៃសោលសៅច្ំៃួៃ ១៧ ទិ សៅច្ំៃួៃ ១៦៩ ៃិង ូ ច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ តែលៃឹងស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃស្តឹេឆានំ២០៣០។
សោលសៅទ ំងសនាេះរ ួេមាៃ៖
• សោលសៅទី១.ោមៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្
• សោលសៅទី២. ោមៃភ្ជពអត់ឃ្ាៃ
• សោលសៅទី៣. ុខភ្ជពៃិង ុខមាលភ្ជពលែ
ភ្ជពលែ

• សោលសៅទី១៤.ជី វ ិតសៅសស្កាេទឹក្
• សោលសៅទី១៥.ជី វ ិតសៅសលើែី
• សោលសៅទី១៦. ៃត ិភ្ជពយុតតិ្េ៌ៃិងស្គថប័ៃ រ ឹងមាំ
• សោលសៅទី១៧. ភ្ជពជានែគូ

ស្មាប់សោលសៅនានា។ 119

វាមាៃស្គរៈ ំ ខ្ ៃ់ សៅក្នុ ងការក្ត់ មាា ល់ ថា
SDGs
ងក ត់ ្ា ៃ់ សលើ ស្គ រៈ ំ ខ្ ៃ់ នៃការពិ ៃិ តយតាេោៃសលើ ល ទធ ផ លនៃការអភិវឌឍ
ៃិងស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 120 ជាពិស
ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៨ មាៃបំ ង
“បសងក ើៃជាច្េបងៃូ វលទធ ភ្ជពក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ បាៃទៃ់សពលសវលា ៃិងអាច្ពឹងតផែ ក្បាៃ
តែលស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូ ល សយៃឌ័រ អាយុ ពូ ជស្គ ៃ៍ ជាតិពៃធុ ស្គថៃភ្ជព
អសនាតស្បសវ ៃ៍ ពិការភ្ជព
ទីតាំងភូ េិស្គន្រ ត ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ សៅក្នុងបរ ិបទជាតិ ”។ ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៩
ទេទរឲ្យមាៃរងាវ ់ថមីៗ ស្មាប់វឌឍៃភ្ជពនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព សស្ៅពីផលិតផលក្នុងស្ ុក្ រុប។
ស្បសទ នានាតែលជា មាជិក្រប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិបាៃស្ពេសស្ពៀងោនស្វ ើការតាេោៃ
ៃិងស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញសលើយៃត ការនានា ស្មាប់ការអៃុវតត SDG។ ពួ ក្សគបាៃស្ពេសស្ពៀងោនថាៃឹង “មាៃភ្ជពហម ត់ច្ត់
តផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃពីទិៃនៃ័យតែលស្គប់ស្គងសោយស្បសទ
តែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់
អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ ទៃ់សពលសវលា អាច្ពឹងតផែ ក្បាៃ ៃិងស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូ ល សភទ អាយុ ពូ ជស្គ ៃ៍
ជាតិពៃធុ
ស្គថៃភ្ជពអសនាតស្បសវ ៃ៍
ពិការភ្ជព
ៃិងទីតាំងភូ េិស្គន្រ ត
ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ
សៅក្នុងបរ ិបទជាតិ”។121
សលើ ពីសៃេះសទៀត សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតត ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅតខក្ក្ក ោ
ឆានំ២០១៧
បាៃអៃុេ័ត ូ ច្នាក្រ
SDG
–
“ស្ក្បខ ឌ ែ៏ រ ឹងមាំេួយនៃ ូ ច្នាក្រ
ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព
ផត ល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ
ៃិងធានាបាៃៃូ វគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធស្គប់រ ូប”។
SDGs
មាៃ ូ ច្នាក្រច្ំៃួៃ
២៣២
សែើេបីស្វ ើការវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ូ ច្នាក្រ SDG
គឺជាបញ្ជហស្បឈេ ំខ្ៃ់ៗ។
ូ ច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថានក្់ជាស្បព័ៃធេួ យតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែ ក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងទិៃនៃ័យ៖

• សោលសៅទី៥. េភ្ជពសយៃឌ័រ
• សោលសៅទី៦.ទឹក្ស្គែតៃិងអនាេ័យលែ
• សោលសៅទី៧.ថាេពលតែលមាៃតនេា

ើៃស ែឋ ក្ិច្ចសៅក្នុងក្ស្េិត េរេយ

• សោលសៅទី១០.ការថយច្ុេះនៃវ ិ េភ្ជព

សយងតាេ
UNDP,
MfDR
អៃុវតត ទ សនាទៃក្ស្េិតេូ លោឋៃែូ ច្ោនៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល–
“ការស្វ ើតផៃការ
ការពិៃិតយតាេោៃ
ការវាយតនេា
ការ ិក្ាត វ ងយល់
ៃិងការផត ល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់សៅកាៃ់ការស្វ ើតផៃការវ ិញបាៃយ៉ាងលែ –
ប៉ាុតៃត ពាយេបៃត ការសផ្លតតសលើការផត ល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍតែលបងាហញអំពីលទធ ផលពិតស្បាក្ែ
ៃិងលទធ ផលតែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យ”។
ែូ សច្ន េះ
“MfDR
គឺជាការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលតែលក្ំពុងតតស្វ ើ ក្េម ភ្ជព
ប៉ាុតៃត វាតស្េង់ទិ សឆាពេះសៅកាៃ់េជឈោឋៃខ្ងសស្ៅ
ៃិងលទធ ផលតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បសទ តែលបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
សស្ច្ើៃជាងការតស្េង់ទិ សឆាពេះសៅកាៃ់លទធ ផលការងារនផទ ក្នុងរប ់ទីភ្ជនក្់ងារ”។117
សៅខ ៈសពលតែលការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលបាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិសនាេះ
វ ិ្ីស្គន្រ ត ទ ំងសៃេះមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ស ម ើៗោនច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។

• សោលសៅទី៤.ការអប់រំតែលមាៃគុ

ើៃការងារៃិងក្ំស

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយ
េស្ បៃិងស្គែត

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វ ងរក្បាៃសនាេះសទ
ៃិង

116

OECD “ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ៖ ស្គលាក្បស្តព័ត៌មាៃ” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០០៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/About/Final-MfDRinformation-sheet.pdf។

119

117

UNDP ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្វ ើតផៃការ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេា សែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១៩) ទំពរ័ ទី៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf។

UNDP “សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf។

120

118

UNDP “ថានក្់ែឺក្នាំសៅសលើពិភពសលាក្បាៃអៃុេ័តសលើសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” នថាទី២៥ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-byworld-leaders.htm.។

UNDG “ក្ំ ត់ មាាល់អំពកា
ី រត នាំ៖ ទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០” តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-forimplementation-and-monitoring-of-the-203.html។

121

Ibid ទំពរ័ ទី៦។

• សោលសៅទី៨.ក្ំស

២.
ការនលលក្្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
បាៃៃូ វលទធ ផលតែលច្ង់បាៃ

ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនានាតែលៃឹ ង រ ួេច្ំ ត

៣. ពិៃិតយតាេោៃ
ៃិងវាយតនេា ថាសតើ្ៃធាៃតែលស្តូវបាៃនលលក្ទុក្ក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យតស្បស្បួ លតែលមាៃបំ
៤.
៥.

រាយការ

៍អំពីលទធ ផលការងារសៅកាៃ់ស្គធារ

ផត ល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់ច្ូលសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី

សតើ MfDR មាៃលក្ខ

ក្ែល់ កា រ

សស្េច្

• សោលសៅទី៩.ឧ ាហក្េម ៃវាៃុវតត ៃ៍ៃិងសហោឋរច្នា េព ័ៃធ

ងទទួ លបាៃតែរឬសទ

• សោលសៅទី១១.ទីស្ក្ ុងៃិង ហគេៃ៍តែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព

ជៃ ៃិង

• សោលសៅទី១២.ការសស្បើស្បា ់ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ

សស្េច្។ 116

• សោលសៅទី១៣.ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួ លអាកា ធាតុ

ៈស្បហាក្់ស្បតហលោនសៅៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលយ៉ាងែូ ច្សេត ច្ខា េះ?

២.៣. បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖
ក្រ ីនៃសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ
រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
(SDGs)
ផងតែរសនាេះ
គឺជាក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចជា ក្លនាសពលថម ីៗបំផុតតែលគូ បញ្ជាក្់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ។
សោយស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្នុងតខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៥ ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងសៃេះមាៃបំ ងបញ្ច ប់ភ្ជពស្ក្ីស្ក្ ការ រភពតផៃែី
118
ៃិងធានាឲ្យបាៃៃូ វភ្ជពច្សស្េើៃរុងសរឿង។
រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ឆានំ២០៣០
មាៃសោលសៅច្ំៃួៃ ១៧ ទិ សៅច្ំៃួៃ ១៦៩ ៃិង ូ ច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២ តែលៃឹងស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃស្តឹេឆានំ២០៣០។
សោលសៅទ ំងសនាេះរ ួេមាៃ៖
• សោលសៅទី១.ោមៃភ្ជពស្ក្ីស្ក្
• សោលសៅទី២. ោមៃភ្ជពអត់ឃ្ាៃ
• សោលសៅទី៣. ុខភ្ជពៃិង ុខមាលភ្ជពលែ
ភ្ជពលែ

• សោលសៅទី១៤.ជី វ ិតសៅសស្កាេទឹក្
• សោលសៅទី១៥.ជី វ ិតសៅសលើែី
• សោលសៅទី១៦. ៃត ិភ្ជពយុតតិ្េ៌ៃិងស្គថប័ៃ រ ឹងមាំ
• សោលសៅទី១៧. ភ្ជពជានែគូ

ស្មាប់សោលសៅនានា។ 119

វាមាៃស្គរៈ ំ ខ្ ៃ់ សៅក្នុ ងការក្ត់ មាា ល់ ថា
SDGs
ងក ត់ ្ា ៃ់ សលើ ស្គ រៈ ំ ខ្ ៃ់ នៃការពិ ៃិ តយតាេោៃសលើ ល ទធ ផ លនៃការអភិវឌឍ
ៃិងស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យ
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 120 ជាពិស
ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៨ មាៃបំ ង
“បសងក ើៃជាច្េបងៃូ វលទធ ភ្ជពក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ បាៃទៃ់សពលសវលា ៃិងអាច្ពឹងតផែ ក្បាៃ
តែលស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូ ល សយៃឌ័រ អាយុ ពូ ជស្គ ៃ៍ ជាតិពៃធុ ស្គថៃភ្ជព
អសនាតស្បសវ ៃ៍ ពិការភ្ជព
ទីតាំងភូ េិស្គន្រ ត ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ សៅក្នុងបរ ិបទជាតិ ”។ ទិ សៅរប ់ SDG សលខ ១៧.១៩
ទេទរឲ្យមាៃរងាវ ់ថមីៗ ស្មាប់វឌឍៃភ្ជពនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព សស្ៅពីផលិតផលក្នុងស្ ុក្ រុប។
ស្បសទ នានាតែលជា មាជិក្រប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិបាៃស្ពេសស្ពៀងោនស្វ ើការតាេោៃ
ៃិងស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញសលើយៃត ការនានា ស្មាប់ការអៃុវតត SDG។ ពួ ក្សគបាៃស្ពេសស្ពៀងោនថាៃឹង “មាៃភ្ជពហម ត់ច្ត់
តផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃពីទិៃនៃ័យតែលស្គប់ស្គងសោយស្បសទ
តែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់
អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ ទៃ់សពលសវលា អាច្ពឹងតផែ ក្បាៃ ៃិងស្តូវបាៃតបងតច្ក្សោយស្បាក្់ច្ំ ូ ល សភទ អាយុ ពូ ជស្គ ៃ៍
ជាតិពៃធុ
ស្គថៃភ្ជពអសនាតស្បសវ ៃ៍
ពិការភ្ជព
ៃិងទីតាំងភូ េិស្គន្រ ត
ៃិងលក្ខ ៈសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធ
សៅក្នុងបរ ិបទជាតិ”។121
សលើ ពីសៃេះសទៀត សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតត ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅតខក្ក្ក ោ
ឆានំ២០១៧
បាៃអៃុេ័ត ូ ច្នាក្រ
SDG
–
“ស្ក្បខ ឌ ែ៏ រ ឹងមាំេួយនៃ ូ ច្នាក្រ
ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព
ផត ល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ
ៃិងធានាបាៃៃូ វគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធស្គប់រ ូប”។
SDGs
មាៃ ូ ច្នាក្រច្ំៃួៃ
២៣២
សែើេបីស្វ ើការវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីពិៃិតយតាេោៃ ូ ច្នាក្រ SDG
គឺជាបញ្ជហស្បឈេ ំខ្ៃ់ៗ។
ូ ច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថានក្់ជាស្បព័ៃធេួ យតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែ ក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងទិៃនៃ័យ៖

• សោលសៅទី៥. េភ្ជពសយៃឌ័រ
• សោលសៅទី៦.ទឹក្ស្គែតៃិងអនាេ័យលែ
• សោលសៅទី៧.ថាេពលតែលមាៃតនេា

ើៃស ែឋ ក្ិច្ចសៅក្នុងក្ស្េិត េរេយ

• សោលសៅទី១០.ការថយច្ុេះនៃវ ិ េភ្ជព

សយងតាេ
UNDP,
MfDR
អៃុវតត ទ សនាទៃក្ស្េិតេូ លោឋៃែូ ច្ោនៃឹងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល–
“ការស្វ ើតផៃការ
ការពិៃិតយតាេោៃ
ការវាយតនេា
ការ ិក្ាត វ ងយល់
ៃិងការផត ល់ព័ត៌មាៃស្ត ប់សៅកាៃ់ការស្វ ើតផៃការវ ិញបាៃយ៉ាងលែ –
ប៉ាុតៃត ពាយេបៃត ការសផ្លតតសលើការផត ល់ជំៃួយែល់ការអភិវឌឍតែលបងាហញអំពីលទធ ផលពិតស្បាក្ែ
ៃិងលទធ ផលតែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យ”។
ែូ សច្ន េះ
“MfDR
គឺជាការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលតែលក្ំពុងតតស្វ ើ ក្េម ភ្ជព
ប៉ាុតៃត វាតស្េង់ទិ សឆាពេះសៅកាៃ់េជឈោឋៃខ្ងសស្ៅ
ៃិងលទធ ផលតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បសទ តែលបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
សស្ច្ើៃជាងការតស្េង់ទិ សឆាពេះសៅកាៃ់លទធ ផលការងារនផទ ក្នុងរប ់ទីភ្ជនក្់ងារ”។117
សៅខ ៈសពលតែលការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផលបាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិសនាេះ
វ ិ្ីស្គន្រ ត ទ ំងសៃេះមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ស ម ើៗោនច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចសៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ ៃិងក្ស្េិត ក្ល។

• សោលសៅទី៤.ការអប់រំតែលមាៃគុ

ើៃការងារៃិងក្ំស

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយ
េស្ បៃិងស្គែត

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វ ងរក្បាៃសនាេះសទ
ៃិង

116

OECD “ការស្គប់ស្គងសែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ៖ ស្គលាក្បស្តព័ត៌មាៃ” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០០៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.mfdr.org/About/Final-MfDRinformation-sheet.pdf។

119

117

UNDP ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្វ ើតផៃការ ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការវាយតនេា សែើេបីលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១៩) ទំពរ័ ទី៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf។

UNDP “សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf។

120

118

UNDP “ថានក្់ែឺក្នាំសៅសលើពិភពសលាក្បាៃអៃុេ័តសលើសោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” នថាទី២៥ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-byworld-leaders.htm.។

UNDG “ក្ំ ត់ មាាល់អំពកា
ី រត នាំ៖ ទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០” តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-forimplementation-and-monitoring-of-the-203.html។

121

Ibid ទំពរ័ ទី៦។

• ជាៃ់ទី៣ – វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោនជាអៃត រជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ។ 122
គិតស្តឹេឆានំ២០១៧
មាៃ ូ ច្នាក្រតតេួ យភ្ជគបីប៉ាុសណ្ត
ណ េះតែលមាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ៃិងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
SDGs
ជិតេួ យភ្ជគបួ ៃមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត
ប៉ាុតៃត ពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ ៃិង ៣៨ ភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។123
ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ UNDP ៖ “សោយមាៃ ូ ច្នាក្រយ៉ាងតិច្ ២៣២ ៃិងអាច្មាៃបតៃថ េសទៀត
ស្ក្បខ ឌ តែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិងេិៃអាច្តបងតច្ក្បាៃ ៃិងសោលការ ៍ស្គឹេះេួ យនៃ “ការេិៃទុក្អន ក្ណ្តមានក្់សចល”
រសបៀបវារៈឆានំ២០៣០ បសងក ើៃតាេលំោប់លំសោយនៃអាៃុភ្ជពនៃវ ិស្គលភ្ជព ៃិងទំហំរប ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសែើេបីអៃុវតត
ៃិងពិៃិតយតាេោៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ស្បក្ួ តស្បតជងសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បសទ ែូ ច្ៗោនតែលមាៃ េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិលែជាងសគបំផុត ”។124
ែំ ឹងលែ
គឺថា
ស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
“បាៃពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
125
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះ”។
តផែ ក្តាេ ូ ច្នាក្រ េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិរប ់្នាោរពិភពសលាក្
ស្បសទ តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូ លទប
ៃិងេ្យេបាៃពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគ
ពីតនេា ជាេ្យេច្ំៃួៃ
៦៥,៣
សៅក្នុងឆានំ២០០៤ សៅ ៦៨,៨ សៅក្នុងឆានំ២០១៥។126
សៅអា ុី បញ្ជហស្បឈេតផន ក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋភិបាលនានា រ ួេមាៃ៖
• តស្េូវការសៅក្នុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្នុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា

SDGs

• តស្េូវការរប ស្់ បសទ នានាសៅក្នុងការសផ្លតតសលើ ូ ច្នាក្រតែលមាៃអតថ ៃ័យខ្ាំងបំផុត ស្មាប់អាទិភ្ជពនៃ
ការអៃុវតត រប ព
់ ួ ក្សគ
( ូ ច្នាក្រទ ំង
២៣២
េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធសៅស្គប់ក្រ ីទ ំងអ ់សនាេះសទ)ៃិង

ឬការវ ិភ្ជគសស្ច្ើៃសទៀតសែើេបីស្វ ើការវាយតនេា លទធ ផលការងារកាលពីអតីតកាល
សស្ច្ើៃជាងការផត ល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីនាសពលអនាគត”។130
ការអៃុេ័តែ៏យឺតយ៉ាវនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យអាច្បណ្ត
ត លេក្ពីេូលសហតុបសច្ច ក្សទ ៃិងៃសយបាយ។
បញ្ជហបសច្ច ក្សទ រ ួេមាៃ៖
ក្ងវ េះ ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យ
ទិៃន ៃ័យមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
អវតត មាៃនៃស្ក្បខ ឌ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
(interoperability
framework)
131
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
“ៃសយបាយការ ិយ្ិបសតយយ”
ថ ិតសៅក្នុងច្ំសណ្តេឧប គា ្ំជាងសគបំផុតច្ំស េះការអៃុេ័តសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យយ៉ាងទូ លំទូលាយ
ៃិងយ៉ាងឆាប់រហ័ ។
សៅក្នុងពិភពសលាក្េួ យតែលព័ត៌មាៃ
គឺជាថាេពលសនាេះ
សៅតតមាៃេន្រៃតីតែលពុំមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្នុងការស្វ ើទំសៃើបក្េម ការស្បេូ លយក្
ៃិងការបសងក ើតទិៃនៃ័យសនាេះសទ
ៃិង/ឬពួ ក្សគមាៃភ្ជពភ័យខ្ាច្សៅក្នុងការតច្ក្រំ តលក្/បសញ្ច ញទិៃនៃ័យសោយស្គរតតខ្ាច្បាត់បង់ទិៃនៃ័យសនាេះ។
ជា ំណ្តងលែ
ស្ោប់ពូជែ៏ រ ឹងមាំ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃោំរ ួច្រាល់សហើយ។
េន្រៃតីតែលមាៃការយល់ែឹង
តស្េូវការយ៉ាងខ្ាំងកាាពីស្ក្ ុេ ងា េ ុី វ ិល
ៃិង មាព្ពីទីភ្ជនក្់ងារអៃត រជាតិក្ំពុងតតជំរុញឲ្យមាៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ការែំស ើរការ ៃិងការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។132
៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ
តផន ក្សៃេះមាៃបំ ង៖
•
ក្ំ ត់ ថ ិតិផល វូ ការ1

• យក្ឈន េះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជាសោយលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធរប ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។ 127
ទិៃនៃ័យអាច្ជួ យែល់រោឋភិបាលសៅក្នុងការអៃុវតត
SDG។
សោយមាៃបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ
“ការបសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្
តក្លេែ ឱយបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ច្រៃត ជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ
ទទួ លបាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃបំត ក្តូ ច្ៗជាសស្ច្ើៃ”។128
វាក្៏អាច្ជាក្រ

ីផងតែរ តែល៖

ទិៃនៃ័យ
ៃិងជាញឹក្ញាប់
ទិៃនៃ័យលែ
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍភ្ជគសស្ច្ើៃ
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសៅតតចំបាច្់ស្តូវស្វ ើការតក្លេែ សៅក្នុង វ ិ្ីជាសស្ច្ើៃ។
ភ្ជពចំបាច្់សនាេះគឺ
ការធានាថាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ
ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ
ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ
ស្តូវបាៃស្បេូ លយក្បាៃទៃ់សពលសវលា។ 129
សទេះបី ជា មាៃការជំ រុញ ឲ្យមាៃការសស្បើ ស្បា ់ ទិៃន ៃ័ យកាៃ់ តតសស្ច្ើ ៃ សៅក្នុ ងអភិ បា លក្ិ ច្ច ក្៏ សោយ
ក្៏ កា រ ទ ង់ េ តិ រ ប ់ េ ន្រៃតី ស្គធារ ៈ ៃិងអន ក្អៃុវតត ការអភិវឌឍសៅក្នុងឆានំ២០១៧ តែលេក្ពីស្បសទ តែលមាៃច្ំ ូ លទប
ៃិងេ្យេច្ំៃួៃ
១២៦
ស្បសទ
បាៃបងាហញថា
“ថានក្់ែឹក្នាំសស្បើស្បា ់ទៃ
ិ ន ៃ័យ

•

ពិភ្ជក្ាអំពីទិៃនៃ័យ្ំ

•

ពៃយល់អំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង

•

ចប់សផត ើេអៃុវតត ទិៃនៃ័យតូ ច្ ៃិង

•

ពៃយល់អំពីទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។

សទេះបីជាទិៃនៃ័យបងាហញថា
ពិភពសលាក្ក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទទួ លយក្បទពិសស្គ្ៃ៍ក្៏សោយ
ក្៏ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅតតជាបញ្ជហស្បឈេេួ យសៅក្នុងស្បសទ ក្ំ
ពុងអភិវឌឍ។
សយងតាេ
ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ
(A
World
that
Counts)
៖
“ស្បសទ ជាសស្ច្ើៃខ្ាំងណ្ត ់សៅតតមាៃទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
ទិៃនៃ័យេក្ែល់យឺតសពក្
ៃិងមាៃបញ្ជហសស្ច្ើៃខ្ាំងណ្ត ់ តែលសៅតតស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់តិច្តួ ច្ខ្ាំងណ្ត ់។ 133
សៅក្នុងតផន ក្សៃេះ សយើងៃឹងៃិយយអំពីស្បភពទិៃនៃ័យខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជា សោយទិៃនៃ័យ។
៣.១

ថ ិតិផល វូ ការ

សៅខ ៈសពលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើងៃូ វទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ
ថ ិតិផល វូ ការជាសែើេសនាេះសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ែតែល។
122

Ibid ទំពរ័ ទី៩។

123

OECD របាយការ ៍ ត ីពីក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការសៅក្នុងការអភិវឌឍ ឆានំ២០១៧៖ ទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ទីស្ក្ ុងបា៉ា រ ី ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី២៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en#page25។

124

UNDP “ក្ំ ត់ មាាល់អំពីការត នាំ៖ ទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០” តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--data-forimplementation-and-monitoring-of-the-203.html។

125

Neil Webster ៃិង Helle Munk Ravnborg “ការពិៃិតយតាេោៃការអៃុវតត សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព – តួ នាទីរប ់បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័ ”
ស្បធាៃ ភ្ជអុឺរុប ស្មាប់សោលៃសយបាយខ្ងសស្ៅ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.europart.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578020/EXPO_STU(2006)578020_EN.pdf។

126

Ibid ទំពរ័ ទី១១។

127
128
129

ស្បសភទទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា

ថ ិតិផល វូ ការ
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួ សលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលផល វូ ការ ស្មាប់សោលបំ

ែូ ច្ជា

គឺជា
ងតផន ក្រែឋ បាលជាច្

130

Takaaki Masaki ៃិងអន ក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខក្ូ ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ ៖ សតើថានក្់ែឹក្នាំត វ ងរក្ទិៃនៃយ
័
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះសែើេបីបសងក ើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខ ប” AidData n.d. ទំព័រទី១ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។

្នាោរអភិវឌឍៃ៍អា ុី “ពីសោលសៅសៅកាៃ់ ក្េម ភ្ជព៖ អៃុវតត សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព – ក្ំ ត់ មាាល់អំពីស្គវតារនៃ ិកាខស្គលា” ឆានំ២០១៧
ទំព័រទី៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/301696/goals-action-sdgs.pdf។
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Kathleen Hickey “សតើអវីគឺជាតស្េូវការយ៉ាងពិតស្បាក្ែ ស្មាប់រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ” GCN នថាទី២២ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://gcn.com/articles/2016/12/22/data-governance-challenges-solutions.aspx។

OECD របាយការ ៍ ត ីពីក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការសៅក្នុងការអភិវឌឍ ឆានំ២០១៧៖ ទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍ (ទីស្ក្ ុងបា៉ា រ ី ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី២៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://read.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en#page27។

132

Ben Rossi “រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ េិៃពិត ឬជាការពិត?” យុគព័ត៌មាៃ នថាទ១
ី ៤ តខេក្រា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.informationage.com/data-driven-government-oxymoron-or-reality-123460782/។

Neil Webster ៃិង Helle Munk Ravnborg “ការពិៃិតយតាេោៃការអៃុវតត សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព – តួ នាទីរប ់បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័ ”
ស្បធាៃ ភ្ជអុឺរុប ស្មាប់សោលៃសយបាយខ្ងសស្ៅ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦ ទំព័រទី៣៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.europart.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578020/EXPO_STU(2006)578020_EN.pdf។
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ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ពិភពសលាក្េួ យតែលមាៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៤ ទំពរ័ ទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។

• ជាៃ់ទី៣ – វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោនជាអៃត រជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ។ 122
គិតស្តឹេឆានំ២០១៧
មាៃ ូ ច្នាក្រតតេួ យភ្ជគបីប៉ាុសណ្ត
ណ េះតែលមាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ៃិងអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
SDGs
ជិតេួ យភ្ជគបួ ៃមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត
ប៉ាុតៃត ពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ ៃិង ៣៨ ភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។123
ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ UNDP ៖ “សោយមាៃ ូ ច្នាក្រយ៉ាងតិច្ ២៣២ ៃិងអាច្មាៃបតៃថ េសទៀត
ស្ក្បខ ឌ តែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិងេិៃអាច្តបងតច្ក្បាៃ ៃិងសោលការ ៍ស្គឹេះេួ យនៃ “ការេិៃទុក្អន ក្ណ្តមានក្់សចល”
រសបៀបវារៈឆានំ២០៣០ បសងក ើៃតាេលំោប់លំសោយនៃអាៃុភ្ជពនៃវ ិស្គលភ្ជព ៃិងទំហំរប ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវការសែើេបីអៃុវតត
ៃិងពិៃិតយតាេោៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ស្បក្ួ តស្បតជងសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បសទ ែូ ច្ៗោនតែលមាៃ េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិលែជាងសគបំផុត ”។124
ែំ ឹងលែ
គឺថា
ស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
“បាៃពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
125
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះ”។
តផែ ក្តាេ ូ ច្នាក្រ េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិរប ់្នាោរពិភពសលាក្
ស្បសទ តែលមាៃស្បាក្់ច្ំ ូ លទប
ៃិងេ្យេបាៃពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគ
ពីតនេា ជាេ្យេច្ំៃួៃ
៦៥,៣
សៅក្នុងឆានំ២០០៤ សៅ ៦៨,៨ សៅក្នុងឆានំ២០១៥។126
សៅអា ុី បញ្ជហស្បឈេតផន ក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋភិបាលនានា រ ួេមាៃ៖
• តស្េូវការសៅក្នុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្នុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា

SDGs

• តស្េូវការរប ស្់ បសទ នានាសៅក្នុងការសផ្លតតសលើ ូ ច្នាក្រតែលមាៃអតថ ៃ័យខ្ាំងបំផុត ស្មាប់អាទិភ្ជពនៃ
ការអៃុវតត រប ព
់ ួ ក្សគ
( ូ ច្នាក្រទ ំង
២៣២
េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធសៅស្គប់ក្រ ីទ ំងអ ់សនាេះសទ)ៃិង

ឬការវ ិភ្ជគសស្ច្ើៃសទៀតសែើេបីស្វ ើការវាយតនេា លទធ ផលការងារកាលពីអតីតកាល
សស្ច្ើៃជាងការផត ល់ព័ត៌មាៃែល់សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីនាសពលអនាគត”។130
ការអៃុេ័តែ៏យឺតយ៉ាវនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យអាច្បណ្ត
ត លេក្ពីេូលសហតុបសច្ច ក្សទ ៃិងៃសយបាយ។
បញ្ជហបសច្ច ក្សទ រ ួេមាៃ៖
ក្ងវ េះ ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យ
ទិៃន ៃ័យមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
អវតត មាៃនៃស្ក្បខ ឌ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
(interoperability
framework)
131
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
“ៃសយបាយការ ិយ្ិបសតយយ”
ថ ិតសៅក្នុងច្ំសណ្តេឧប គា ្ំជាងសគបំផុតច្ំស េះការអៃុេ័តសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យយ៉ាងទូ លំទូលាយ
ៃិងយ៉ាងឆាប់រហ័ ។
សៅក្នុងពិភពសលាក្េួ យតែលព័ត៌មាៃ
គឺជាថាេពលសនាេះ
សៅតតមាៃេន្រៃតីតែលពុំមាៃឆ្ៃទ ៈសៅក្នុងការស្វ ើទំសៃើបក្េម ការស្បេូ លយក្
ៃិងការបសងក ើតទិៃនៃ័យសនាេះសទ
ៃិង/ឬពួ ក្សគមាៃភ្ជពភ័យខ្ាច្សៅក្នុងការតច្ក្រំ តលក្/បសញ្ច ញទិៃនៃ័យសោយស្គរតតខ្ាច្បាត់បង់ទិៃនៃ័យសនាេះ។
ជា ំណ្តងលែ
ស្ោប់ពូជែ៏ រ ឹងមាំ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យស្តូវបាៃោំរ ួច្រាល់សហើយ។
េន្រៃតីតែលមាៃការយល់ែឹង
តស្េូវការយ៉ាងខ្ាំងកាាពីស្ក្ ុេ ងា េ ុី វ ិល
ៃិង មាព្ពីទីភ្ជនក្់ងារអៃត រជាតិក្ំពុងតតជំរុញឲ្យមាៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ការែំស ើរការ ៃិងការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ។132
៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ
តផន ក្សៃេះមាៃបំ ង៖
•
ក្ំ ត់ ថ ិតិផល វូ ការ1

• យក្ឈន េះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជាសោយលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធរប ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។ 127
ទិៃនៃ័យអាច្ជួ យែល់រោឋភិបាលសៅក្នុងការអៃុវតត
SDG។
សោយមាៃបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ
“ការបសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្
តក្លេែ ឱយបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ច្រៃត ជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ
ទទួ លបាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃបំត ក្តូ ច្ៗជាសស្ច្ើៃ”។128
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ស្បជាពលរែឋ សស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូ ការសែើេបីស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យអំពីលទធ ផលការងាររប ់រោឋភិបាល
ៃិងស្វ ើឲ្យរោឋភិបាលមាៃគ សៃយយភ្ជព។
សោយេិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យឯក្ជៃសនាេះសទ របាយការ

៍រប ់រោឋភិបាលមាៃលក្ខ

ៃិងការពិៃិតយតាេោៃ
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េះស្បភព

៤. ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិមាៃ ិទធិផតល់េតិសយបល់ែល់ការបក្ស្ស្គយ ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ។
៥. ទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងតផន ក្ ថ ិតិអាច្ស្តូវបាៃទញសច្ញពីស្បភពស្គប់ស្បសភទទ ំងអ ់
អាច្ជាការ ទ ង់េតិសោយសស្បើ ថ ិតិ
ឬក្ំ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិៃឹងសស្ជើ សរ ី ស្បភពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងគុ ភ្ជព
ភ្ជពទៃ់សពលសវលា
ៃិងបៃ្ុក្សលើអនក្សឆ្ា ើយតប។

ត់ស្តារែឋ បាល។
សស្គហ៊េុយ

៦. ទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្ពីោនស្តូវបាៃស្បេូ លសោយទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិសែើេបីស្វ ើការច្ងស្ក្ង ថ ិតិ
សទេះបីជាទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះ ំសៅសលើរ ូបវៃត បុគាល
ឬៃីតិបុគាលក្៏សោយ
ៃឹងមាៃភ្ជព មាាត់បំផុត
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផ្លតច្់េុខ ស្មាប់សោលបំ ងតផន ក្ ថ ិតិ។

ៈ៖

• មាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិមាៃបំ ងស្គបែ ត ប់សលើស្បជាជៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ

–

៧. ច្ាប់
បទបបញ្ា តត ិ
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានា
តែលស្បព័ៃធ ថ ិតិស្វ ើស្បតិបតត ិការស្ បតាេច្ាប់
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត ទ ំងសនាេះៃឹងស្តូវបាៃបងាហញជាស្គធារ ៈ។

• មាៃ ងា តិភ្ជព
–
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិមាៃការសផ្លតតសលើ ថ ិតិសៅក្នុងរយៈសពលតវង
ៃិងផត ល់ៃិយេៃ័យតែលមាៃ ងា តិភ្ជពនៃរងាវ ់ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់តាេសពលសវលា
តែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់ការបក្ស្ស្គយអំពីការបា៉ាៃ់ស្គមៃនាសពលថម ីៗបំផុតៃិង

៨. ការ ស្េប
មាៃស្គរៈ
៩. ការសស្បើស្បា
សលើក្ក្េព

• អាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិស្តូវតតបំសពញតាេលក្ខ ខ ឌ តស្េូវតផន ក្តមាាភ្ជពតែលស្តូវបាៃក្ំ
ៃិងអងា ភ្ជពអៃត រជាតិ។138

១០. ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការសទវ ភ្ជគី
ៃិងពហុភ្ជគីច្ំស
រ ួេច្ំត ក្ែល់ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូ ការសៅស្គប់ស្បសទ ទ ំងអ ់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

–
ត់សោយច្ាប់

ច្ំ ុ ច្ច្ុងសស្កាយចំបាច្់ស្តូវបាៃ ងក ត់្ាៃ់។
ថ ិតិផល វូ ការតផែ ក្សលើសោលការ ៍
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទារ ួេតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវ ិជាាជីវៈ។139

ត ង់ោរ
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ស្បអប់ទី១០. សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូ ការ
សោលការ ៍ទ ំងែប់ខ្ងសស្កាេសៃេះស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្ ុេស្បឹក្ាស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិង ងា េនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិសៅក្នុងក្ិច្ចស្បជុំសពញអងា សលើក្ទី ៤៦ រប ់ខល ួៃ សៅនថា ទី២៤ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៣៖
១.

៣. សែើេបីជួយ ស្េួ លែល់ការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសនាេះ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិៃឹងស្វ ើបទបងាហញអំពីព័ត៌មាៃស្ បតាេ ត ង់ោរតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត ច្ំស
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានារប ់ ថ ិតិ។

ថ ិតិផល វូ ការផត ល់ធាតុតែលេិៃអាច្ខវ េះសៅក្នុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសៅក្នុង ងា េស្បជា្ិបសតយយ តែលផត ល់ជូៃរោឋភិបាល
ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងស្គធារ ជៃៃូ វទិៃនៃ័យអំពីស្គថៃភ្ជពស ែឋ ក្ិច្ច ស្បជាស្គន្រ ត
ងា េ ៃិងបរ ិស្គថៃ។ សែើេបីបំសពញតាេ
បំ ងសៃេះ
ថ ិតិផល វូ ការតែលបំសពញតាេការស្វ ើសត ត អំពីការសស្បើស្បា ់ជាក្់ត ត ង
ៃឹងស្តូវបាៃច្ងស្ក្ង
ៃិងស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិផល វូ ការនានាសោយេិៃលសេែ ៀង
សែើេបីសោរពតាេ ិទធិរប ់ស្បជាពលរែឋ សៅក្នុងការទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គធារ ៈ។

កាលពីបុរា
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137
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138
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េះតផន ក្ ថ ិតិ

ថ ិតិផល វូ ការរ ួេមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទ ង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋ បាល។

ជំសរឿៃ
គឺជា៖
“ការរាប់ ស្មាប់សោលបំ ងផល វូ ការ
ជាពិស
គឺសែើេបីរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃតែលរ ់សៅក្នុងស្បសទ
140
ៃិងទទួ លបាៃព័ត៌មាៃនានា
ែូ ច្ជា
អាយុ
សភទ
ពូ ជស្គ ៃ៍។ល។”
ជំសរឿៃស្បជាជៃ
គឺជា៖
“ស្បតិបតត ិការនៃការរាប់ជាផល វូ ការតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងជាសទៀងទត់
(ឬច្ំ ុ ច្សោល ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀប)
នៃច្ំៃួៃស្បជាជៃសៅក្នុងតែៃែីនៃស្បសទ េួ យ
ៃិងសៅក្នុងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត ែ៏តូច្បំផុតសៅក្នុងតែៃែីសនាេះ
រ ួេជាេួ យព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ៈស្បជាស្គន្រ ត ៃិង ងា េេួ យច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ស្មាប់ស្បជាជៃ រុប”។141
លក្ខ

ៈពិស

ំខ្ៃ់ៗតែលស្វ ើឲ្យជំសរឿៃមាៃភ្ជពពិស

រ ួេមាៃ៖

• ការសរៀបរាប់ោច្់សោយត ក្ពីោន
–
ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃអំពីេៃុ សមានក្់ៗតែលបាៃច្ូ លរ ួេ
ែូ សច្ន េះបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ពួក្សគៃឹងស្តូវបាៃក្ត់ស្តាោច្់សោយត ក្ពីោន
• ការសក្ើតស ើងសៅក្នុងសពលតតេួ យ
ព័ត៌មាៃតែលទទួ លបាៃគួ រតតសយងែល់រយៈសពលសយងតែលស្តូវបាៃក្ំ
(ឬសពលសវលាជាក្់លាក្់)
•

វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្ស្គវស្ជាវតែលស្បក្បសោយគតិប ឌ ិត “ ថ ិតិផល វូ ការ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-socialresearch/n34.xml (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ស្េួ លសៅក្នុងច្ំសណ្តេទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិនានាសៅក្នុងស្បសទ
ំខ្ៃ់ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូ វ ងា តិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងស្បព័ៃធ ថ ិតិ។
់ទ សនាទៃអៃត រជាតិ ការចត់ថានក្់ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាសោយទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិសៅក្នុងស្បសទ ៃីេួយៗ
់ ងា តិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពរប ់ស្បព័ៃធ ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតផល វូ ការទង
ំ អ ់។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្ ុេស្បឹក្ាស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េ
សៅនថា ទី២៤ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៣ (E/RES/២០១៣/២១)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-E.pdf។

២. សែើេបីបៃត ការសជឿទុក្ច្ិតតសលើ ថ ិតិផល វូ ការ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ស្ បតាេការពិចរណ្តតែលស្បក្បសោយវ ិជាាជីវៈយ៉ាងតឹង រុឹង
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងសោលការ ៍ តផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត
ៃិង ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយ វ ិជាាជីវៈ ច្ំស េះវ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងៃីតិ វ ិ្ីសៅក្នុងការស្បេូ លយក្ ការែំស ើរការ ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើបទបងាហញអំពីទិៃនៃ័យ ថ ិតិផងតែរ។
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ៈពិស

ក្លភ្ជព – ការរាប់ (ឬការក្ំ ត់ច្ំៃួៃសោល) ស្បជាជៃគួ រតតរ ួេបញ្ចល
ូ េៃុ សស្គប់រ ូបតែលក្ំពុងតតស្គនក្់សៅ
ៃិង/ឬមាៃវតត មាៃសៅក្នុងតែៃែីតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់នៃស្បសទ ណ្តេួ យសៅសពលសវលាតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់តតេួ យ

• ទិៃនៃ័យតំបៃ់តូច្
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ស្បជាជៃតែល
ៃិងស្ក្ ុេស្បជាជៃតូ ច្ៗ

៍នៃ ថ ិតិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.statssa.gov.za/?page_id=750

–
ត់យ៉ាងច្ា ់លា ់ៃិងមាៃលក្ខ

–
ជំសរឿៃគួ រតតបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីច្ំៃួៃ
ក្់ព័ៃធៃឹងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត តូ ច្បំផុតនៃស្បសទ សនាេះ
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វតែល ំខ្ៃ់

140

វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ជំសរឿៃ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/census (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

141

គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ៃន ិ ិទធ ត ីពីការត នាំអនក្ ថ ិតិនៃអឺរុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆានំ២០២០ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្
ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត វ ឆានំ២០១៥) ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។

េបង”។ 134 វាគឺជា “ស្បសភទតូ ច្េួ យនៃ ‘ទិៃនៃ័យ វ ិទាស្គន្រ ត ’ តែលជួ យែល់ការត វ ងយល់អំពីរសបៀបបំសពញេុខងារ
ៃិងស្វ ើការវ ិវតត ៃ៍ខល ួៃរប ់ ងា េឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ តថេសទៀត”។135
សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូ ការ សយងតាេគ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើត
ៃិងផសពវ ផាយអំពីលទធ ផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើងសែើេបីស្វ ើការឆ្លុេះបញ្ជចំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គមញ
ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិង ងា េសៅក្នុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង”។136
រោឋភិបាលសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូ ការសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការ
ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ឬការវាយតនេា សលើសោលៃសយបាយនានា។
វ ិ ័យឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូ ការសែើេបីោំស្ទែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តផន ក្អាជីវក្េម ។
ស្បជាពលរែឋ សស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូ ការសែើេបីស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យអំពីលទធ ផលការងាររប ់រោឋភិបាល
ៃិងស្វ ើឲ្យរោឋភិបាលមាៃគ សៃយយភ្ជព។
សោយេិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យឯក្ជៃសនាេះសទ របាយការ

៍រប ់រោឋភិបាលមាៃលក្ខ

ៃិងការពិៃិតយតាេោៃ
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វ ិ្ីស្គន្រ ត

េះស្បភព

៤. ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិមាៃ ិទធិផតល់េតិសយបល់ែល់ការបក្ស្ស្គយ ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិេិៃបាៃស្តឹេស្តូវ។
៥. ទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងតផន ក្ ថ ិតិអាច្ស្តូវបាៃទញសច្ញពីស្បភពស្គប់ស្បសភទទ ំងអ ់
អាច្ជាការ ទ ង់េតិសោយសស្បើ ថ ិតិ
ឬក្ំ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិៃឹងសស្ជើ សរ ី ស្បភពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងគុ ភ្ជព
ភ្ជពទៃ់សពលសវលា
ៃិងបៃ្ុក្សលើអនក្សឆ្ា ើយតប។

ត់ស្តារែឋ បាល។
សស្គហ៊េុយ

៦. ទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្ពីោនស្តូវបាៃស្បេូ លសោយទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិសែើេបីស្វ ើការច្ងស្ក្ង ថ ិតិ
សទេះបីជាទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះ ំសៅសលើរ ូបវៃត បុគាល
ឬៃីតិបុគាលក្៏សោយ
ៃឹងមាៃភ្ជព មាាត់បំផុត
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផ្លតច្់េុខ ស្មាប់សោលបំ ងតផន ក្ ថ ិតិ។

ៈ៖

• មាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិមាៃបំ ងស្គបែ ត ប់សលើស្បជាជៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ

–

៧. ច្ាប់
បទបបញ្ា តត ិ
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានា
តែលស្បព័ៃធ ថ ិតិស្វ ើស្បតិបតត ិការស្ បតាេច្ាប់
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត ទ ំងសនាេះៃឹងស្តូវបាៃបងាហញជាស្គធារ ៈ។

• មាៃ ងា តិភ្ជព
–
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិមាៃការសផ្លតតសលើ ថ ិតិសៅក្នុងរយៈសពលតវង
ៃិងផត ល់ៃិយេៃ័យតែលមាៃ ងា តិភ្ជពនៃរងាវ ់ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់តាេសពលសវលា
តែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់ការបក្ស្ស្គយអំពីការបា៉ាៃ់ស្គមៃនាសពលថម ីៗបំផុតៃិង

៨. ការ ស្េប
មាៃស្គរៈ
៩. ការសស្បើស្បា
សលើក្ក្េព

• អាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិស្តូវតតបំសពញតាេលក្ខ ខ ឌ តស្េូវតផន ក្តមាាភ្ជពតែលស្តូវបាៃក្ំ
ៃិងអងា ភ្ជពអៃត រជាតិ។138

១០. ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការសទវ ភ្ជគី
ៃិងពហុភ្ជគីច្ំស
រ ួេច្ំត ក្ែល់ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូ ការសៅស្គប់ស្បសទ ទ ំងអ ់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

–
ត់សោយច្ាប់

ច្ំ ុ ច្ច្ុងសស្កាយចំបាច្់ស្តូវបាៃ ងក ត់្ាៃ់។
ថ ិតិផល វូ ការតផែ ក្សលើសោលការ ៍
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទារ ួេតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវ ិជាាជីវៈ។139

ត ង់ោរ

វ ិ្ីស្គន្រ ត

ស្បអប់ទី១០. សោលការ ៍ស្គឹេះនៃ ថ ិតិផល វូ ការ
សោលការ ៍ទ ំងែប់ខ្ងសស្កាេសៃេះស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្ ុេស្បឹក្ាស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិង ងា េនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិសៅក្នុងក្ិច្ចស្បជុំសពញអងា សលើក្ទី ៤៦ រប ់ខល ួៃ សៅនថា ទី២៤ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៣៖
១.

៣. សែើេបីជួយ ស្េួ លែល់ការបក្ស្ស្គយទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសនាេះ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិៃឹងស្វ ើបទបងាហញអំពីព័ត៌មាៃស្ បតាេ ត ង់ោរតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត ច្ំស
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានារប ់ ថ ិតិ។

ថ ិតិផល វូ ការផត ល់ធាតុតែលេិៃអាច្ខវ េះសៅក្នុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃសៅក្នុង ងា េស្បជា្ិបសតយយ តែលផត ល់ជូៃរោឋភិបាល
ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងស្គធារ ជៃៃូ វទិៃនៃ័យអំពីស្គថៃភ្ជពស ែឋ ក្ិច្ច ស្បជាស្គន្រ ត
ងា េ ៃិងបរ ិស្គថៃ។ សែើេបីបំសពញតាេ
បំ ងសៃេះ
ថ ិតិផល វូ ការតែលបំសពញតាេការស្វ ើសត ត អំពីការសស្បើស្បា ់ជាក្់ត ត ង
ៃឹងស្តូវបាៃច្ងស្ក្ង
ៃិងស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិផល វូ ការនានាសោយេិៃលសេែ ៀង
សែើេបីសោរពតាេ ិទធិរប ់ស្បជាពលរែឋ សៅក្នុងការទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គធារ ៈ។

កាលពីបុរា
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គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “សតើស្បព័ៃធ ថ ិតិផល វូ ការទំសៃើបសៅក្ស្េិតជាតិគួរតតមាៃរ ូបរាងែូ ច្សេត ច្? តខេក្រា ឆានំ២០០៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/applyprinciples.e.pdf។
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ថ ិតិនៃអាន្រហវិក្ខ្ងតបូង “សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូ ការ ៃិងសោលការ
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Nicholas Eberstadt ៃិងអន ក្ែនទសទៀត “’សែើេបីឲ្យពួ ក្គសគអាច្ស្វ ើការស្បតក្ក្ោនសោយតផែ ក្សលើការពិត’៖ តួ នាទីែ៏ ំខ្ៃ់នៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ លយក្រប ់
រោឋភិបាល” គសស្មាង Hamilton ៃិង វ ិទាស្គថៃ ហស្ោ អាសេរ ិក្ តខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2017/02/thp_20170227_govt_collected_data_report.pdf។
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េះតផន ក្ ថ ិតិ

ថ ិតិផល វូ ការរ ួេមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទ ង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋ បាល។

ជំសរឿៃ
គឺជា៖
“ការរាប់ ស្មាប់សោលបំ ងផល វូ ការ
ជាពិស
គឺសែើេបីរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃតែលរ ់សៅក្នុងស្បសទ
140
ៃិងទទួ លបាៃព័ត៌មាៃនានា
ែូ ច្ជា
អាយុ
សភទ
ពូ ជស្គ ៃ៍។ល។”
ជំសរឿៃស្បជាជៃ
គឺជា៖
“ស្បតិបតត ិការនៃការរាប់ជាផល វូ ការតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងជាសទៀងទត់
(ឬច្ំ ុ ច្សោល ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀប)
នៃច្ំៃួៃស្បជាជៃសៅក្នុងតែៃែីនៃស្បសទ េួ យ
ៃិងសៅក្នុងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត ែ៏តូច្បំផុតសៅក្នុងតែៃែីសនាេះ
រ ួេជាេួ យព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ៈស្បជាស្គន្រ ត ៃិង ងា េេួ យច្ំៃួៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ស្មាប់ស្បជាជៃ រុប”។141
លក្ខ

ៈពិស

ំខ្ៃ់ៗតែលស្វ ើឲ្យជំសរឿៃមាៃភ្ជពពិស

រ ួេមាៃ៖

• ការសរៀបរាប់ោច្់សោយត ក្ពីោន
–
ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃអំពីេៃុ សមានក្់ៗតែលបាៃច្ូ លរ ួេ
ែូ សច្ន េះបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ពួក្សគៃឹងស្តូវបាៃក្ត់ស្តាោច្់សោយត ក្ពីោន
• ការសក្ើតស ើងសៅក្នុងសពលតតេួ យ
ព័ត៌មាៃតែលទទួ លបាៃគួ រតតសយងែល់រយៈសពលសយងតែលស្តូវបាៃក្ំ
(ឬសពលសវលាជាក្់លាក្់)
•

វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្ស្គវស្ជាវតែលស្បក្បសោយគតិប ឌ ិត “ ថ ិតិផល វូ ការ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://methods.sagepub.com/book/key-concepts-in-socialresearch/n34.xml (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ស្េួ លសៅក្នុងច្ំសណ្តេទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិនានាសៅក្នុងស្បសទ
ំខ្ៃ់ច្ំស េះការ សស្េច្បាៃៃូ វ ងា តិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងស្បព័ៃធ ថ ិតិ។
់ទ សនាទៃអៃត រជាតិ ការចត់ថានក្់ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាសោយទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិសៅក្នុងស្បសទ ៃីេួយៗ
់ ងា តិភ្ជព ៃិងស្ប ិទធភ្ជពរប ់ស្បព័ៃធ ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតផល វូ ការទង
ំ អ ់។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយស្ក្ ុេស្បឹក្ាស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េ
សៅនថា ទី២៤ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៣ (E/RES/២០១៣/២១)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-E.pdf។

២. សែើេបីបៃត ការសជឿទុក្ច្ិតតសលើ ថ ិតិផល វូ ការ
ទីភ្ជនក្់ងារ ថ ិតិចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ស្ បតាេការពិចរណ្តតែលស្បក្បសោយវ ិជាាជីវៈយ៉ាងតឹង រុឹង
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងសោលការ ៍ តផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត
ៃិង ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយ វ ិជាាជីវៈ ច្ំស េះវ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងៃីតិ វ ិ្ីសៅក្នុងការស្បេូ លយក្ ការែំស ើរការ ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើបទបងាហញអំពីទិៃនៃ័យ ថ ិតិផងតែរ។
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បទបបញ្ា តត ិ

ៈពិស

ក្លភ្ជព – ការរាប់ (ឬការក្ំ ត់ច្ំៃួៃសោល) ស្បជាជៃគួ រតតរ ួេបញ្ចល
ូ េៃុ សស្គប់រ ូបតែលក្ំពុងតតស្គនក្់សៅ
ៃិង/ឬមាៃវតត មាៃសៅក្នុងតែៃែីតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់នៃស្បសទ ណ្តេួ យសៅសពលសវលាតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់តតេួ យ

• ទិៃនៃ័យតំបៃ់តូច្
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈរប ់ស្បជាជៃតែល
ៃិងស្ក្ ុេស្បជាជៃតូ ច្ៗ

៍នៃ ថ ិតិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.statssa.gov.za/?page_id=750

–
ត់យ៉ាងច្ា ់លា ់ៃិងមាៃលក្ខ

–
ជំសរឿៃគួ រតតបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីច្ំៃួៃ
ក្់ព័ៃធៃឹងតំបៃ់ភូេិស្គន្រ ត តូ ច្បំផុតនៃស្បសទ សនាេះ
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វតែល ំខ្ៃ់

140

វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ជំសរឿៃ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/census (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

141

គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ៃន ិ ិទធ ត ីពីការត នាំអនក្ ថ ិតិនៃអឺរុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆានំ២០២០ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្
ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត វ ឆានំ២០១៥) ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។

ជាងសគសៅក្នុងការការ

• ស្បព័ៃធច្ុេះបញ្ា ី ស្មាប់បុគាល/អាជីវក្េម /ស្ទពយ េបតត ិ/យៃជំៃិេះ

រព័ត៌មាៃ មាាត់រប ់បុគាលៃិង

• ការអៃុវតត េតងសទៀតតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជាសទៀងទត់
–
ជំសរឿៃគួ រតតស្តូវបាៃស្វ ើស ើងជាសទៀងទត់
ស្វ ើែូសច្ន េះព័ត៌មាៃតែលអាច្សស្បៀបស្ៀបបាៃៃឹងអាច្ត វ ងរក្បាៃតាេលំោប់លំសោយតែលឋិតសថរេួ យ។
សគបាៃត នាំថា ទិៃនៃ័យនៃជំសរឿៃគួ រតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាងតិច្សរៀងរាល់ែប់ឆានំេតង។142
ច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេក្ំ

• អតត ញ្ជា

ប័ ណ លិខិតឆ្ា ងតែៃប័ ណ សបើក្បរ

• បញ្ា ីស្មេះសបាេះសឆានត
• បញ្ា ីក្ ិោឋៃ

ត់ខាឹេស្គរនៃជំសរឿៃ៖

• ការទេទរទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិៃិងក្ស្េិតេូ លោឋៃ

• បញ្ា ីស្ក្ ុេស្បឹក្ាក្នុងេូ លោឋៃ

• លទធ ភ្ជពសៅក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យពីស្បភព ថ ិតិសផសងសទៀតៃិង

• លិខិតអៃុញ្ជាតស្គង ង់

• ការោក្់ក្ំហិតនៃជំសរឿៃច្ំស េះការស្បេូ លទិៃនៃ័យសៅសពលតែល
(យ៉ាងសហាច្ណ្ត ់ក្៏ច្ំស េះជំសរឿៃតាេតបបបុរា តែរ)
ច្ំៃួៃ ំ ួ រតែលអាច្ស្តូវបាៃ ួ រច្ំស េះស្បធាៃបទេួ យគឺមាៃក្ស្េិត
រំសញាច្
ៃិងមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញជាងសៃេះ
ៃិងការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអន ក្ស្វ ើបទ មាា ៃ៍ស្បក្បសោយភ្ជពជំនាញ
អាច្ស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់តតសៅក្នុងក្ស្េិតតែលបាៃក្ំ ត់តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។ 143

• ស្បព័ៃធសច្ញអាជាញប័ ណ (ទូ រទ សៃ៍ការលក្់ទំៃិញតែលមាៃការរ ឹតតបិត)
• គ

ៃិងសៅសពលតែលស្បធាៃតែលមាៃ
តែលស្តូវការសេសរៀៃបតៃថ េ

ទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិទទួ លបាៃពីការ ទ ង់េតិែ៏ស្គេញ្ា េួ យ
–
144
“ការ ិក្ាអំពីស្បជាជៃេួ យស្ក្ ុេតូ ច្សែើេបីស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃអំ ពី បុ គា លិ ក្ លក្ខ ៈរប ់ ស្បជាជៃ”។
“តាេ្េម តា
145
ការ ទ ង់ េ តិ រ ួេបញ្ច ូល ស្បជាជៃេួ យតផន ក្តូ ច្នៃច្ំ ៃួ ៃស្បជាជៃ រុ ប ”
សៅខ ៈសពលតែលជំសរឿៃគឺជាការរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃទ ំងអ ់។
ទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃសៅថានក្់សស្កាេជាតិនៃបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់រប ់ស្បជាជៃ
ៃិងស្តូវបាៃស្បេូ លយក្
សោយស្គរតតមាៃការតស្បស្បួ លយ៉ាងឆាប់រហ័ នៃច្ំៃួៃ
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈសផសងសទៀតរប ់ស្បជាជៃ
ៃិងក្ំស ើៃនៃតស្េូវការទិៃនៃ័យលេែ ិតអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈតផន ក្ ងា េ
ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងផទ េះ តេបង តែលេិៃ េស្ ប ស្មាប់ការស្បេូ លយក្សោយជំសរឿៃសនាេះសទ។146

• ទិៃនៃ័យគ

• ក្ំ

អន ក្វ ិភ្ជគអំពីអាជីវក្េម
មាាល់តូប)។149

ការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិនៃទិៃនៃ័យរែឋ បាលរ ួេមាៃ៖
• ការសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើជាសស្ោងនៃការ ទ ង់េតិ
ឬសែើេបីបតៃថ េ/ស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សលើសស្ោងតែលមាៃស្ស្គប់

ជាសស្ោងសោយផ្លទល់

• ជំៃួ ឲ្យការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
(ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យពៃធ ោរ ស្មាប់អាជីវក្េម ខ្នតតូ ច្ជំៃួ ឲ្យការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិ ស្មាប់អាជីវក្
េម ខ្នតតូ ច្ទ ំងសនាេះ)
• សស្បើស្បា ់សៅក្នុងការពិៃិតយសផទ ៀងផ្លទត់ ៃិងការបញ្ចល
ូ គំៃិត
• ការសរៀបជាតារាងសោយផ្លទល់
• ការសស្បើស្បា ់សោយស្បសយលសៅក្នុងការបា៉ាៃ់ស្គមៃ
ការក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោលឬការបសងក ើតស្បតិទិៃ)ៃិង

ស្បភពទិៃនៃ័យរែឋ បាលរ ួេមាៃ៖

(ជាព័ត៌មាៃជំៃួយសៅក្នុងការក្ំ

• ការវាយតនេា អំពីការ ទ ង់េតិ
(ការសស្បៀបស្ៀបនៃការបា៉ាៃ់ស្គមៃរប ់ការ ទ ង់េតិ
ជាេួ យការ ទ ង់េតិតែលទទួ លបាៃពីក្េម វ ិ្ីរែឋ បាលតែល

ញ ពៃធ អច្លៃ-

• ទិៃនៃ័យ ៃត ិ ុខ ងា េ (វ ិភ្ជគទៃ អតថ ស្បសយជៃ៍ សស្គ្ៃៃិវតត ៃ៍)

សៃយយនផទ ក្នុងតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអាជីវក្េម ៃិង

• អាជីវក្េម ឯក្ជៃតែលមាៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យ
(ទីភ្ជនក្់ងារឥ ទៃ
ស្ក្ ុេហ៊េុៃស វាស្គធារ ៈ បញ្ា ីរាយស្មេះ ៃិងសលខទូ រ ពទ អន ក្លក្់រាយតែលមាៃប័ ណ

ទិៃនៃ័យរែឋ បាលអាច្ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា
147
“ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ លសោយស្បភពនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅការ ិយល័យ ថ ិតិ ”
ៃិងតាេ្េម តា
ស្តូវបាៃស្បេូ លេត ងសហើយេត ងសទៀតពីបុគាលស្គប់រ ូបតែលទទួ លរងផលប៉ាេះ ល់ពីក្េម វ ិ្ីជាក្់លាក្់ណ្តេួ យ។
148
ទិៃនៃ័យរែឋ បាលស ន ើផតល់ឱកា ក្នុងការស្ស្គវស្ជាវតាេតបបអសងក តការ ៍
(longitudinal
study)។
ស្ប ិៃសបើសស្បៀបស្ៀបវាជាេួ យលទធ ផលនៃការ ទ ង់េតិ
ទិៃនៃ័យរែឋ បាលមាៃបញ្ជហតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការលំបាក្
ការេិៃសឆ្ា ើយតប ៃិងការរាយការ ៍េិៃបាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងព័ត៌មាៃនៃការ ទ ង់េតិតិច្ជាង។

• ទិៃនៃ័យពៃធ ោរ (ពៃធ សលើស្បាក្់ច្ំ ូ លផ្លទល់ខល ួៃ អាក្រសលើតនេា បតៃថ េ ពៃធ សលើអាជីវក្េម /ស្បាក្់ច្ំស
ស្ទពយ ពៃធ នាំច្ូល/នាំសច្ញ)

ៃីអាជីវក្េម តែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយ

ត់តនេា នៃការបា៉ាៃ់ស្គមៃ

តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការស្បឈេេុខោក្់ោននៃទិៃនៃ័យ
ក្់ព័ៃធ)។150

អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរែឋ បាលរ ួេមាៃ៖
ការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ
ការកាត់បៃថ យបៃ្ុក្នៃការផត ល់ច្សេា ើយរប ់អនក្ផត ល់ទិៃនៃ័យ
ភ្ជពញឹក្ញាប់
ការស្គបែ ត ប់
ភ្ជពទៃ់សពលសវលា
151
ៃិងសក្រសតិ៍ ្មេះស្គធារ ៈតែលលែ ជាងេុៃ។
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការគូ បញ្ជាក្់ថា
ទិៃនៃ័យរែឋ បាលពុំមាៃបំ ងជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិសៅក្នុង ថ ិតិផល វូ ការសនាេះសទ។
ទិៃនៃ័យទ ំងពីរមាៃតនេា ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។ ែូ ច្ស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ Doar ៃិង Gibbs ៖
“ េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរែឋ បាលនានាជាេួ យោនសៅវ ិញសៅេក្
ៃិងទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិ

ត់ស្តាអំពី ុខភ្ជព/ការអប់រំ

142

Ibid ទំពរ័ ទី ៦-៧។

143

Ibid ទំពរ័ ទី ៧-៨។

144

Stat Trek “វច្នាៃុស្ក្េ ថ ិតិ៖ គំរ ូនៃការ ទ ង់េតិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=sample%20survey
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

145

ស្ក្ ួ ងក្ិច្ចការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ស ៀវសៅត នាំអំពីការពិៃិតយសផទៀងផ្លទត់អំពីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង៖ តក្ ស្េួ លសលើក្ទី១
(ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១០) ទំព័រទី១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_82rev1e.pdf។

146

គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ៃន ិ ីទ ត ីពីការត នាំអនក្ ថ ិតិនៃអឺរុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆានំ២០២០ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្
ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត វ ឆានំ២០១៥) ទំព័រទី១១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។

149

គ

147

គ

ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋ បាល ៃិងស្បភពបនាទប់បៃស ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការ៖ ស ៀវសៅត
ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត វ ឆានំ២០១១) ទំព័រទី២។

150

148

Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ច ញអំណ្តច្រប ់ទៃ
ិ ន ៃ័យរែឋ បាល៖ ការត នាំេួយ ស្មាប់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ
ិ
ៃិងក្ស្េិតេូ លោឋៃ” លទធ ផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរ ិក្ ៃិង វទាស្គ
ថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរ ិក្ តខតុលា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។

ថ ិតិនៃស្បសទ កាណ្តោ “ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យរែឋ បាល” នថាទី១៦ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539x/2009001/administrative-adminstratives-eng.htm។

151

គ

នាំអំពីសោលការ

៍

ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋ បាល ៃិងស្បភពបនាទប់បៃស ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការ៖ ស ៀវសៅត
វ ឆានំ២០១១) ទំព័រទី៤។

ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត

ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋ បាល ៃិងស្បភពបនាទប់បៃស ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការ៖ ស ៀវសៅត
វ ឆានំ២០១១) ទំព័រទី ៧-១០។

ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត

នាំអំពីសោលការ

នាំអំពីសោលការ

៍

៍

ជាងសគសៅក្នុងការការ

• ស្បព័ៃធច្ុេះបញ្ា ី ស្មាប់បុគាល/អាជីវក្េម /ស្ទពយ េបតត ិ/យៃជំៃិេះ

រព័ត៌មាៃ មាាត់រប ់បុគាលៃិង

• ការអៃុវតត េតងសទៀតតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជាសទៀងទត់
–
ជំសរឿៃគួ រតតស្តូវបាៃស្វ ើស ើងជាសទៀងទត់
ស្វ ើែូសច្ន េះព័ត៌មាៃតែលអាច្សស្បៀបស្ៀបបាៃៃឹងអាច្ត វ ងរក្បាៃតាេលំោប់លំសោយតែលឋិតសថរេួ យ។
សគបាៃត នាំថា ទិៃនៃ័យនៃជំសរឿៃគួ រតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាងតិច្សរៀងរាល់ែប់ឆានំេតង។142
ច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេក្ំ

• អតត ញ្ជា

ប័ ណ លិខិតឆ្ា ងតែៃប័ ណ សបើក្បរ

• បញ្ា ីស្មេះសបាេះសឆានត
• បញ្ា ីក្ ិោឋៃ

ត់ខាឹេស្គរនៃជំសរឿៃ៖

• ការទេទរទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតជាតិៃិងក្ស្េិតេូ លោឋៃ

• បញ្ា ីស្ក្ ុេស្បឹក្ាក្នុងេូ លោឋៃ

• លទធ ភ្ជពសៅក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យពីស្បភព ថ ិតិសផសងសទៀតៃិង

• លិខិតអៃុញ្ជាតស្គង ង់

• ការោក្់ក្ំហិតនៃជំសរឿៃច្ំស េះការស្បេូ លទិៃនៃ័យសៅសពលតែល
(យ៉ាងសហាច្ណ្ត ់ក្៏ច្ំស េះជំសរឿៃតាេតបបបុរា តែរ)
ច្ំៃួៃ ំ ួ រតែលអាច្ស្តូវបាៃ ួ រច្ំស េះស្បធាៃបទេួ យគឺមាៃក្ស្េិត
រំសញាច្
ៃិងមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញជាងសៃេះ
ៃិងការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអន ក្ស្វ ើបទ មាា ៃ៍ស្បក្បសោយភ្ជពជំនាញ
អាច្ស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់តតសៅក្នុងក្ស្េិតតែលបាៃក្ំ ត់តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។ 143

• ស្បព័ៃធសច្ញអាជាញប័ ណ (ទូ រទ សៃ៍ការលក្់ទំៃិញតែលមាៃការរ ឹតតបិត)
• គ

ៃិងសៅសពលតែលស្បធាៃតែលមាៃ
តែលស្តូវការសេសរៀៃបតៃថ េ

ទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិទទួ លបាៃពីការ ទ ង់េតិែ៏ស្គេញ្ា េួ យ
–
144
“ការ ិក្ាអំពីស្បជាជៃេួ យស្ក្ ុេតូ ច្សែើេបីស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃអំ ពី បុ គា លិ ក្ លក្ខ ៈរប ់ ស្បជាជៃ”។
“តាេ្េម តា
145
ការ ទ ង់ េ តិ រ ួេបញ្ច ូល ស្បជាជៃេួ យតផន ក្តូ ច្នៃច្ំ ៃួ ៃស្បជាជៃ រុ ប ”
សៅខ ៈសពលតែលជំសរឿៃគឺជាការរាប់ច្ំៃួៃស្បជាជៃទ ំងអ ់។
ទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិស្វ ើការបា៉ាៃ់ស្គមៃសៅថានក្់សស្កាេជាតិនៃបុគាលិក្លក្ខ ៈតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់រប ់ស្បជាជៃ
ៃិងស្តូវបាៃស្បេូ លយក្
សោយស្គរតតមាៃការតស្បស្បួ លយ៉ាងឆាប់រហ័ នៃច្ំៃួៃ
ៃិងបុគាលិក្លក្ខ ៈសផសងសទៀតរប ់ស្បជាជៃ
ៃិងក្ំស ើៃនៃតស្េូវការទិៃនៃ័យលេែ ិតអំពីបុគាលិក្លក្ខ ៈតផន ក្ ងា េ
ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងផទ េះ តេបង តែលេិៃ េស្ ប ស្មាប់ការស្បេូ លយក្សោយជំសរឿៃសនាេះសទ។146

• ទិៃនៃ័យគ

• ក្ំ

អន ក្វ ិភ្ជគអំពីអាជីវក្េម
មាាល់តូប)។149

ការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិនៃទិៃនៃ័យរែឋ បាលរ ួេមាៃ៖
• ការសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើជាសស្ោងនៃការ ទ ង់េតិ
ឬសែើេបីបតៃថ េ/ស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សលើសស្ោងតែលមាៃស្ស្គប់

ជាសស្ោងសោយផ្លទល់

• ជំៃួ ឲ្យការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
(ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យពៃធ ោរ ស្មាប់អាជីវក្េម ខ្នតតូ ច្ជំៃួ ឲ្យការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិ ស្មាប់អាជីវក្
េម ខ្នតតូ ច្ទ ំងសនាេះ)
• សស្បើស្បា ់សៅក្នុងការពិៃិតយសផទ ៀងផ្លទត់ ៃិងការបញ្ចល
ូ គំៃិត
• ការសរៀបជាតារាងសោយផ្លទល់
• ការសស្បើស្បា ់សោយស្បសយលសៅក្នុងការបា៉ាៃ់ស្គមៃ
ការក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោលឬការបសងក ើតស្បតិទិៃ)ៃិង

ស្បភពទិៃនៃ័យរែឋ បាលរ ួេមាៃ៖

(ជាព័ត៌មាៃជំៃួយសៅក្នុងការក្ំ

• ការវាយតនេា អំពីការ ទ ង់េតិ
(ការសស្បៀបស្ៀបនៃការបា៉ាៃ់ស្គមៃរប ់ការ ទ ង់េតិ
ជាេួ យការ ទ ង់េតិតែលទទួ លបាៃពីក្េម វ ិ្ីរែឋ បាលតែល

ញ ពៃធ អច្លៃ-

• ទិៃនៃ័យ ៃត ិ ុខ ងា េ (វ ិភ្ជគទៃ អតថ ស្បសយជៃ៍ សស្គ្ៃៃិវតត ៃ៍)

សៃយយនផទ ក្នុងតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអាជីវក្េម ៃិង

• អាជីវក្េម ឯក្ជៃតែលមាៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យ
(ទីភ្ជនក្់ងារឥ ទៃ
ស្ក្ ុេហ៊េុៃស វាស្គធារ ៈ បញ្ា ីរាយស្មេះ ៃិងសលខទូ រ ពទ អន ក្លក្់រាយតែលមាៃប័ ណ

ទិៃនៃ័យរែឋ បាលអាច្ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា
147
“ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ លសោយស្បភពនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅការ ិយល័យ ថ ិតិ ”
ៃិងតាេ្េម តា
ស្តូវបាៃស្បេូ លេត ងសហើយេត ងសទៀតពីបុគាលស្គប់រ ូបតែលទទួ លរងផលប៉ាេះ ល់ពីក្េម វ ិ្ីជាក្់លាក្់ណ្តេួ យ។
148
ទិៃនៃ័យរែឋ បាលស ន ើផតល់ឱកា ក្នុងការស្ស្គវស្ជាវតាេតបបអសងក តការ ៍
(longitudinal
study)។
ស្ប ិៃសបើសស្បៀបស្ៀបវាជាេួ យលទធ ផលនៃការ ទ ង់េតិ
ទិៃនៃ័យរែឋ បាលមាៃបញ្ជហតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការលំបាក្
ការេិៃសឆ្ា ើយតប ៃិងការរាយការ ៍េិៃបាៃស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងព័ត៌មាៃនៃការ ទ ង់េតិតិច្ជាង។

• ទិៃនៃ័យពៃធ ោរ (ពៃធ សលើស្បាក្់ច្ំ ូ លផ្លទល់ខល ួៃ អាក្រសលើតនេា បតៃថ េ ពៃធ សលើអាជីវក្េម /ស្បាក្់ច្ំស
ស្ទពយ ពៃធ នាំច្ូល/នាំសច្ញ)

ៃីអាជីវក្េម តែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយ

ត់តនេា នៃការបា៉ាៃ់ស្គមៃ

តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការស្បឈេេុខោក្់ោននៃទិៃនៃ័យ
ក្់ព័ៃធ)។150

អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរែឋ បាលរ ួេមាៃ៖
ការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ
ការកាត់បៃថ យបៃ្ុក្នៃការផត ល់ច្សេា ើយរប ់អនក្ផត ល់ទិៃនៃ័យ
ភ្ជពញឹក្ញាប់
ការស្គបែ ត ប់
ភ្ជពទៃ់សពលសវលា
151
ៃិងសក្រសតិ៍ ្មេះស្គធារ ៈតែលលែ ជាងេុៃ។
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការគូ បញ្ជាក្់ថា
ទិៃនៃ័យរែឋ បាលពុំមាៃបំ ងជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិសៅក្នុង ថ ិតិផល វូ ការសនាេះសទ។
ទិៃនៃ័យទ ំងពីរមាៃតនេា ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។ ែូ ច្ស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ Doar ៃិង Gibbs ៖
“ េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរែឋ បាលនានាជាេួ យោនសៅវ ិញសៅេក្
ៃិងទិៃនៃ័យនៃការ ទ ង់េតិ

ត់ស្តាអំពី ុខភ្ជព/ការអប់រំ

142

Ibid ទំពរ័ ទី ៦-៧។

143

Ibid ទំពរ័ ទី ៧-៨។

144

Stat Trek “វច្នាៃុស្ក្េ ថ ិតិ៖ គំរ ូនៃការ ទ ង់េតិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=sample%20survey
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

145

ស្ក្ ួ ងក្ិច្ចការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ស ៀវសៅត នាំអំពីការពិៃិតយសផទៀងផ្លទត់អំពីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង៖ តក្ ស្េួ លសលើក្ទី១
(ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១០) ទំព័រទី១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_82rev1e.pdf។

146

គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ៃន ិ ីទ ត ីពីការត នាំអនក្ ថ ិតិនៃអឺរុប ស្មាប់ជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទេះ តេបង ឆានំ២០២០ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្
ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត វ ឆានំ២០១៥) ទំព័រទី១១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf។

149

គ

147

គ

ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋ បាល ៃិងស្បភពបនាទប់បៃស ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការ៖ ស ៀវសៅត
ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត វ ឆានំ២០១១) ទំព័រទី២។

150

148

Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ច ញអំណ្តច្រប ់ទៃ
ិ ន ៃ័យរែឋ បាល៖ ការត នាំេួយ ស្មាប់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ
ិ
ៃិងក្ស្េិតេូ លោឋៃ” លទធ ផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរ ិក្ ៃិង វទាស្គ
ថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរ ិក្ តខតុលា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។

ថ ិតិនៃស្បសទ កាណ្តោ “ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យរែឋ បាល” នថាទី១៦ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539x/2009001/administrative-adminstratives-eng.htm។

151

គ

នាំអំពីសោលការ

៍

ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋ បាល ៃិងស្បភពបនាទប់បៃស ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការ៖ ស ៀវសៅត
វ ឆានំ២០១១) ទំព័រទី៤។

ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត

ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ស្មាប់អឺរុបនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការសស្បើស្បា ់ស្បភពរែឋ បាល ៃិងស្បភពបនាទប់បៃស ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការ៖ ស ៀវសៅត
វ ឆានំ២០១១) ទំព័រទី ៧-១០។

ៃិងការអៃុវតត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុងហសឺត

នាំអំពីសោលការ

នាំអំពីសោលការ

៍

៍

ស ន ើផតល់ កាតៃុពលែ៏ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបៃឹង ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗតែលពុំមាៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសភទណ្តេួ យអាច្ស្វ ើបា
ៃសោយខល ួៃឯងសនាេះសទ”។152
ថ ិតិផល វូ ការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ូ េបីតតសៅក្នុងយុគបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ។
ការ ិក្ាអំពីរសបៀបសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់ថាន ក្់ ែឹ ក្ នាំ
រប ់
AidData
សៅក្នុ ងឆានំ ២ ០១៧
បាៃបងាហ ញថា
“ថាន ក្់ ែឹ ក្ នាំ សស្បើ ស្បា ់ ថ ិ តិជា តិ ៃិ ង ទិៃន ៃ័ យនៃការវាយតនេា ញឹក្ញាប់ជាងសគបំផុត សហើយក្៏បាៃយល់ស ើញផងតែរថា
ថ ិតិជាតិ ៃិងទិៃនៃ័យនៃការវាយតនេា សនាេះ គឺជាស្បភពទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ាំងបំផុត ”។153
សទេះបីជាមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យមាៃលក្ខ
ែូ ច្ជា សយៃឌ័រ ជាសែើេ។

សនាេះសទ។ សៅសពលសផសងសទៀត ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបូ ក្បញ្ចល
ូ ោនសោយេិៃបាៃពិចរណ្តអំពីសយៃឌ័រសនាេះសទ។

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Annalisa
Merelli
“មាៃច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃសលើ លុបនៃការងារតែលន្រ ត ីស្វ ើតែលសយើងេិៃអាច្ផត ល់គុ វុឌឍិជូៃសោយស្តង់”
Quartz
នថា ទី១៨
តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://qz.com/686075/we-still-have-literally-no-way-to-qualify-exactlyhow-much-work-women-do/។
សទេះបីជាមាៃច្ំ ុ ច្សខាយក្៏សោយ

ៈស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវ េះខ្តទិៃនៃ័យផល វូ ការ ត ីពីក្ងវ ល់ ំខ្ៃ់ៗ

ក្ត់ មាាល់ថា
“ វ ិ េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការេិៃ ូ វឲ្យតនេា ែល់ ក្េម ភ្ជព
ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់ វ ិ ័យទ ំងអ ់បាៃ ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថម ីេតងសទៀតសៅក្នុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ”។154

ស្បអប់ទី១១. បញ្ជហស្បឈេនៃការស្វ ើឲ្យការងាររប ់ន្រ ត ីមាៃគុ វុឌឍិ
ជាញឹក្ញាប់ ន្រ ត ីេិៃទទួ លបាៃស្បាក្់ឈន ួល ស្មាប់ការងារតែលពួ ក្សគស្វ ើសនាេះសទ។ ជាសរៀងរាល់នថា ពួ ក្សគច្ំណ្តយសពល
ជាេ្យេច្ំៃួៃ
៤,៥
សមា៉ាងនៃការស្វ ើពលក្េម សោយឥតគិតនថា
សៅសលើក្ិច្ចការផទ េះ
ៃិងការតថទ ំក្ូ ៃ
សោយេិៃគិតអំពីទីក្តៃា ងតែលពួ ក្សគរ ់សៅសៅសលើពិភពសលាក្សៃេះសនាេះសទ។
សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
ន្រ ត ីអាច្ស្វ ើក្ិច្ចការសស្ច្ើៃជាងបុរ ១០ ែង។
ស្ប ិៃសបើច្ំៃួៃសមា៉ាងនៃពលក្េម ោមៃស្បាក្់ឈន ួលតែលស្តូវបាៃស្វ ើសោយន្រ ត ីសៅទូ ទ ំងពិភពសលាក្បាៃទទួ លស្បាក្់ឈន ួលអបប
បរមា
ស្បាក្់ឈន ួលសនាេះអាច្ៃឹងមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃជាងផលិតផលក្នុងស្ ុក្ រុបនៃស្បសទ ច្ិៃយ៉ាងតិច្
១០
ស្ទីលាៃ
ែុលាារអាសេរ ិក្ សយងតាេការបា៉ាៃ់ស្គមៃសៅក្ស្េិតអបបបរមាសោយ McKinsey។
ប៉ាុតៃត ទ ំងសៃេះស្ោៃ់តតជាការបា៉ាៃ់ស្គមៃប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
សយើងពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់អំពីច្ំៃួៃការងារតែលស្តូវបាៃស្វ ើសោយន្រ ត ីសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្សនាេះសទ។
ៃិងសហោឋរច្នា េព ័ៃធែូ ច្ោនតែលស្បេូ លយក្
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្គប់ស្ជ ុងទ ំងអ ់នៃការរ ់សៅរប ់សយើង
េិៃអាច្ស្វ ើការតាេោៃច្ំៃួៃសមា៉ាងតែលន្រ ត ីស្វ ើការ
ៃិងទទួ លបាៃស្បាក្់ឈន ួលសៅខ្ងសស្ៅក្តៃា ងស្វ ើការផល វូ ការបាៃយ៉ាងស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ។

ជាក្់ត ត ង
ងា េ

Papa Seck ស្បធាៃអន ក្ ថ ិតិនៃអងា ការន្រ ត ីនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ តែលែឹក្នាំគសស្មាងេួ យ ត ីពីភ័ ត ុ តាង ៃិងទិៃនៃ័យ
ស្មាប់ េភ្ជពសយៃឌ័រ
បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍សៅក្នុងក្ិច្ច មាា ៃ៍េួយថា
ការ ទ ង់េតិអំពីពលក្េម
ជាញឹក្ញាប់
បាៃតផែ ក្សលើស្ទឹ ត ីស ែឋ ក្ិច្ចច ់ៗតែល ៃម តថា មាៃតតស្គវេីមានក្់ប៉ាុសណ្ត
ណ េះតែលអាច្ផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីស្គួ ស្គរបាៃ។
សៅសពល ួ រ ំ ួ រអំពីស្ទពយ េបតត ិ
ឬការងារ
មាៃច្សេា ើយរប ់ោត់មានក្់គត់តែលស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត
ែូ សច្ន េះសហើយស្បតហលជាពុំមាៃការផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីការងាររប ់ន្រ ត ីសនាេះសទ។
ូ េបីតតសៅសពលតែលទង
ំ ស្គវេី
ៃិងភរ ិយស្វ ើការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងការ ទ ង់េតិអំពីពលក្េម ក្៏សោយ
ក្៏ ំ ួ រនានាស្បតហលជាពុំបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សែើេបី ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃអំពីការងារតែលពុំមាៃស្បាក្់ឈន ួល
152

Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ច ញអំណ្តច្រប ់ទៃ
ិ ន ៃ័យរែឋ បាល៖ ការត នាំេួយ ស្មាប់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ
ិ
ៃិងក្ស្េិតេូ លោឋៃ” លទធ ផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរ ិក្ ៃិង វទាស្គ
ថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរ ិក្ តខតុលា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។

153

Takaaki Masaki ៃិងអន ក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខក្ូ ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ ៖ សតើថានក្់ែឹក្នាំត វ ងរក្ទិៃនៃយ
័
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះសែើេបីបសងក ើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខ ប” AidData n.d. ទំព័រទី១ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។

154

ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៤ ទំព័រទី១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។
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ស្ក្ ួ ងក្ិច្ចការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ សែើេបីវា ់ តវងអំពី េភ្ជពសយៃឌ័រ” នថាទ០
ី ៤ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.un.org/en/development/desa/news/gender/using-data-to-measure-gender-equality.html។

156

Emily Courey Pryor “េៃុ សស្គប់រ ូប តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ន្រ ត ី ៃិងក្ុមា រ ីផងតែរ សៅក្នុងពិភពសលាក្តែលមាៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ” សវទិកាទិៃនៃ័យពិភពសលាក្នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ នថាទី២៧ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://undataforum.org/WorldDataForum/a-world-that-counts-everyone-including-women-andgirls។

េះការផត ល់អំណ្តច្រប ់ស្បជាជៃ៖

ថ ិតិតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ពស្ងឹងស្បជា្ិបសតយយតាេរយៈការអៃុញ្ជាតឲ្យស្បជាជៃទទួ លបាៃព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗតែល
ពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជព។
ការទទួ លបាៃ ថ ិតិតែលមាៃភ្ជពរ ឹងមាំគឺជា
‘ ិទធិ’
េូ លោឋៃេួ យតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការសស្ជើ សរ ី
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលតផែ ក្សលើព័ត៌មាៃ។
ស្ប ិៃសបើោមៃ ថ ិតិ
សយើងេិៃអាច្មាៃ
ស្បជា្ិបសតយយតែលមាៃេូ លសហតុច្ា ់លា ់ ៃិងមាៃការច្ូ លរ ួេបាៃសនាេះសទ។ 157

ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ

ក្ងវ េះ ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ
គឺជាសរឿងអក្ុ លេួ យ
ពីសស្ េះ
“វាសក្ើតស ើងតាេរយៈការស្បេូ ល
ការបសងក ើត
ការវ ិភ្ជគ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសយៃឌ័រតែលអន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ
155
ៃិងអន ក្ស្វ ើការអភិវឌឍអាច្ចប់សផត ើេសោេះស្ស្គយបញ្ជហជាក្់លាក្់នានារប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ បាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ ”។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ
Emily
Courey
Pryor
៖
“សៅសពលតែលសយើងខក្ខ្ៃេិៃបាៃវា ់ តវងអំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី
ៃិងក្ុមា រ ីសនាេះ–
សរឿងរាវស្គប់យ៉ាងតែលចប់ពីការរ ួេច្ំត ក្ែល់តផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគរហូ តែល់ក្ស្េិតនៃការទទួ លបាៃស វា ំខ្ៃ់ៗរប
់ពួក្សគ–សយើងេិៃ ូ វផត ល់តនេា ែល់តួនាទី
ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ពួក្សគសៅក្នុង ងា េសនាេះសទ
ស្វ ើឲ្យមាៃការចក្់ឬ យ៉ាងសស្ៅនៃភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងសៅច្ុងបញ្ច ប់ េិៃសអើសពើច្ំស េះន្រ ត ី ៃិង ក្ុមា រ ីទ ំងឡាយ”។156

ថ ិតិផល វូ ការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស

៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ
ៃិយេៃ័យតែលមាៃស្បជាស្បិយភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ្ំ
គឺ៖
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូ ហវ តវរ
158
នៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ្េម តាមាៃ េតថ ភ្ជពអាច្ចប់យក្
រក្ាទុក្
ស្គប់ស្គង
ៃិង វ ិភ្ជគបាៃ”។
េៃុ សេួ យច្ំៃួៃត នាំថា
សៃេះគឺជាៃិយេៃ័យតែលមាៃការតស្បស្បួ ល
(ឧ.
អវ ីតែលមាៃលក្ខ ៈ្េម តាសៅនថា សៃេះអាច្មាៃភ្ជពេិៃ្េម តាសៅនថា ត ែ ក្)។
ៃិយេៃ័យតែលមាៃឥទធ ិពលេួ យសផសងសទៀត គឺ៖ “ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V
ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume), ភ្ជពខុ ពីោន
(variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity))”។ 159 សៅក្នុងៃិយេៃ័យសៃេះ “មាឌ”
ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ
“ភ្ជពខុ ពី ោន ”
ំ សៅសលើ ច្ំ ៃួ ៃស្បសភទនៃទិ ៃន ៃ័ យ
ៃិ ង
“សលបឿៃ”
ំ សៅសលើ សលបឿៃនៃការែំ ស ើ រ ការទិ ៃន ៃ័ យ។
តផែ ក្តាេទ សៃៈសៃេះ
ទិៃនៃ័យ្ំេិៃស្តឹេតតៃិយយអំពីច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលេិៃគួ រឲ្យសជឿសនាេះសទ ប៉ាុតៃត វាក្៏ៃិយយអំពីនានាភ្ជពយ៉ាងទូ លំទូលាយ
ៃិងសលបឿៃែ៏សលឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសគបសងក ើតស ើងផងតែរ។
អន ក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃត វាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ160 សោយបតៃថ េ “ ច្ច ភ្ជព
(veracity)” (ភ្ជព ម ុ គស្គមញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថ ស្បសយជៃ៍ ឬតនេា ) ពីសលើ
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន ៃិងសលបឿៃ។
ការៃិយយបំសផា ើ អំពីទិៃនៃ័យ្ំបាៃស្វ ើឲ្យមាៃការក្ំ ត់ៃិយេៃ័យែ៏ ំខ្ៃ់េួយ៖
“បាតុភូតវបប្េ៌
បសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងការ ិក្ាតែល ថ ិតសៅសលើអៃត រក្េម រវាង
–
(បសច្ច ក្ វ ិទា៖
ការបសងក ើៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការសោេះស្ស្គយច្ំ សណ្តទតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីស្បេូ លផតុំ
វ ិភ្ជគ
ភ្ជាប់ទំនាក្់ ទំៃង
ៃិងសស្បៀបស្ៀបប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំៗ
(២)
ការវ ិភ្ជគ៖
សស្បើស្បា ់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី មាាល់អំពីរច្នាបថនានា
សែើេបីស្វ ើការអេះអាងតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ងា េ បសច្ច ក្សទ
ៃិងច្ាប់ ៃិង (៣) សទវក្ថាវ ិទា៖ ជំសៃឿយ៉ាងទូ លំទូលាយថា
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំស ន ើផតល់ទស្េង់នៃព័ត៌មាៃ មាាត់
ៃិងច្ំស េះែឹងតែលកាៃ់តតខ្ាំងកាាតថេសទៀត
តែលអាច្បសងក ើតការយល់ែឹងតែលកាលពីេុៃេក្
េិៃអាច្បសងក ើតបាៃសនាេះសទ
រ ួេជាេួ យអាការៈនៃការពិត
ភ្ជព តាៃុេ័ត ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវ”។161
វ ិ្ីេួយសផសងសទៀតសៅក្នុង េា ឹងសេើលទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ
នៃទិៃនៃ័យ្ំ រ ួេមាៃ៖
១.

គឺតាេរយៈលក្ខ

្ំ
–
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះេិៃតេៃជាច្ំ ុ ច្បញ្ច ប់សនាេះសទ។

ៈពិស

រប ់វា។

មាៃលក្ខ

ៈរ ួេច្ំៃួៃ

១០

គឺជាេស្ាបាយេួ យសែើេបីសឆាពេះសៅកាៃ់សោលសៅ

157

Walter J. Radermacher “តួ នាទីរប ់ ថ ិតិផល វូ ការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្នុង Outlook ទំពរ័ ទី៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។

158

James Manyika ៃិងអន ក្ែនទ “ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ ស្ពំតែៃបនាទប់ ស្មាប់ៃវាៃុវតត ៃ៍ ការស្បក្ួ តស្បតជង ៃិងផលិតភ្ជព” វ ិទាស្គថៃជា ក្ល McKinsey តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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 តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://whatis.techtarget.com/definition/3Vs។

160

Bernard Marr “ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ 5 Vs តែលអន ក្ទង
ំ អ ់ោនស្តូវតតែឹង” LinkedIn នថាទ០
ី ៦ តខេីនា ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
www.linkedin.com/pulse/2014306073407-64875646-big-data-the-5-vs-everyone-must-know។

161

ិ ៃិងច្ំស
danah boyd ៃិង Kate Crawford “ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ទៃ
ិ ន ៃ័យ្ំ៖ ការបងក សហតុច្ំស េះបាតុភូតវបប្េ៌ បសច្ច ក្ វទា
ៃិង ងា េ ច្ាប់ទី ១៥ សលខ ៥ (តខេិថុនា ឆានំ២០១២) ទំពរ័ ៦៦៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/teaching/ViennaDH15/boyd_crowford_2012.pdf។

េះែឹង” ព័ត៌មាៃ គេនាគេៃ៍

ស ន ើផតល់ កាតៃុពលែ៏ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបៃឹង ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗតែលពុំមាៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសភទណ្តេួ យអាច្ស្វ ើបា
ៃសោយខល ួៃឯងសនាេះសទ”។152
ថ ិតិផល វូ ការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ូ េបីតតសៅក្នុងយុគបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ។
ការ ិក្ាអំពីរសបៀបសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់ថាន ក្់ ែឹ ក្ នាំ
រប ់
AidData
សៅក្នុ ងឆានំ ២ ០១៧
បាៃបងាហ ញថា
“ថាន ក្់ ែឹ ក្ នាំ សស្បើ ស្បា ់ ថ ិ តិជា តិ ៃិ ង ទិៃន ៃ័ យនៃការវាយតនេា ញឹក្ញាប់ជាងសគបំផុត សហើយក្៏បាៃយល់ស ើញផងតែរថា
ថ ិតិជាតិ ៃិងទិៃនៃ័យនៃការវាយតនេា សនាេះ គឺជាស្បភពទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ខ្ាំងបំផុត ”។153
សទេះបីជាមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យមាៃលក្ខ
ែូ ច្ជា សយៃឌ័រ ជាសែើេ។

សនាេះសទ។ សៅសពលសផសងសទៀត ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបូ ក្បញ្ចល
ូ ោនសោយេិៃបាៃពិចរណ្តអំពីសយៃឌ័រសនាេះសទ។

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Annalisa
Merelli
“មាៃច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃសលើ លុបនៃការងារតែលន្រ ត ីស្វ ើតែលសយើងេិៃអាច្ផត ល់គុ វុឌឍិជូៃសោយស្តង់”
Quartz
នថា ទី១៨
តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://qz.com/686075/we-still-have-literally-no-way-to-qualify-exactlyhow-much-work-women-do/។
សទេះបីជាមាៃច្ំ ុ ច្សខាយក្៏សោយ

ៈស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវ េះខ្តទិៃនៃ័យផល វូ ការ ត ីពីក្ងវ ល់ ំខ្ៃ់ៗ

ក្ត់ មាាល់ថា
“ វ ិ េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការេិៃ ូ វឲ្យតនេា ែល់ ក្េម ភ្ជព
ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់ វ ិ ័យទ ំងអ ់បាៃ ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថម ីេតងសទៀតសៅក្នុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ”។154

ស្បអប់ទី១១. បញ្ជហស្បឈេនៃការស្វ ើឲ្យការងាររប ់ន្រ ត ីមាៃគុ វុឌឍិ
ជាញឹក្ញាប់ ន្រ ត ីេិៃទទួ លបាៃស្បាក្់ឈន ួល ស្មាប់ការងារតែលពួ ក្សគស្វ ើសនាេះសទ។ ជាសរៀងរាល់នថា ពួ ក្សគច្ំណ្តយសពល
ជាេ្យេច្ំៃួៃ
៤,៥
សមា៉ាងនៃការស្វ ើពលក្េម សោយឥតគិតនថា
សៅសលើក្ិច្ចការផទ េះ
ៃិងការតថទ ំក្ូ ៃ
សោយេិៃគិតអំពីទីក្តៃា ងតែលពួ ក្សគរ ់សៅសៅសលើពិភពសលាក្សៃេះសនាេះសទ។
សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
ន្រ ត ីអាច្ស្វ ើក្ិច្ចការសស្ច្ើៃជាងបុរ ១០ ែង។
ស្ប ិៃសបើច្ំៃួៃសមា៉ាងនៃពលក្េម ោមៃស្បាក្់ឈន ួលតែលស្តូវបាៃស្វ ើសោយន្រ ត ីសៅទូ ទ ំងពិភពសលាក្បាៃទទួ លស្បាក្់ឈន ួលអបប
បរមា
ស្បាក្់ឈន ួលសនាេះអាច្ៃឹងមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃជាងផលិតផលក្នុងស្ ុក្ រុបនៃស្បសទ ច្ិៃយ៉ាងតិច្
១០
ស្ទីលាៃ
ែុលាារអាសេរ ិក្ សយងតាេការបា៉ាៃ់ស្គមៃសៅក្ស្េិតអបបបរមាសោយ McKinsey។
ប៉ាុតៃត ទ ំងសៃេះស្ោៃ់តតជាការបា៉ាៃ់ស្គមៃប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
សយើងពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់អំពីច្ំៃួៃការងារតែលស្តូវបាៃស្វ ើសោយន្រ ត ីសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្សនាេះសទ។
ៃិងសហោឋរច្នា េព ័ៃធែូ ច្ោនតែលស្បេូ លយក្
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្គប់ស្ជ ុងទ ំងអ ់នៃការរ ់សៅរប ់សយើង
េិៃអាច្ស្វ ើការតាេោៃច្ំៃួៃសមា៉ាងតែលន្រ ត ីស្វ ើការ
ៃិងទទួ លបាៃស្បាក្់ឈន ួលសៅខ្ងសស្ៅក្តៃា ងស្វ ើការផល វូ ការបាៃយ៉ាងស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ។

ជាក្់ត ត ង
ងា េ

Papa Seck ស្បធាៃអន ក្ ថ ិតិនៃអងា ការន្រ ត ីនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ តែលែឹក្នាំគសស្មាងេួ យ ត ីពីភ័ ត ុ តាង ៃិងទិៃនៃ័យ
ស្មាប់ េភ្ជពសយៃឌ័រ
បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍សៅក្នុងក្ិច្ច មាា ៃ៍េួយថា
ការ ទ ង់េតិអំពីពលក្េម
ជាញឹក្ញាប់
បាៃតផែ ក្សលើស្ទឹ ត ីស ែឋ ក្ិច្ចច ់ៗតែល ៃម តថា មាៃតតស្គវេីមានក្់ប៉ាុសណ្ត
ណ េះតែលអាច្ផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីស្គួ ស្គរបាៃ។
សៅសពល ួ រ ំ ួ រអំពីស្ទពយ េបតត ិ
ឬការងារ
មាៃច្សេា ើយរប ់ោត់មានក្់គត់តែលស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត
ែូ សច្ន េះសហើយស្បតហលជាពុំមាៃការផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីការងាររប ់ន្រ ត ីសនាេះសទ។
ូ េបីតតសៅសពលតែលទង
ំ ស្គវេី
ៃិងភរ ិយស្វ ើការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងការ ទ ង់េតិអំពីពលក្េម ក្៏សោយ
ក្៏ ំ ួ រនានាស្បតហលជាពុំបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សែើេបី ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃអំពីការងារតែលពុំមាៃស្បាក្់ឈន ួល
152

Robert Doar ៃិង Linda Gibbs “ការបសញ្ច ញអំណ្តច្រប ់ទៃ
ិ ន ៃ័យរែឋ បាល៖ ការត នាំេួយ ស្មាប់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយសៅក្ស្េិត ហព័ៃធ ក្ស្េិតរែឋ
ិ
ៃិងក្ស្េិតេូ លោឋៃ” លទធ ផល ស្មាប់ស្បសទ អាសេរ ិក្ ៃិង វទាស្គ
ថ ៃ ហស្ោ នៃស្បសទ អាសេរ ិក្ តខតុលា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://results4america.org/wp-content/uploads/2017/10/Unleashing-the-Power-of-Administrative-Data.pdf។

153

Takaaki Masaki ៃិងអន ក្ែនទសទៀត “ការសោេះសលខក្ូ ែនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ ៖ សតើថានក្់ែឹក្នាំត វ ងរក្ទិៃនៃយ
័
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះសែើេបីបសងក ើៃសលបឿៃនៃការអភិវឌឍបាៃរសបៀបណ្ត? – ស ច្ក្ត ី សងខ ប” AidData n.d. ទំព័រទី១ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Decoding_data_use--Executive_summary.pdf។

154

ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃយ
័
ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៤ ទំព័រទី១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។
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ស្ក្ ួ ងក្ិច្ចការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ សែើេបីវា ់ តវងអំពី េភ្ជពសយៃឌ័រ” នថាទ០
ី ៤ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៤។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.un.org/en/development/desa/news/gender/using-data-to-measure-gender-equality.html។

156

Emily Courey Pryor “េៃុ សស្គប់រ ូប តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ន្រ ត ី ៃិងក្ុមា រ ីផងតែរ សៅក្នុងពិភពសលាក្តែលមាៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ” សវទិកាទិៃនៃ័យពិភពសលាក្នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ នថាទី២៧ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://undataforum.org/WorldDataForum/a-world-that-counts-everyone-including-women-andgirls។

េះការផត ល់អំណ្តច្រប ់ស្បជាជៃ៖

ថ ិតិតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ពស្ងឹងស្បជា្ិបសតយយតាេរយៈការអៃុញ្ជាតឲ្យស្បជាជៃទទួ លបាៃព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗតែល
ពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជព។
ការទទួ លបាៃ ថ ិតិតែលមាៃភ្ជពរ ឹងមាំគឺជា
‘ ិទធិ’
េូ លោឋៃេួ យតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការសស្ជើ សរ ី
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលតផែ ក្សលើព័ត៌មាៃ។
ស្ប ិៃសបើោមៃ ថ ិតិ
សយើងេិៃអាច្មាៃ
ស្បជា្ិបសតយយតែលមាៃេូ លសហតុច្ា ់លា ់ ៃិងមាៃការច្ូ លរ ួេបាៃសនាេះសទ។ 157

ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ

ក្ងវ េះ ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ
គឺជាសរឿងអក្ុ លេួ យ
ពីសស្ េះ
“វាសក្ើតស ើងតាេរយៈការស្បេូ ល
ការបសងក ើត
ការវ ិភ្ជគ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសយៃឌ័រតែលអន ក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ
155
ៃិងអន ក្ស្វ ើការអភិវឌឍអាច្ចប់សផត ើេសោេះស្ស្គយបញ្ជហជាក្់លាក្់នានារប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ បាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ ”។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ
Emily
Courey
Pryor
៖
“សៅសពលតែលសយើងខក្ខ្ៃេិៃបាៃវា ់ តវងអំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី
ៃិងក្ុមា រ ីសនាេះ–
សរឿងរាវស្គប់យ៉ាងតែលចប់ពីការរ ួេច្ំត ក្ែល់តផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ចរប ់ពួក្សគរហូ តែល់ក្ស្េិតនៃការទទួ លបាៃស វា ំខ្ៃ់ៗរប
់ពួក្សគ–សយើងេិៃ ូ វផត ល់តនេា ែល់តួនាទី
ៃិងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ពួក្សគសៅក្នុង ងា េសនាេះសទ
ស្វ ើឲ្យមាៃការចក្់ឬ យ៉ាងសស្ៅនៃភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងសៅច្ុងបញ្ច ប់ េិៃសអើសពើច្ំស េះន្រ ត ី ៃិង ក្ុមា រ ីទ ំងឡាយ”។156

ថ ិតិផល វូ ការសៅតតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស

៣.២ ទិៃនៃ័យ្ំ
ៃិយេៃ័យតែលមាៃស្បជាស្បិយភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ្ំ
គឺ៖
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូ ហវ តវរ
158
នៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ្េម តាមាៃ េតថ ភ្ជពអាច្ចប់យក្
រក្ាទុក្
ស្គប់ស្គង
ៃិង វ ិភ្ជគបាៃ”។
េៃុ សេួ យច្ំៃួៃត នាំថា
សៃេះគឺជាៃិយេៃ័យតែលមាៃការតស្បស្បួ ល
(ឧ.
អវ ីតែលមាៃលក្ខ ៈ្េម តាសៅនថា សៃេះអាច្មាៃភ្ជពេិៃ្េម តាសៅនថា ត ែ ក្)។
ៃិយេៃ័យតែលមាៃឥទធ ិពលេួ យសផសងសទៀត គឺ៖ “ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V
ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume), ភ្ជពខុ ពីោន
(variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity))”។ 159 សៅក្នុងៃិយេៃ័យសៃេះ “មាឌ”
ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ
“ភ្ជពខុ ពី ោន ”
ំ សៅសលើ ច្ំ ៃួ ៃស្បសភទនៃទិ ៃន ៃ័ យ
ៃិ ង
“សលបឿៃ”
ំ សៅសលើ សលបឿៃនៃការែំ ស ើ រ ការទិ ៃន ៃ័ យ។
តផែ ក្តាេទ សៃៈសៃេះ
ទិៃនៃ័យ្ំេិៃស្តឹេតតៃិយយអំពីច្ំៃួៃទិៃនៃ័យតែលេិៃគួ រឲ្យសជឿសនាេះសទ ប៉ាុតៃត វាក្៏ៃិយយអំពីនានាភ្ជពយ៉ាងទូ លំទូលាយ
ៃិងសលបឿៃែ៏សលឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសគបសងក ើតស ើងផងតែរ។
អន ក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃត វាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ160 សោយបតៃថ េ “ ច្ច ភ្ជព
(veracity)” (ភ្ជព ម ុ គស្គមញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថ ស្បសយជៃ៍ ឬតនេា ) ពីសលើ
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន ៃិងសលបឿៃ។
ការៃិយយបំសផា ើ អំពីទិៃនៃ័យ្ំបាៃស្វ ើឲ្យមាៃការក្ំ ត់ៃិយេៃ័យែ៏ ំខ្ៃ់េួយ៖
“បាតុភូតវបប្េ៌
បសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងការ ិក្ាតែល ថ ិតសៅសលើអៃត រក្េម រវាង
–
(បសច្ច ក្ វ ិទា៖
ការបសងក ើៃអំណ្តច្នៃការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការសោេះស្ស្គយច្ំ សណ្តទតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីស្បេូ លផតុំ
វ ិភ្ជគ
ភ្ជាប់ទំនាក្់ ទំៃង
ៃិងសស្បៀបស្ៀបប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំៗ
(២)
ការវ ិភ្ជគ៖
សស្បើស្បា ់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី មាាល់អំពីរច្នាបថនានា
សែើេបីស្វ ើការអេះអាងតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ងា េ បសច្ច ក្សទ
ៃិងច្ាប់ ៃិង (៣) សទវក្ថាវ ិទា៖ ជំសៃឿយ៉ាងទូ លំទូលាយថា
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ្ំស ន ើផតល់ទស្េង់នៃព័ត៌មាៃ មាាត់
ៃិងច្ំស េះែឹងតែលកាៃ់តតខ្ាំងកាាតថេសទៀត
តែលអាច្បសងក ើតការយល់ែឹងតែលកាលពីេុៃេក្
េិៃអាច្បសងក ើតបាៃសនាេះសទ
រ ួេជាេួ យអាការៈនៃការពិត
ភ្ជព តាៃុេ័ត ៃិងភ្ជពស្តឹេស្តូវ”។161
វ ិ្ីេួយសផសងសទៀតសៅក្នុង េា ឹងសេើលទិៃនៃ័យ្ំសនាេះ
នៃទិៃនៃ័យ្ំ រ ួេមាៃ៖
១.

គឺតាេរយៈលក្ខ

្ំ
–
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះេិៃតេៃជាច្ំ ុ ច្បញ្ច ប់សនាេះសទ។

ៈពិស

រប ់វា។

មាៃលក្ខ

ៈរ ួេច្ំៃួៃ

១០

គឺជាេស្ាបាយេួ យសែើេបីសឆាពេះសៅកាៃ់សោលសៅ

157

Walter J. Radermacher “តួ នាទីរប ់ ថ ិតិផល វូ ការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្នុង Outlook ទំពរ័ ទី៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។

158

James Manyika ៃិងអន ក្ែនទ “ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ ស្ពំតែៃបនាទប់ ស្មាប់ៃវាៃុវតត ៃ៍ ការស្បក្ួ តស្បតជង ៃិងផលិតភ្ជព” វ ិទាស្គថៃជា ក្ល McKinsey តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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 តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://whatis.techtarget.com/definition/3Vs។

160

Bernard Marr “ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ 5 Vs តែលអន ក្ទង
ំ អ ់ោនស្តូវតតែឹង” LinkedIn នថាទ០
ី ៦ តខេីនា ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
www.linkedin.com/pulse/2014306073407-64875646-big-data-the-5-vs-everyone-must-know។

161

ិ ៃិងច្ំស
danah boyd ៃិង Kate Crawford “ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ទៃ
ិ ន ៃ័យ្ំ៖ ការបងក សហតុច្ំស េះបាតុភូតវបប្េ៌ បសច្ច ក្ វទា
ៃិង ងា េ ច្ាប់ទី ១៥ សលខ ៥ (តខេិថុនា ឆានំ២០១២) ទំពរ័ ៦៦៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/teaching/ViennaDH15/boyd_crowford_2012.pdf។

េះែឹង” ព័ត៌មាៃ គេនាគេៃ៍

២.

តតងតតសបើក្ជាៃិច្ច
(Always
on)
ទិៃនៃ័យ្ំតែលតតងតតសបើក្ជាៃិច្ចអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍ តែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្
ៃិងរងាវ ់នានាតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង។

–

៣. ោមៃស្បតិបតត ិក្េម – រងាវ ់សៅក្នុងស្បភពទិៃនៃ័យ្ំេិៃ ូ វមាៃការតស្បស្បួ លឥរ ិយបថសនាេះសទ។
៤.

េិៃសពញសលញ – សទេះបីជាទិៃនៃ័យរប ់អនក្្ំប៉ាុណ្ត
ណ ក្៏សោយ វាស្បតហលជាោមៃព័ត៌មាៃតែលអន ក្ច្ង់បាៃសនាេះសទ។

៥.

េិៃអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយស្ក្ ុេហ៊េុៃ
ៃិងរោឋភិបាល

៦.

ោមៃការតំណ្តង – ទិៃនៃ័យតែលោមៃការតំណ្តង គឺអាស្ក្ក្់ ស្មាប់ការស្វ ើឲ្យភ្ជពទូ សៅតែល ថ ិតសៅសស្ៅ ំណ្តក្
ប៉ាុតៃត អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍គួរ េ ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀបសៅក្នុង ំណ្តក្

៧.

ការរស្គត់អត ត ត
–
ការរស្គត់អត ត តរប ់ស្បជាជៃ
ការរស្គត់អត ត តនៃការសស្បើស្បា ់
ៃិងការរស្គត់អត ត តនៃស្បព័ៃធស្វ ើឲ្យវាមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី ិក្ាអំពីៃិនានការ
រយៈសពលតវង

៨.

ភ្ជពស្ច្បូ ក្ស្ច្បល់នៃការសោេះស្ស្គយតាេក្ុំពូ យទ័រ
–
ឥរ ិយបថសៅក្នុងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យ្ំពុំមាៃលក្ខ
្េម ជាតិសនាេះសទវាស្តូវបាៃបញ្ជាសោយសោលសៅតផន ក្ វ ិ វ ក្េម នៃស្បព័ៃធ

ៈតាេ

៩.

ភ្ជពក្ខវ ក្់
–
ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្តូវបាៃែំស
ៃិងទិៃនៃ័យតែលេិៃច្ង់បាៃ (spam) ៃិង

(junk)

–

ើរការជាេួ យទិៃនៃ័យតែលោមៃស្បសយជៃ៍

១០. ភ្ជពរស ើប – ព័ត៌មាៃេួ យច្ំៃួៃតែលស្ក្ ុេហ៊េុៃ ៃិងរោឋភិបាលមាៃ គឺជាព័ត៌មាៃរស ើប។ 162
សៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បភពនៃទិៃនៃ័យ្ំ រ ួេមាៃ ការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍ ស្បតិបតត ិ ការនៃប័ ណ ឥ ទៃ អុីតេល (ជីតេល
(Gmail)
សស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត គ នាតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីត ក ៃ
ៃិងបនាទប់េក្
វ ិភ្ជគអំពីខាឹេស្គរនៃអុីតេល)
ការបសងាហេះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
(សហវ ប៊េុក្ស្បេូ ល
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅខ ៈសពលតែលសគក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់សវទិការប ់វា)
សហើយនា ិកាឆាាតនវ
ៃិងឧបក្រ ៍តាេោៃ ក្េម ភ្ជពនានា
(តែលវា ់ តវងអំពី
ជីវមាស្តរប ់អនក្ ែូ ច្ជា ច្ងាវក្់សបេះែូ ង ការតស្បស្បួ លនៃច្ងាវក្់សបេះែូ ង ៃិង ីតុ ហ ភ្ជពនៃខល ួៃស្បា )។ រោឋភិបាល
ស្ពេទ ំងស្គក្លវ ិទាល័យ ៃិងស្គថប័ៃស្ស្គវស្ជាវ ក្៏ផលិតប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគបាៃផងតែរ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយអន ក្ោំស្ទេួ យច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស

េះ៖

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
(exhaust
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបបអ ក្េម ពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថុ
ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍
សែើេ។

ទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
“ស្គប់ស្គងសលើព័ត៌មាៃតាេវ ិ្ីនៃការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ
ៃិងស វាតែលមាៃតនេា ខព ់”។164

ស្បអប់ទី១២. ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងអាជីវក្េម
ខ្ងសស្កាេសៃេះគឺជាឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃនៃរសបៀបតែលទិៃនៃ័យ្ំស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងអាជីវក្េម ៖
ការព ៌នាអំពីគំរ ូ ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅនៃការផាយ
ិជាក្េម – ស្គប់សពលតែលអន ក្ច្ុេះស្មេះច្ូ ល (log on)
សៅក្នុងសហាាហា ល
ឬសហវ ប៊េុក្
សហើយអន ក្បាៃស ើញការផាយ
ិជាក្េម
ការផាយ
ិជាក្េម ទ ំងសនាេះគឺតផែ ក្សលើច្ំ ូ លច្ិតតរប ់អនក្ ស្បវតត ិនៃការត វ ងរក្ព័ត៌មាៃ ការច្ូ លច្ិតតសៅសលើសហវ ប៊េុក្
ស្ក្ ុេតែលអន ក្បាៃច្ូ លរ ួេ អវ ីតែលេិតតភ័ក្តិរប ់អនក្បាៃច្ូ លច្ិតត ៃិងច្ំ ុ ច្សផសងៗសទៀត។
ការស្គប់ស្គងស្បាក្់ច្ំ ូ ល
–
ស្គប់សពលតែលអន ក្ពាយេទិញ ំបុស្តយៃត សហាេះតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
តនេា មាៃការតស្បស្បួ លសោយតផែ ក្តាេេូ លោឋៃនៃផល វូ ស្វ ើែំស ើរ
តស្េូវការ
តស្េូវការសៅនាទីច្ុងសស្កាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្
សតើអនក្ក្ក្់ ំបុស្តយៃត សហាេះសនាេះបាៃេុៃអន ក្សផសងយូ រប៉ាុណ្ត
ណ
ៃិងច្ំ ុ ច្សផសងៗសទៀត។
មា៉ា ុីៃផត ល់ការត នាំ – ស្គប់សពលតែលអន ក្ច្ុេះស្មេះច្ូ ល (log on) សៅក្នុងតវបស្គយត៍លក្់រាយតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្
ៃិងត វ ងរក្ផលិតផលណ្តេួ យ
អន ក្ៃឹងចប់សផត ើេទទួ លបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃពិចរណ្តសោយអន ក្ច្ូ លសេើលសផសងសទៀតផ
ងតែរ។
ស្ប ិៃសបើអនក្បញ្ច ប់សោយការទិញវតថុអវីេួយ
អន ក្ៃឹងទទួ លបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលោក្់លក្់រ ួេជាេួ យផលិតផលសនាេះ។
ឧទហរ ៍៖
សៅសពលតែលអន ក្ទិញទូ រ ពទ េួយសស្គឿង
វាៃឹងត នាំអំពីសស្ស្គេទូ រ ពទ
ឬន្រ ា ីៃការ រសអស្ក្ង់ទូរ ពទ ។
ស្ប ិៃសបើអនក្ស្វ ើការសៅទូ រ ពទ សច្ញសៅសស្ៅស្បសទ
អន ក្ស្បតហលជាអាច្ទទួ លបាៃការត នាំ ស្មាប់ក្ញ្ច ប់ការសៅទូ រ ពទ សច្ញ។
គំៃិតសៃេះ
គឺសែើេបីផ្លា ់បតរពី
ូ អវីតែលជាស្បាក្់ច្ំ ូ លនាសពលអនាគតតែលោមៃការធានា
(ពុំមាៃការធានាថាសៅសពលណ្តអន ក្ៃឹងស្វ ើការសៅទូ រ ពទ សច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េត ងសទៀតសនាេះសទ)
សៅជាស្បាក្់ច្ំ ូ លស្បចំតខតែលមាៃការធានា
(តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិញក្ញ្ច ប់ការសៅទូ រ ពទ សច្ញតែលអៃុញ្ជាតច្ំស េះការសៅទូ រ ពទ សច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េួ យច្ំៃួៃសៅក្នុង
អស្តាបញ្ចុេះតនេា )។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ ការសឆ្ា ើយតបរប ់ Adityavijay Rathore សៅៃឹង
“សតើឧទហរ ៍សៅក្នុងជី វ ិតជាក្់ត ត ងនៃការសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុង វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ្ំមាៃអវ ីខាេះ?” Quora នថា ទី០៩
តខេក្រា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.quora.com/What-are-real-life-examples-of-the-applicationof-big-data-analytics។
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃផងតែរ។
ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិត
មាៃបីស្បសភទ៖

data)
ែូ ច្ជា

ពីសស្ េះវាអៃុញ្ជាតឲ្យសយើង
៍ សែើេបីបសងក ើតការយល់ែឹងតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍
ឬទំៃិញ

–
ទូ រ ពទ ច្ល័ត
ជា

នាំថា

ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍតែលអាច្សក្ើតស ើងបាៃ

• ការស្ពមាៃជាេុៃ –
ការចប់បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលាៃូ វភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្នុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវ ិបតត ិ
៍

• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបប ក្េម ពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ.
សៅក្នុងទីស្ក្ ុងឆាាតនវ ឬពីឧបក្រ ៍ តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរ ូបភ្ជពតែលទទួ លបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាាយ
ៃិងរ ូបភ្ជពផ្លកយរ ប។

• ការយល់ែឹងតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
–
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ចុបបៃន តែលអាច្ផត ល់ព័ត៌មាៃការរច្នា
ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ី
ៃិងសោលៃសយបាយនានាៃិង

• មាតិកាឌីជីថល
–
មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាង ក្េម សោយ
ស្បជាជៃ ែូ ច្ជា អៃត រក្េម នៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ អតថ បទស្គរព័ត៌មាៃ បលុក្ ឬការបសងាហេះស្គរ ត ីពីការងារ។
េិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរ
ឌីជីថលតែលស្តូវបាៃតក្ ស្េួ លសោយអន ក្ណ្តមានក្់សោយសច្តនា
ស លគឺ
មាៃភ្ជពអតត សនាេ័ត
ឬតថេទ ំងអាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផង អាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ ។ 163

• សយបល់ស្ត ប់តាេសវលាជាក្់ត ត ង
–
េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្វ ើឲ្យវាអាច្ត វ ងយល់អំពីច្ំ ុ ច្តែលសោ
លៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីទទួ លបរាជ័យ ៃិងស្វ ើការតក្ ស្េួ លតែលចំបាច្់។165

162

ី ល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ Princeton ឆានំ២០១៨)
Matthew J. Salganik បៃត ិច្េត ងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងា េសៅក្នុងយុគឌីជថ
ទំព័រទី ១៧-៤១។

163

ិ
Soenke Ziesche វ ិ្ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភ្ជគទិ
ៃនៃយ
័ សែើេបីស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វ SDGs
(ទីស្ក្ ុងបាងក្ក្ ESCAP ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ 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។

Emmanuel Letouzé បាៃស ន ើស ើងៃូ វការតបងតច្ក្ស្បសភទនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីការអភិវឌឍេួ យសផសងសទៀត។ 166
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្៖

164

Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ បែិវតត ៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា ់បតររសបៀបតែលសយើ
ូ
ងរ ់សៅ ស្វ ើការ ៃិងគិត (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ John Murray
ឆានំ២០១៣)។

165

ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

២.

តតងតតសបើក្ជាៃិច្ច
(Always
on)
ទិៃនៃ័យ្ំតែលតតងតតសបើក្ជាៃិច្ចអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍ តែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្
ៃិងរងាវ ់នានាតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង។

–

៣. ោមៃស្បតិបតត ិក្េម – រងាវ ់សៅក្នុងស្បភពទិៃនៃ័យ្ំេិៃ ូ វមាៃការតស្បស្បួ លឥរ ិយបថសនាេះសទ។
៤.

េិៃសពញសលញ – សទេះបីជាទិៃនៃ័យរប ់អនក្្ំប៉ាុណ្ត
ណ ក្៏សោយ វាស្បតហលជាោមៃព័ត៌មាៃតែលអន ក្ច្ង់បាៃសនាេះសទ។

៥.

េិៃអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយស្ក្ ុេហ៊េុៃ
ៃិងរោឋភិបាល

៦.

ោមៃការតំណ្តង – ទិៃនៃ័យតែលោមៃការតំណ្តង គឺអាស្ក្ក្់ ស្មាប់ការស្វ ើឲ្យភ្ជពទូ សៅតែល ថ ិតសៅសស្ៅ ំណ្តក្
ប៉ាុតៃត អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍គួរ េ ស្មាប់ការសស្បៀបស្ៀបសៅក្នុង ំណ្តក្

៧.

ការរស្គត់អត ត ត
–
ការរស្គត់អត ត តរប ់ស្បជាជៃ
ការរស្គត់អត ត តនៃការសស្បើស្បា ់
ៃិងការរស្គត់អត ត តនៃស្បព័ៃធស្វ ើឲ្យវាមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំសែើេបី ិក្ាអំពីៃិនានការ
រយៈសពលតវង

៨.

ភ្ជពស្ច្បូ ក្ស្ច្បល់នៃការសោេះស្ស្គយតាេក្ុំពូ យទ័រ
–
ឥរ ិយបថសៅក្នុងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យ្ំពុំមាៃលក្ខ
្េម ជាតិសនាេះសទវាស្តូវបាៃបញ្ជាសោយសោលសៅតផន ក្ វ ិ វ ក្េម នៃស្បព័ៃធ

ៈតាេ

៩.

ភ្ជពក្ខវ ក្់
–
ស្បភពទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្តូវបាៃែំស
ៃិងទិៃនៃ័យតែលេិៃច្ង់បាៃ (spam) ៃិង

(junk)

–

ើរការជាេួ យទិៃនៃ័យតែលោមៃស្បសយជៃ៍

១០. ភ្ជពរស ើប – ព័ត៌មាៃេួ យច្ំៃួៃតែលស្ក្ ុេហ៊េុៃ ៃិងរោឋភិបាលមាៃ គឺជាព័ត៌មាៃរស ើប។ 162
សៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បភពនៃទិៃនៃ័យ្ំ រ ួេមាៃ ការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍ ស្បតិបតត ិ ការនៃប័ ណ ឥ ទៃ អុីតេល (ជីតេល
(Gmail)
សស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត គ នាតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីត ក ៃ
ៃិងបនាទប់េក្
វ ិភ្ជគអំពីខាឹេស្គរនៃអុីតេល)
ការបសងាហេះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
(សហវ ប៊េុក្ស្បេូ ល
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅខ ៈសពលតែលសគក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់សវទិការប ់វា)
សហើយនា ិកាឆាាតនវ
ៃិងឧបក្រ ៍តាេោៃ ក្េម ភ្ជពនានា
(តែលវា ់ តវងអំពី
ជីវមាស្តរប ់អនក្ ែូ ច្ជា ច្ងាវក្់សបេះែូ ង ការតស្បស្បួ លនៃច្ងាវក្់សបេះែូ ង ៃិង ីតុ ហ ភ្ជពនៃខល ួៃស្បា )។ រោឋភិបាល
ស្ពេទ ំងស្គក្លវ ិទាល័យ ៃិងស្គថប័ៃស្ស្គវស្ជាវ ក្៏ផលិតប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលអាច្សស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគបាៃផងតែរ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយអន ក្ោំស្ទេួ យច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស

េះ៖

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
(exhaust
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបបអ ក្េម ពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថុ
ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍
សែើេ។

ទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
“ស្គប់ស្គងសលើព័ត៌មាៃតាេវ ិ្ីនៃការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ
ៃិងស វាតែលមាៃតនេា ខព ់”។164

ស្បអប់ទី១២. ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងអាជីវក្េម
ខ្ងសស្កាេសៃេះគឺជាឧទហរ ៍េួយច្ំៃួៃនៃរសបៀបតែលទិៃនៃ័យ្ំស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងអាជីវក្េម ៖
ការព ៌នាអំពីគំរ ូ ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅនៃការផាយ
ិជាក្េម – ស្គប់សពលតែលអន ក្ច្ុេះស្មេះច្ូ ល (log on)
សៅក្នុងសហាាហា ល
ឬសហវ ប៊េុក្
សហើយអន ក្បាៃស ើញការផាយ
ិជាក្េម
ការផាយ
ិជាក្េម ទ ំងសនាេះគឺតផែ ក្សលើច្ំ ូ លច្ិតតរប ់អនក្ ស្បវតត ិនៃការត វ ងរក្ព័ត៌មាៃ ការច្ូ លច្ិតតសៅសលើសហវ ប៊េុក្
ស្ក្ ុេតែលអន ក្បាៃច្ូ លរ ួេ អវ ីតែលេិតតភ័ក្តិរប ់អនក្បាៃច្ូ លច្ិតត ៃិងច្ំ ុ ច្សផសងៗសទៀត។
ការស្គប់ស្គងស្បាក្់ច្ំ ូ ល
–
ស្គប់សពលតែលអន ក្ពាយេទិញ ំបុស្តយៃត សហាេះតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
តនេា មាៃការតស្បស្បួ លសោយតផែ ក្តាេេូ លោឋៃនៃផល វូ ស្វ ើែំស ើរ
តស្េូវការ
តស្េូវការសៅនាទីច្ុងសស្កាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្
សតើអនក្ក្ក្់ ំបុស្តយៃត សហាេះសនាេះបាៃេុៃអន ក្សផសងយូ រប៉ាុណ្ត
ណ
ៃិងច្ំ ុ ច្សផសងៗសទៀត។
មា៉ា ុីៃផត ល់ការត នាំ – ស្គប់សពលតែលអន ក្ច្ុេះស្មេះច្ូ ល (log on) សៅក្នុងតវបស្គយត៍លក្់រាយតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្
ៃិងត វ ងរក្ផលិតផលណ្តេួ យ
អន ក្ៃឹងចប់សផត ើេទទួ លបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃពិចរណ្តសោយអន ក្ច្ូ លសេើលសផសងសទៀតផ
ងតែរ។
ស្ប ិៃសបើអនក្បញ្ច ប់សោយការទិញវតថុអវីេួយ
អន ក្ៃឹងទទួ លបាៃការត នាំ ស្មាប់ផលិតផលសផសងសទៀតតែលោក្់លក្់រ ួេជាេួ យផលិតផលសនាេះ។
ឧទហរ ៍៖
សៅសពលតែលអន ក្ទិញទូ រ ពទ េួយសស្គឿង
វាៃឹងត នាំអំពីសស្ស្គេទូ រ ពទ
ឬន្រ ា ីៃការ រសអស្ក្ង់ទូរ ពទ ។
ស្ប ិៃសបើអនក្ស្វ ើការសៅទូ រ ពទ សច្ញសៅសស្ៅស្បសទ
អន ក្ស្បតហលជាអាច្ទទួ លបាៃការត នាំ ស្មាប់ក្ញ្ច ប់ការសៅទូ រ ពទ សច្ញ។
គំៃិតសៃេះ
គឺសែើេបីផ្លា ់បតរពី
ូ អវីតែលជាស្បាក្់ច្ំ ូ លនាសពលអនាគតតែលោមៃការធានា
(ពុំមាៃការធានាថាសៅសពលណ្តអន ក្ៃឹងស្វ ើការសៅទូ រ ពទ សច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េត ងសទៀតសនាេះសទ)
សៅជាស្បាក្់ច្ំ ូ លស្បចំតខតែលមាៃការធានា
(តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិញក្ញ្ច ប់ការសៅទូ រ ពទ សច្ញតែលអៃុញ្ជាតច្ំស េះការសៅទូ រ ពទ សច្ញសៅសស្ៅស្បសទ េួ យច្ំៃួៃសៅក្នុង
អស្តាបញ្ចុេះតនេា )។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ ការសឆ្ា ើយតបរប ់ Adityavijay Rathore សៅៃឹង
“សតើឧទហរ ៍សៅក្នុងជី វ ិតជាក្់ត ត ងនៃការសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុង វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ្ំមាៃអវ ីខាេះ?” Quora នថា ទី០៩
តខេក្រា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.quora.com/What-are-real-life-examples-of-the-applicationof-big-data-analytics។
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការអភិវឌឍ ៃិងអភិបាលក្ិច្ចបាៃផងតែរ។
ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិត
មាៃបីស្បសភទ៖

data)
ែូ ច្ជា

ពីសស្ េះវាអៃុញ្ជាតឲ្យសយើង
៍ សែើេបីបសងក ើតការយល់ែឹងតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍
ឬទំៃិញ

–
ទូ រ ពទ ច្ល័ត
ជា

នាំថា

ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍតែលអាច្សក្ើតស ើងបាៃ

• ការស្ពមាៃជាេុៃ –
ការចប់បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលាៃូ វភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្នុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវ ិបតត ិ
៍

• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបប ក្េម ពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ.
សៅក្នុងទីស្ក្ ុងឆាាតនវ ឬពីឧបក្រ ៍ តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរ ូបភ្ជពតែលទទួ លបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាាយ
ៃិងរ ូបភ្ជពផ្លកយរ ប។

• ការយល់ែឹងតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
–
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ចុបបៃន តែលអាច្ផត ល់ព័ត៌មាៃការរច្នា
ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ី
ៃិងសោលៃសយបាយនានាៃិង

• មាតិកាឌីជីថល
–
មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាង ក្េម សោយ
ស្បជាជៃ ែូ ច្ជា អៃត រក្េម នៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ អតថ បទស្គរព័ត៌មាៃ បលុក្ ឬការបសងាហេះស្គរ ត ីពីការងារ។
េិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរ
ឌីជីថលតែលស្តូវបាៃតក្ ស្េួ លសោយអន ក្ណ្តមានក្់សោយសច្តនា
ស លគឺ
មាៃភ្ជពអតត សនាេ័ត
ឬតថេទ ំងអាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផង អាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ ។ 163

• សយបល់ស្ត ប់តាេសវលាជាក្់ត ត ង
–
េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្វ ើឲ្យវាអាច្ត វ ងយល់អំពីច្ំ ុ ច្តែលសោ
លៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីទទួ លបរាជ័យ ៃិងស្វ ើការតក្ ស្េួ លតែលចំបាច្់។165

162

ី ល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ Princeton ឆានំ២០១៨)
Matthew J. Salganik បៃត ិច្េត ងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងា េសៅក្នុងយុគឌីជថ
ទំព័រទី ១៧-៤១។

163

ិ
Soenke Ziesche វ ិ្ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភ្ជគទិ
ៃនៃយ
័ សែើេបីស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វ SDGs
(ទីស្ក្ ុងបាងក្ក្ ESCAP ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ 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។

Emmanuel Letouzé បាៃស ន ើស ើងៃូ វការតបងតច្ក្ស្បសភទនៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីការអភិវឌឍេួ យសផសងសទៀត។ 166
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្៖

164

Viktor Mayer-Schonberger ៃិង Kenneth Cukier ទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ បែិវតត ៃ៍េួយតែលៃឹងផ្លា ់បតររសបៀបតែលសយើ
ូ
ងរ ់សៅ ស្វ ើការ ៃិងគិត (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ John Murray
ឆានំ២០១៣)។

165

ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

• មាៃលក្ខ ៈព ៌នា
ការចប់បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលាៃូ វភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្នុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវ ិបតត ិ។

–

ំណ្តក្តូ ច្េិៃតេៃជា ំណ្តក្តែលលែ បំផុត ស្មាប់ការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍ក្ស្េៗ
(សហតុការ ៍ តែលក្ស្េសក្ើតស ើង
ប៉ាុតៃត អាច្ជេះឥទធ ិពលបាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយ)
វ ិ មា ភ្ជព
(ធាតុតែលេិៃស្បហាក្់ស្បតហលោន
ឬខុ តបា ក្ពីោន)
167
ៃិងភ្ជពខុ ោនេួ យច្ំៃួៃតូ ច្ (ប៉ាុតៃត ំខ្ៃ់) សនាេះសទ។

• អាច្ទ សៃ៍ទយទុក្េុៃបាៃ
–
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ចុបបៃន តែលអាច្ផត ល់ព័ត៌មាៃការរច្នា
ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ី
ៃិងសោលៃសយបាយនានា
ៃិង

ទិៃនៃ័យ្ំអាច្នាំឲ្យមាៃសោលការ ៍ តែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅបាៃលែ ជាងេុៃ
ៃិង តក្លេែ រងាវ ់ តែលមាៃស្ស្គប់
ៃិងបសងក ើត ូ ច្នាក្រថម ីៗ។
តាេរយៈការកាត់បៃថ យតស្េូ វការការ ទ ង់េតិជាអបបបរមា
168
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្កាត់បៃថ យសស្គហ៊េុយសលើការបសងក ើត ថ ិតិផងតែរ។

• មាៃលក្ខ ៈជាការបញ្ា តត ិ
ឬការវ ិៃិច្ឆ័យអំពីបញ្ជហ
–
េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្វ ើឲ្យវាអាច្ត វ ងយល់អំពីច្ំ ុ ច្តែលសោ
លៃសយបាយ
ៃិងក្េម វ ិ្ីទទួ លបរាជ័យ
ៃិងស្វ ើការតក្ ស្េួ លតែលចំបាច្់។

ប៉ាុតៃត ្ំ េិៃចំបាច្់ថាតតងតតលែ បំផុតសនាេះសទ។

៍

ស្បអប់ទី១៣. រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋភិបាល
បនាទប់ពីបាៃបសងក ើតការសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត ស្មាប់េៃុ សស្គប់រ ូបរ ួច្េក្
រោឋភិបាលនថក្ំពុងតតបតងវ រច្ំណ្តប់អារេម ៍រប ់ខល ួៃសៅកាៃ់ស្ជ ុងេួ យសផសងសទៀតនៃស្បសទ នថ ៤.០–ទិៃនៃ័យ។
ការសផ្លតតសលើទិៃនៃ័យជាច្េបង
សៅែំណ្តក្់កាលទីេួយៃឹងស្បេូ លផតុំទិៃនៃ័យពីស្ក្ ួ ងទ ំង
ៃិងសរៀបវាតាេលំោប់លំសោយសៅក្នុងស្បព័ៃធស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំេួយ។
ស្គប់ស្ក្ ួ ងទង
ំ អ ់ៃឹងមាៃក្ិច្ចការែំបូងច្ំៃួៃបី៖
ស្តួ តពិៃិតយបញ្ា ីប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ
ៃិងក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្ស្ប ពវ នៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីអតថ ស្បសយជៃ៍រប ់ស្គធារ ជៃ។

២០
មាាល់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ

សោយស្គរប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសទ នថភ្ជគសស្ច្ើៃ “មាៃលក្ខ ៈបុរា
ៃិងោមៃរច្នា េព ័ៃធស្តឹេស្តូវ” សនាេះ ស្ប ិៃ
សបើស្ោៃ់តតបំតបា ងប ត ុ ំទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យសអ ិច្ស្តូៃិក្
វាៃឹងកាាយជាបញ្ជហស្បឈេែ៏្ំេួយ។
ប៉ាុតៃត សៅសពលតែលស្បព័ៃធស្តូវបាៃស្វ ើ មាហរ ក្េម ទ ំងស្ ុងសនាេះ
ស្គប់ទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលទ ំងអ ់ៃឹងអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះបាៃ
តែលស្វ ើឲ្យពួ ក្សគអាច្អៃុវតត សោលៃសយបាយបាៃលែ ជាងេុៃ ៃិងជួ យ ស្េួ លែល់ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថលរប ់ស្បសទ ។

េូ លសហតុេួយសនាេះគឺ
ទិៃនៃ័យ្ំស្បតហលជាេិៃតំណ្តងឲ្យស្ក្ ុេ
ឬស្បសភទតែលក្ំពុងតតស្វ ើការ ិក្ាសនាេះសទ។
សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
ឹ
ទិៃនៃ័យ្ំៃឹងបសងក ើតតតការយល់ែងអំពីតផន ក្នានានៃ ងា េតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យោនតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
ការយល់ែឹងតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងទំៃងជាការពិត ស្មាប់ស្ក្ ុេេៃុ សេួ យតផន ក្តូ ច្តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ
ៃិង ស្មាប់តផន ក្តែលមាៃបុពវ ិទធិសៅក្នុង ងា េសស្ច្ើៃជាង។
មាៃបញ្ជហស្បឈេសផសងសទៀតសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ៖
(១)
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះេិៃតេៃជាលទធ ផលនៃែំស ើរការេួ យតែលមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យទមាាប់អៃុវតត ត ង់ោរសនាេះសទ
(២)
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះេិៃ ័ក្តិ េៃឹង វ ិ្ីស្គន្រ ត
ការតបងតច្ក្ស្បសភទ
ៃិងៃិយេៃ័យរប ់ ថ ិតិផល វូ ការសនាេះសទ
សហតុែូច្សៃេះសហើយ វាមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម ៃិងស្វ ើការបំតបា ងសៅក្នុងរច្នា េព ័ៃធនានារប ់ ថ ិតិ
ៃិង
(៣)
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះបសងក ើៃបញ្ជហ ៃត ិ ុខ
ឯក្ជៃភ្ជព
ភ្ជពជាមាច ់ក្េម ិទធិសលើទិៃនៃ័យ
ៃិងៃិរៃត រភ្ជពនៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់។ 169
វាក្៏មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ផងតែរសៅក្នុងការច្ងចំថា ទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃជាស្ោប់កាំសភា ើងព ៌ទឹក្ស្បាក្់សនាេះសទ។
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ ូ ច្នាក្រ
SDG។
ការវ ិភ្ជគេួ យបាៃបងាហញថា
ូ ច្នាក្រ
SDG
ច្ំៃួៃ
(ឬស ទ ើរតតេួ យភ្ជគបីនៃ ូ ច្នាក្រទង
ំ អ ់)
េិៃ ័ក្តិ េៃឹងការគ នាទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។
សែើេបីយល់បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ៖

៧០
170

ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ រោឋភិបាលក្៏មាៃតផៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស្វ ើឲ្យខល ួៃឯងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃតែរ។

• ជាង
៤៥
ភ្ជគរយនៃ ូ ច្នាក្រជាៃ់ទី៣
(ស លគឺ
ពុំមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត
ឬ ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិណ្តេួ យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ ូ ច្នាក្រសៃេះសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត វ ិ្ីស្គន្រ ត / ត ង់ោរក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ឬស្តូវបាៃស្វ ើសត ត )
ៃិងស ទ ើរតត
១១
ភ្ជគរយនៃ ូ ច្នាក្រជាៃ់ទី២
(ស លគឺ
ូ ច្នាក្រគឺជា វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ តផន ក្ទ សនាទៃ
តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ
ឬ ត ង់ោរនានាតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ
េិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បសទ នានាជាសទៀងទត់សនាេះសទ) េិៃ ័ក្តិ េ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។

Sak
Segkhoonthod
ស្បធាៃទី ភ្ជន ក្់ ងា រអភិវ ឌឍរោឋ ភិ បា លឌី ជីថ លរប ់ ស្បសទ នថ
គិ ត ថាទិ ៃន ៃ័ យៃឹ ង ជេះឥទធ ិ ព លសលើ េុខងារ ំខ្ៃ់ៗរប ់រោឋភិបាល
ែូ ច្ជា
ការក្ំ ត់ថ វ ិកា
ការស្វ ើតផៃការ
ៃិងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហរប ់ស្បជាពលរែឋ ។

• SDGs
ទី១២
(ការសស្បើស្បា ់
ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ)
ទី១៣
(ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួ លអាកា ធាតុ)
ៃិងទី១៧
(ភ្ជពជានែគូ សែើេបីសោលសៅ)
មាៃច្ំៃួៃ ូ ច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបងែ ់ តែលេិៃ ័ក្តិ េ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។

ោត់ពៃយល់ថា៖ “ែំបូងសគបងែ ់ រោឋភិបាលៃឹងអាច្ធានាថា ថវ ិកាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសលើផល វូ តែល េស្ ប។ ទីពីរ
ៃឹងមាៃតមាាភ្ជពតែលលែ ស្បស ើរជាងសៃេះសៅក្នុងរោឋភិបាលទ ំងេូ ល
សោយទិៃនៃ័យតស្បជាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការត វ ងរក្ជាង។
ទីបី
ស្បជាពលរែឋ ៃឹងមាៃឱកា ក្នុងការច្ូ លរ ួេសៅក្នុងក្ិច្ចការេួ យច្ំៃួៃជាេួ យរោឋភិបាល
ពីសស្ េះសៅសពលសៃេះ
ពួ ក្សគអាច្ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃតែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ ”។

• SDGs ទី១២ ៃិងទី១៣ ក្៏មាៃច្ំៃួៃ ូ ច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបំផុតតែល ថ ិតសៅជាៃ់ទី២ ៃិងជាៃ់ទី៣ផងតែរ។171

សលើ ពីសៃេះសទៀត ប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្ជាេួ យស្គធារ ជៃ ែូ សច្ន េះស្ក្ ុេហ៊េុៃតែលសទើបៃឹងបសងក ើតថម ី
ៃិង វ ិៃិសយគិៃទ ំងឡាយអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលសែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនានា។

Nattapon
Nimmanphatcharin
ៃិងស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិនៃទីភ្ជនក្់ងារសលើក្ក្េព ់ស ែឋ ក្ិច្ចឌីជីថលរប ់ស្បសទ នថ
ស្បព័ៃធសបើក្ច្ំហេួ យនៃទិៃនៃ័យ្ំអាច្ជួ យស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងអំសពើពុក្រលួ យបាៃ
អវ ីតែលស្តូវបាៃស្វ ើតផៃការ ស្មាប់អនាគតែ៏ខាីខ្ងេុខ”។

តែលជាស្បធាៃ
បាៃយល់ស្ បថា
–

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Wen Chuan Tan
“រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់
រោឋភិបាល” Tech in Asia នថា ទី១៨ តខតុលា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.techinasia.com/thailandbig-data-government។
មាៃផលស្បសយជៃ៍ជាក្់លាក្់សៅក្នុងការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប។
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Emmanuel Letouzé “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ការពិត ៃិងតួ សលខ” SciDevnet នថាទ១
ី ៥ តខសេស្គ ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://scidev.net/global/data/feature/big-data-for-development-facts-and-figures.html។

៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង (Real-Time Data)
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ
ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗសស្កាយសពលស្បេូ លបាៃ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
សៅក្នុង វ ិ ័យអភិវឌឍ
វាក្៏ ំសៅសលើ៖
“ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងរយៈសពលខា ី
ៃិងសៅក្នុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ
សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងថិរសវលាេួ យតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើយតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។172
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ី ល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ Princeton ឆានំ២០១៨)
Matthew J. Salganik បៃត ិច្េត ងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងា េសៅក្នុងយុគឌីជថ
ទំព័រទី ១៧-២១។

168

Walter J. Radermacher “តួ នាទីរប ់ ថ ិតិផល វូ ការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្នុង Outlook ទំពរ័ ទី៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។

169

Ibid។
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ិ
Soenke Ziesche វ ិ្ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភ្ជគទិ
ៃនៃយ
័ សែើេបីស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វ SDGs
(ទីស្ក្ ុងបាងក្ក្ ESCAP ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៩៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ 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 ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២ ទំពរ័ ទី១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

• មាៃលក្ខ ៈព ៌នា
ការចប់បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលាៃូ វភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីសៅក្នុងរសបៀបតែលស្បជាជៃសស្បើស្បា ់ឧបក្រ
ៃិងស វាឌីជីថលអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃការសឆ្ា ើយតបបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃសៅសពលមាៃវ ិបតត ិ។

–

ំណ្តក្តូ ច្េិៃតេៃជា ំណ្តក្តែលលែ បំផុត ស្មាប់ការ ិក្ាអំពីសហតុការ ៍ក្ស្េៗ
(សហតុការ ៍ តែលក្ស្េសក្ើតស ើង
ប៉ាុតៃត អាច្ជេះឥទធ ិពលបាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយ)
វ ិ មា ភ្ជព
(ធាតុតែលេិៃស្បហាក្់ស្បតហលោន
ឬខុ តបា ក្ពីោន)
167
ៃិងភ្ជពខុ ោនេួ យច្ំៃួៃតូ ច្ (ប៉ាុតៃត ំខ្ៃ់) សនាេះសទ។

• អាច្ទ សៃ៍ទយទុក្េុៃបាៃ
–
ទិៃនៃ័យ្ំអាច្ស្គបែ ត ប់សលើការពិតតែលមាៃលេែ ិត
ៃិងការតំណ្តងឲ្យការពិតនាសពលបច្ចុបបៃន តែលអាច្ផត ល់ព័ត៌មាៃការរច្នា
ៃិងការក្ំ ត់សោលសៅរប ់ក្េម វ ិ្ី
ៃិងសោលៃសយបាយនានា
ៃិង

ទិៃនៃ័យ្ំអាច្នាំឲ្យមាៃសោលការ ៍ តែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅបាៃលែ ជាងេុៃ
ៃិង តក្លេែ រងាវ ់ តែលមាៃស្ស្គប់
ៃិងបសងក ើត ូ ច្នាក្រថម ីៗ។
តាេរយៈការកាត់បៃថ យតស្េូ វការការ ទ ង់េតិជាអបបបរមា
168
ទិៃនៃ័យ្ំក្៏អាច្កាត់បៃថ យសស្គហ៊េុយសលើការបសងក ើត ថ ិតិផងតែរ។

• មាៃលក្ខ ៈជាការបញ្ា តត ិ
ឬការវ ិៃិច្ឆ័យអំពីបញ្ជហ
–
េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃស្បជាជៃតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្វ ើឲ្យវាអាច្ត វ ងយល់អំពីច្ំ ុ ច្តែលសោ
លៃសយបាយ
ៃិងក្េម វ ិ្ីទទួ លបរាជ័យ
ៃិងស្វ ើការតក្ ស្េួ លតែលចំបាច្់។

ប៉ាុតៃត ្ំ េិៃចំបាច្់ថាតតងតតលែ បំផុតសនាេះសទ។

៍

ស្បអប់ទី១៣. រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់រោឋភិបាល
បនាទប់ពីបាៃបសងក ើតការសស្បើស្បា ់អុីៃ្ឺ ិត ស្មាប់េៃុ សស្គប់រ ូបរ ួច្េក្
រោឋភិបាលនថក្ំពុងតតបតងវ រច្ំណ្តប់អារេម ៍រប ់ខល ួៃសៅកាៃ់ស្ជ ុងេួ យសផសងសទៀតនៃស្បសទ នថ ៤.០–ទិៃនៃ័យ។
ការសផ្លតតសលើទិៃនៃ័យជាច្េបង
សៅែំណ្តក្់កាលទីេួយៃឹងស្បេូ លផតុំទិៃនៃ័យពីស្ក្ ួ ងទ ំង
ៃិងសរៀបវាតាេលំោប់លំសោយសៅក្នុងស្បព័ៃធស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំេួយ។
ស្គប់ស្ក្ ួ ងទង
ំ អ ់ៃឹងមាៃក្ិច្ចការែំបូងច្ំៃួៃបី៖
ស្តួ តពិៃិតយបញ្ា ីប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ
ៃិងក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្ស្ប ពវ នៃការសស្បើស្បា ់សែើេបីអតថ ស្បសយជៃ៍រប ់ស្គធារ ជៃ។

២០
មាាល់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យ

សោយស្គរប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសទ នថភ្ជគសស្ច្ើៃ “មាៃលក្ខ ៈបុរា
ៃិងោមៃរច្នា េព ័ៃធស្តឹេស្តូវ” សនាេះ ស្ប ិៃ
សបើស្ោៃ់តតបំតបា ងប ត ុ ំទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសៅជាទិៃនៃ័យសអ ិច្ស្តូៃិក្
វាៃឹងកាាយជាបញ្ជហស្បឈេែ៏្ំេួយ។
ប៉ាុតៃត សៅសពលតែលស្បព័ៃធស្តូវបាៃស្វ ើ មាហរ ក្េម ទ ំងស្ ុងសនាេះ
ស្គប់ទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលទ ំងអ ់ៃឹងអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះបាៃ
តែលស្វ ើឲ្យពួ ក្សគអាច្អៃុវតត សោលៃសយបាយបាៃលែ ជាងេុៃ ៃិងជួ យ ស្េួ លែល់ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថលរប ់ស្បសទ ។

េូ លសហតុេួយសនាេះគឺ
ទិៃនៃ័យ្ំស្បតហលជាេិៃតំណ្តងឲ្យស្ក្ ុេ
ឬស្បសភទតែលក្ំពុងតតស្វ ើការ ិក្ាសនាេះសទ។
សៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍ
ឹ
ទិៃនៃ័យ្ំៃឹងបសងក ើតតតការយល់ែងអំពីតផន ក្នានានៃ ងា េតែលមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យោនតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
ការយល់ែឹងតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងទំៃងជាការពិត ស្មាប់ស្ក្ ុេេៃុ សេួ យតផន ក្តូ ច្តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ
ៃិង ស្មាប់តផន ក្តែលមាៃបុពវ ិទធិសៅក្នុង ងា េសស្ច្ើៃជាង។
មាៃបញ្ជហស្បឈេសផសងសទៀតសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ៖
(១)
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះេិៃតេៃជាលទធ ផលនៃែំស ើរការេួ យតែលមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យទមាាប់អៃុវតត ត ង់ោរសនាេះសទ
(២)
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះេិៃ ័ក្តិ េៃឹង វ ិ្ីស្គន្រ ត
ការតបងតច្ក្ស្បសភទ
ៃិងៃិយេៃ័យរប ់ ថ ិតិផល វូ ការសនាេះសទ
សហតុែូច្សៃេះសហើយ វាមាៃការលំបាក្សៅក្នុងការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម ៃិងស្វ ើការបំតបា ងសៅក្នុងរច្នា េព ័ៃធនានារប ់ ថ ិតិ
ៃិង
(៣)
ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះបសងក ើៃបញ្ជហ ៃត ិ ុខ
ឯក្ជៃភ្ជព
ភ្ជពជាមាច ់ក្េម ិទធិសលើទិៃនៃ័យ
ៃិងៃិរៃត រភ្ជពនៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់។ 169
វាក្៏មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ផងតែរសៅក្នុងការច្ងចំថា ទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃជាស្ោប់កាំសភា ើងព ៌ទឹក្ស្បាក្់សនាេះសទ។
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ ូ ច្នាក្រ
SDG។
ការវ ិភ្ជគេួ យបាៃបងាហញថា
ូ ច្នាក្រ
SDG
ច្ំៃួៃ
(ឬស ទ ើរតតេួ យភ្ជគបីនៃ ូ ច្នាក្រទង
ំ អ ់)
េិៃ ័ក្តិ េៃឹងការគ នាទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។
សែើេបីយល់បាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ៖

៧០
170

ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ រោឋភិបាលក្៏មាៃតផៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស្វ ើឲ្យខល ួៃឯងមាៃស្ប ិទធភ្ជពជាងេុៃតែរ។

• ជាង
៤៥
ភ្ជគរយនៃ ូ ច្នាក្រជាៃ់ទី៣
(ស លគឺ
ពុំមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត
ឬ ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិណ្តេួ យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ ូ ច្នាក្រសៃេះសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត វ ិ្ីស្គន្រ ត / ត ង់ោរក្ំពុងតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ឬស្តូវបាៃស្វ ើសត ត )
ៃិងស ទ ើរតត
១១
ភ្ជគរយនៃ ូ ច្នាក្រជាៃ់ទី២
(ស លគឺ
ូ ច្នាក្រគឺជា វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ តផន ក្ទ សនាទៃ
តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ
ឬ ត ង់ោរនានាតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យ
េិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បសទ នានាជាសទៀងទត់សនាេះសទ) េិៃ ័ក្តិ េ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។

Sak
Segkhoonthod
ស្បធាៃទី ភ្ជន ក្់ ងា រអភិវ ឌឍរោឋ ភិ បា លឌី ជីថ លរប ់ ស្បសទ នថ
គិ ត ថាទិ ៃន ៃ័ យៃឹ ង ជេះឥទធ ិ ព លសលើ េុខងារ ំខ្ៃ់ៗរប ់រោឋភិបាល
ែូ ច្ជា
ការក្ំ ត់ថ វ ិកា
ការស្វ ើតផៃការ
ៃិងការសោេះស្ស្គយបញ្ជហរប ់ស្បជាពលរែឋ ។

• SDGs
ទី១២
(ការសស្បើស្បា ់
ៃិងការផលិតស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ)
ទី១៣
(ច្ំណ្តត់ការស្បឆាំងៃឹងការតស្បស្បួ លអាកា ធាតុ)
ៃិងទី១៧
(ភ្ជពជានែគូ សែើេបីសោលសៅ)
មាៃច្ំៃួៃ ូ ច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបងែ ់ តែលេិៃ ័ក្តិ េ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសនាេះសទ។

ោត់ពៃយល់ថា៖ “ែំបូងសគបងែ ់ រោឋភិបាលៃឹងអាច្ធានាថា ថវ ិកាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសលើផល វូ តែល េស្ ប។ ទីពីរ
ៃឹងមាៃតមាាភ្ជពតែលលែ ស្បស ើរជាងសៃេះសៅក្នុងរោឋភិបាលទ ំងេូ ល
សោយទិៃនៃ័យតស្បជាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការត វ ងរក្ជាង។
ទីបី
ស្បជាពលរែឋ ៃឹងមាៃឱកា ក្នុងការច្ូ លរ ួេសៅក្នុងក្ិច្ចការេួ យច្ំៃួៃជាេួ យរោឋភិបាល
ពីសស្ េះសៅសពលសៃេះ
ពួ ក្សគអាច្ទទួ លបាៃព័ត៌មាៃតែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ ”។

• SDGs ទី១២ ៃិងទី១៣ ក្៏មាៃច្ំៃួៃ ូ ច្នាក្រសស្ច្ើៃជាងសគបំផុតតែល ថ ិតសៅជាៃ់ទី២ ៃិងជាៃ់ទី៣ផងតែរ។171

សលើ ពីសៃេះសទៀត ប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្ជាេួ យស្គធារ ជៃ ែូ សច្ន េះស្ក្ ុេហ៊េុៃតែលសទើបៃឹងបសងក ើតថម ី
ៃិង វ ិៃិសយគិៃទ ំងឡាយអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលសែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនានា។

Nattapon
Nimmanphatcharin
ៃិងស្បធាៃនាយក្ស្បតិបតត ិនៃទីភ្ជនក្់ងារសលើក្ក្េព ់ស ែឋ ក្ិច្ចឌីជីថលរប ់ស្បសទ នថ
ស្បព័ៃធសបើក្ច្ំហេួ យនៃទិៃនៃ័យ្ំអាច្ជួ យស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងអំសពើពុក្រលួ យបាៃ
អវ ីតែលស្តូវបាៃស្វ ើតផៃការ ស្មាប់អនាគតែ៏ខាីខ្ងេុខ”។

តែលជាស្បធាៃ
បាៃយល់ស្ បថា
–

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Wen Chuan Tan
“រសបៀបតែលស្បសទ នថក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីផតល់អំណ្តច្ែល់
រោឋភិបាល” Tech in Asia នថា ទី១៨ តខតុលា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.techinasia.com/thailandbig-data-government។
មាៃផលស្បសយជៃ៍ជាក្់លាក្់សៅក្នុងការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប។
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Emmanuel Letouzé “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ការពិត ៃិងតួ សលខ” SciDevnet នថាទ១
ី ៥ តខសេស្គ ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://scidev.net/global/data/feature/big-data-for-development-facts-and-figures.html។

៣.៣ ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង (Real-Time Data)
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ
ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗសស្កាយសពលស្បេូ លបាៃ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
សៅក្នុង វ ិ ័យអភិវឌឍ
វាក្៏ ំសៅសលើ៖
“ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងរយៈសពលខា ី
ៃិងសៅក្នុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ
សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងថិរសវលាេួ យតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើយតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។172
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ី ល (Princeton ៃិង Oxford ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ Princeton ឆានំ២០១៨)
Matthew J. Salganik បៃត ិច្េត ងៗ៖ការស្ស្គវស្ជាវអំពី ងា េសៅក្នុងយុគឌីជថ
ទំព័រទី ១៧-២១។

168

Walter J. Radermacher “តួ នាទីរប ់ ថ ិតិផល វូ ការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្នុង Outlook ទំពរ័ ទី៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។
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Ibid។
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ិ
Soenke Ziesche វ ិ្ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតតៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវភ្ជគទិ
ៃនៃយ
័ សែើេបីស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វ SDGs
(ទីស្ក្ ុងបាងក្ក្ ESCAP ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៩៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ 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 ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២ ទំពរ័ ទី១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងរ ួេបញ្ច ូលទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហេះតាេស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
រ ូបភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លកយរ ប
ក្ស្េិតទឹក្សភា ៀង
ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទ ឆាាតនវ។
សែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្តូវការបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថល ស្មាប់ការស្បេូ លរប ់វា ការតច្ក្រំ តលក្ ការស្គប់ស្គង ការវ ិភ្ជគ
ៃិងការរាយការ ៍។173
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងអាច្បសងក ើៃ េតថ ភ្ជពរប ់តួអងា ទ ំងឡាយសៅក្នុងការសឆ្ា ើ យតបសៅៃឹងការតស្បស្បួ លសៅ
ក្នុងបរ ិបទស្បតិបតត ិការ
ការ ិក្ាត វ ងយល់ពីការវាយតនេា ជាបៃត បនាទប់អំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃ ក្េម ភ្ជព
ការរក្ស ើញភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី
ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហនានាសៅសពលតែលបញ្ជហទ ំងសនាេះសក្ើតស ើង
ស្វ ើឲ្យការ ស្េប ស្េួ លនផទ ក្នុងមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ស្វ ើឲ្យការនលលក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
ការស្បតិក្េម សៅៃឹងសយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋ
ៃិងរំពឹងទុក្ច្ំស េះៃិនានការ
ៃិងស្ពឹតតិការ ៍នានានាសពលអនាគត។174
នាសពលបច្ចុបបៃន
មាៃរោឋភិបាលតិច្តួ ច្ណ្ត ់ តែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសែើេបីតាេោៃការអៃុវតត ក្េម វ ិ្ី។
រោឋភិបាលតាេោៃ ក្េម ភ្ជព
ៃិងវឌឍៃភ្ជពសរៀងរាល់ស្តីមា
(ស្ប ិៃសបើេិៃ យូ រជាងសៃេះសនាេះសទ)
សោយសស្បើស្បា ់ ូ ច្នាក្រនានាជាច្ំ ុ ច្សោលសែើេបីវាយតនេា អំពីវឌឍៃភ្ជព។
ជាេួ យៃឹងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
វឌឍៃភ្ជពអាច្ស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃជាសរៀងរាល់នថា ឬជាសរៀងរាល់ បាតហ៍។

ពីសស្ េះស្បសទ អឹសហា ៃោបាៃផត ល់អាទិភ្ជពសលើការពិៃិតយតាេោៃ
ៃិងការវាយតនេា សៅក្នុងតផៃការអភិវឌឍថានក្់ជាតិរប ់ខល ួៃ។175
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងកាៃ់តតទូ លំទូលាយសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលស្តូវបាៃរារាំងសោយស្បភពទិៃនៃ័យ
តែលមាៃការស្បក្ួ តស្បតជង
ការេិៃទុក្ច្ិតតច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
ក្ងវ េះការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃផ្លា ់បតរសៅជាព័
ូ
ត៌មាៃឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់
ក្ងវ េះការស្វ ើឲ្យសេើលស ើញ ៃិងព័ត៌មាៃេិៃស្តូវសរៀបច្ំតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយសនាេះសទ។ 176
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូ ច្
177
ទិៃនៃ័យតូ ច្ស្តូវបាៃផសពវ ផាយថាជា
“ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លតតសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។
សៅខ ៈសពលតែលទ ំងទិៃនៃ័យ្ំ
ៃិងទិៃនៃ័យតូ ច្ក្ំពុងតតស្បេូ ល
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីទទួ លបាៃការយល់ែឹងសនាេះ
ទិៃនៃ័យតូ ច្ពឹងតផែ ក្សលើការរ ួេបញ្ចល
ូ ោននៃការអសងក តការ ៍ែ៏តឹង រុឹងអំពី ំណ្តក្តូ ច្ៗ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផងតែរ។

ច្ំស

អាច្មាៃសៅក្នុងឧបក្រ ៍ោក្់ស្ច ែុ ស្ម ញសៅក្នុងបៃទ ប់ទឹក្េួ យសៅ
Tel
Aviv
ឬរសបៀបតែលែុំស្ក្ោ អនាេ័យស្តូវបាៃោក្់ជាប់ៃឹងជញ្ជាំងបៃទ ប់ទឹក្សៅស្បសទ សស្ប ុីលភ្ជគខ្ងសជើង។
វាអាច្សលច្ស ើងសៅក្នុងរសបៀបតែលខូ ិច្ ិៃ
ត បក្សជើងរប ់ស្គួ ស្គរេួ យស្តូវបាៃតសស្េៀបជាជួ រសៅសលើផល វូ សែើរសៅក្នុងផទ េះ
ឬសៅក្នុងតួ អក្សរ
ៃិងតួ សលខតែលស្ច្បល់បញ្ចល
ូ ោនតែលបសងក ើតជា ក្យ មាាត់ក្ុំពូ យទ័ររប ់េៃុ សមានក្់។ 178

សៅ ហរែឋ អាសេរ ិក្
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យសែើេបីទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំ ុខភ្ជ
ព (ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី១៤)។
ស្បអប់ទី១៤. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
សៅក្នុងឆានំ២០១៦
ស្ក្ ួ ងយុតតិ្េ៌នៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្
ៃិងការ ិយល័យអោា្ិការនៃស្ក្ ួ ងស វា ុខ្ភិបាល
ៃិងស្បជាជៃនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្
(HHS-OIG)
បាៃសច្ញរបាយការ ៍ស្បចំឆានំនៃក្េម វ ិ្ីស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្
ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំ ុខភ្ជព
(HCFAC)
តែលបងាហញថា
ស្មាប់ស្គប់ែុលាារទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើការស ុើបអសងក តអំពីការឆ្សបាក្
ៃិងការបំ ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការតថទ ំ ុខភ្ជពតាេរយៈក្េម វ ិ្ីសៃេះ
ៃិងក្េម វ ិ្ីសផសងៗសទៀតសៅក្នុងរយៈសពលបីឆានំច្ុងសស្កាយសៃេះ
រោឋភិបាលបាៃទទួ លេក្វ ិញៃូ វទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ
៦,១០
ែុលាារសេរ ិក្។
Kathleen
Sebelius
អតីតសលខ្្ិការរប ់
HHS
បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍ថា
“ការទទួ លបាៃេក្វ ិញៃូ វទឹក្ស្បាក្់ែ៏សស្ច្ើៃសៃេះ េួ យតផន ក្្ំ បណ្ត
ត លេក្ពីស្បព័ៃធ វ ិភ្ជគតាេក្ុំពូ យទ័រថម ី តែលចប់បាៃ
ៃិងបញ្ឈប់ការសច្ញវ ិក្ក យបស្តតក្ា ងកាាយសៅេុៃសពលតែលទឹក្ស្បាក្់ហូរសច្ញសៅខ្ងសស្ៅ”។

ទិៃនៃ័យតូ ច្គឺៃិយយអំពីគៃា ឹេះតែលនាំសៅកាៃ់ភ្ជពស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ៖ “តផន ក្េួ យនៃទិៃនៃ័យតូ ច្តែលសៅឈរតតឯង ស ទ ើរតត
េិៃធាាប់មាៃអតថ ៃ័យស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតក្រ ីេួយ
ឬការបសងក ើត េម តិក្េម េួយបាៃសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ជាេួ យការយល់ែឹង
ៃិងការអសងក តការ ៍សផសងៗសទៀត...
តែលសៅច្ុងបញ្ច ប់
ទិៃនៃ័យៃឹងរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយេួ យតែលបសងក ើតេូ លោឋៃស្គឹេះ ស្មាប់ មា៉ាក្យីសហា
ឬអាជីវក្េម នាសពលអនាគត”។179
ការស្បេូ លទិៃនៃ័យតូ ច្ គឺជាតផន ក្េួ យនៃអវ ីតែល
វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖

• ការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង
–
(សតើគៃា ឹេះនានាក្ំពុងតតសផែ ៀងសៅតាេទិ តតេួ យតែរឬសទ?)

174

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។
Ibid ទំពរ័ ទី ៣៨-៣៩។

សៅថា

“ការស្ស្គវស្ជាវអំពីតផន ក្តូ ច្ៗនៃអតថ បទ”

–

ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យតូ ច្មាៃអតថ ៃ័យស្គប់ស្ោៃ់

• ទំនាក្់ទំៃងសហតុៃិងផល–ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យតូ ច្ៗ”ត វ ងរក្សែើេសហតុៃិងផលប៉ាេះ

ល់

• ទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្–ត វ ងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្ឬការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
John
M.
LeBlanc
“ វ ិ្ីស្គន្រ ត វ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសៅក្នុងការស ុើបអសងក តរប ់រោឋភិបាល” Manatt នថា ទី២៣ តខេិថុនា
ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.manatt.com/Insights/Articles/2016/Real-Time-Data-Analytics-inGovernment-Investigations។
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Lindstrom

• ការស្បេូ ល
–
ការចប់យក្ទ សៃវ ិ ័យខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃពីស្បភពតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
ៃិងបសងក ើតច្ំ ុ ច្នានានៃការច្ងអុលបងាហញទិ សៅ
សែើេបីជួយបសងក ើតសស្ោងនៃការអសងក តការ ៍
ែំបូងៗ ៃិងបសងក ើត េម តិក្េម
• គៃា ឹេះ – វតថុ ិបបៃិេមិត (ទិៃនៃ័យតូ ច្) តែលជួ យបសងក ើតសរឿងៃិទៃេួ យ – តែលស្គច្់សរឿងមាៃការស្បទក្់ស្ក្ឡាោនតែល
ោំស្ទឬេិៃយល់ស្ បច្ំស េះ េម តិក្េម សនាេះអាច្តាេតផន ក្ផល វូ កាយៃិងផល វូ ច្ិតត

របាយការ ៍ក្េម វ ិ្ី HCFAC ស្បចំកា រ ិយបរ ិសច្ឆ ទ ២០១៥ ពៃយល់ថា វ ិ្ីស្គន្រ ត វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យែ៏ ម ុ គស្គមញរប ់ HHS-OIG
រ ួេបញ្ចល
ូ
ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យ
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ
ការវាយតនេា អំពីៃិនានការ
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការបសងក ើតគំរ ូតែលវ ិភ្ជគ ៃិងក្ំ ត់សោលសៅការឃ្ាំសេើលរប ់ក្េម វ ិ្ី HHS បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
របាយការ ៍សៃេះបាៃសរៀបរាប់លេែ ិតបតៃថ េសទៀតថា
ស្ក្ ុេទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំ ុខភ្ជព
ៃិងស្ក្ ុេចត់ វ ិធាៃការសលើការអៃុវតត ច្ាប់
សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបូ ក្ រុបសៅសពលសស្កាយសែើេបីក្ំ ត់អំពីរច្នាបថនៃការឆ្សបាក្
មាាល់ស ើញៃិនានការនៃអំសពើឆ្សបាក្តែលស្តូវបាៃ ងស័យ
ៃិងគ នាអៃុបាតនៃស វាតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាត
សោយសស្បៀបស្ៀបវាជាេួ យក្ស្េិតេ្យេថានក្់ជាតិ
ស្ពេទ ំងការវាយតនេា សផសងសទៀតផងតែរ។
បសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងបសច្ច ក្សទ ទំសៃើបៗទ ំងសៃេះ
តែលទទួ លបាៃពីឧ ាហក្េម ឯក្ជៃ
បាៃនាំឲ្យមាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងជាស្បវតត ិស្គន្រ ត ក្នុងការនាំេក្ៃូ វៃវាៃុវតត ៃ៍សែើេបីស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងការឆ្សបាក្សលើការ
តថទ ំ ុខភ្ជព។

សៅស្បសទ អាន្រហវិក្
Pulse
Lab
Kampala
ក្ំពុងតត ហការយ៉ាងជិត ន ិទធជាេួ យរោឋភិបាលនៃស្បសទ អឺសហា ៃោសលើគសស្មាងខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃសែើេបីពិៃិតយតាេោៃអំ
ពីគុ ភ្ជពនៃការផត ល់ស វាស្គធារ ៈសៅក្នុងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងរប ់សយើង

េះ Martin Lindstrom ទិៃនៃ័យតូ ច្៖

• ការតប ន ង –

មាាល់ស ើញបំ

ង ឬក្ងវ ល់តែលេិៃបាៃបំសពញតាេ ៃិង
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Pulse Lab Kampala “ការវ ិភ្ជគសោយសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ តាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងអាច្ជួ យពិៃិតយតាេោៃអំពីគុ ភ្ជពនៃការផតល់ស វាស្គធារ ៈ”
ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ នថាទ១
ី ៥ តខេិថនា
ុ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unglobalpulse.org/real-time-analytics-for-publicservice-delivery។
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Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។
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Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូ ច្៖ ទិៃនៃយ
័ ្ំសៅសពលបនាទប់” Forbes នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។

178

Martin Lindstrom ទិៃនៃយ
័ តូ ច្៖ គៃា េះឹ តូ ច្ៗខ្ាំងតែលសបើក្ច្ំហៃិនានការែ៏្ំ សេបើេ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ Picador ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៩។
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Ibid។

ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងរ ួេបញ្ច ូលទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហេះតាេស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
រ ូបភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លកយរ ប
ក្ស្េិតទឹក្សភា ៀង
ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទ ឆាាតនវ។
សែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្តូវការបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថល ស្មាប់ការស្បេូ លរប ់វា ការតច្ក្រំ តលក្ ការស្គប់ស្គង ការវ ិភ្ជគ
ៃិងការរាយការ ៍។173
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងអាច្បសងក ើៃ េតថ ភ្ជពរប ់តួអងា ទ ំងឡាយសៅក្នុងការសឆ្ា ើ យតបសៅៃឹងការតស្បស្បួ លសៅ
ក្នុងបរ ិបទស្បតិបតត ិការ
ការ ិក្ាត វ ងយល់ពីការវាយតនេា ជាបៃត បនាទប់អំពីស្ប ិទធភ្ជពនៃ ក្េម ភ្ជព
ការរក្ស ើញភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី
ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងបញ្ជហនានាសៅសពលតែលបញ្ជហទ ំងសនាេះសក្ើតស ើង
ស្វ ើឲ្យការ ស្េប ស្េួ លនផទ ក្នុងមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ស្វ ើឲ្យការនលលក្្ៃធាៃមាៃភ្ជពលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
ការស្បតិក្េម សៅៃឹងសយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋ
ៃិងរំពឹងទុក្ច្ំស េះៃិនានការ
ៃិងស្ពឹតតិការ ៍នានានាសពលអនាគត។174
នាសពលបច្ចុបបៃន
មាៃរោឋភិបាលតិច្តួ ច្ណ្ត ់ តែលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសែើេបីតាេោៃការអៃុវតត ក្េម វ ិ្ី។
រោឋភិបាលតាេោៃ ក្េម ភ្ជព
ៃិងវឌឍៃភ្ជពសរៀងរាល់ស្តីមា
(ស្ប ិៃសបើេិៃ យូ រជាងសៃេះសនាេះសទ)
សោយសស្បើស្បា ់ ូ ច្នាក្រនានាជាច្ំ ុ ច្សោលសែើេបីវាយតនេា អំពីវឌឍៃភ្ជព។
ជាេួ យៃឹងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
វឌឍៃភ្ជពអាច្ស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃជាសរៀងរាល់នថា ឬជាសរៀងរាល់ បាតហ៍។

ពីសស្ េះស្បសទ អឹសហា ៃោបាៃផត ល់អាទិភ្ជពសលើការពិៃិតយតាេោៃ
ៃិងការវាយតនេា សៅក្នុងតផៃការអភិវឌឍថានក្់ជាតិរប ់ខល ួៃ។175
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងកាៃ់តតទូ លំទូលាយសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលស្តូវបាៃរារាំងសោយស្បភពទិៃនៃ័យ
តែលមាៃការស្បក្ួ តស្បតជង
ការេិៃទុក្ច្ិតតច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
ក្ងវ េះការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃផ្លា ់បតរសៅជាព័
ូ
ត៌មាៃឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់
ក្ងវ េះការស្វ ើឲ្យសេើលស ើញ ៃិងព័ត៌មាៃេិៃស្តូវសរៀបច្ំតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយសនាេះសទ។ 176
៣.៤ ទិៃនៃ័យតូ ច្
177
ទិៃនៃ័យតូ ច្ស្តូវបាៃផសពវ ផាយថាជា
“ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លតតសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។
សៅខ ៈសពលតែលទ ំងទិៃនៃ័យ្ំ
ៃិងទិៃនៃ័យតូ ច្ក្ំពុងតតស្បេូ ល
ៃិងែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីទទួ លបាៃការយល់ែឹងសនាេះ
ទិៃនៃ័យតូ ច្ពឹងតផែ ក្សលើការរ ួេបញ្ចល
ូ ោននៃការអសងក តការ ៍ែ៏តឹង រុឹងអំពី ំណ្តក្តូ ច្ៗ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ផងតែរ។

ច្ំស

អាច្មាៃសៅក្នុងឧបក្រ ៍ោក្់ស្ច ែុ ស្ម ញសៅក្នុងបៃទ ប់ទឹក្េួ យសៅ
Tel
Aviv
ឬរសបៀបតែលែុំស្ក្ោ អនាេ័យស្តូវបាៃោក្់ជាប់ៃឹងជញ្ជាំងបៃទ ប់ទឹក្សៅស្បសទ សស្ប ុីលភ្ជគខ្ងសជើង។
វាអាច្សលច្ស ើងសៅក្នុងរសបៀបតែលខូ ិច្ ិៃ
ត បក្សជើងរប ់ស្គួ ស្គរេួ យស្តូវបាៃតសស្េៀបជាជួ រសៅសលើផល វូ សែើរសៅក្នុងផទ េះ
ឬសៅក្នុងតួ អក្សរ
ៃិងតួ សលខតែលស្ច្បល់បញ្ចល
ូ ោនតែលបសងក ើតជា ក្យ មាាត់ក្ុំពូ យទ័ររប ់េៃុ សមានក្់។ 178

សៅ ហរែឋ អាសេរ ិក្
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យសែើេបីទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំ ុខភ្ជ
ព (ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី១៤)។
ស្បអប់ទី១៤. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
សៅក្នុងឆានំ២០១៦
ស្ក្ ួ ងយុតតិ្េ៌នៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្
ៃិងការ ិយល័យអោា្ិការនៃស្ក្ ួ ងស វា ុខ្ភិបាល
ៃិងស្បជាជៃនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្
(HHS-OIG)
បាៃសច្ញរបាយការ ៍ស្បចំឆានំនៃក្េម វ ិ្ីស្គប់ស្គងការឆ្សបាក្
ៃិងការបំ ៃសលើការតថទ ំ ុខភ្ជព
(HCFAC)
តែលបងាហញថា
ស្មាប់ស្គប់ែុលាារទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើការស ុើបអសងក តអំពីការឆ្សបាក្
ៃិងការបំ ៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការតថទ ំ ុខភ្ជពតាេរយៈក្េម វ ិ្ីសៃេះ
ៃិងក្េម វ ិ្ីសផសងៗសទៀតសៅក្នុងរយៈសពលបីឆានំច្ុងសស្កាយសៃេះ
រោឋភិបាលបាៃទទួ លេក្វ ិញៃូ វទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ
៦,១០
ែុលាារសេរ ិក្។
Kathleen
Sebelius
អតីតសលខ្្ិការរប ់
HHS
បាៃមាៃស្បស្គ ៃ៍ថា
“ការទទួ លបាៃេក្វ ិញៃូ វទឹក្ស្បាក្់ែ៏សស្ច្ើៃសៃេះ េួ យតផន ក្្ំ បណ្ត
ត លេក្ពីស្បព័ៃធ វ ិភ្ជគតាេក្ុំពូ យទ័រថម ី តែលចប់បាៃ
ៃិងបញ្ឈប់ការសច្ញវ ិក្ក យបស្តតក្ា ងកាាយសៅេុៃសពលតែលទឹក្ស្បាក្់ហូរសច្ញសៅខ្ងសស្ៅ”។

ទិៃនៃ័យតូ ច្គឺៃិយយអំពីគៃា ឹេះតែលនាំសៅកាៃ់ភ្ជពស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ៖ “តផន ក្េួ យនៃទិៃនៃ័យតូ ច្តែលសៅឈរតតឯង ស ទ ើរតត
េិៃធាាប់មាៃអតថ ៃ័យស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតក្រ ីេួយ
ឬការបសងក ើត េម តិក្េម េួយបាៃសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ជាេួ យការយល់ែឹង
ៃិងការអសងក តការ ៍សផសងៗសទៀត...
តែលសៅច្ុងបញ្ច ប់
ទិៃនៃ័យៃឹងរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសែើេបីបសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយេួ យតែលបសងក ើតេូ លោឋៃស្គឹេះ ស្មាប់ មា៉ាក្យីសហា
ឬអាជីវក្េម នាសពលអនាគត”។179
ការស្បេូ លទិៃនៃ័យតូ ច្ គឺជាតផន ក្េួ យនៃអវ ីតែល
វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖

• ការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង
–
(សតើគៃា ឹេះនានាក្ំពុងតតសផែ ៀងសៅតាេទិ តតេួ យតែរឬសទ?)
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Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។
Ibid ទំពរ័ ទី ៣៨-៣៩។

សៅថា

“ការស្ស្គវស្ជាវអំពីតផន ក្តូ ច្ៗនៃអតថ បទ”

–

ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យតូ ច្មាៃអតថ ៃ័យស្គប់ស្ោៃ់

• ទំនាក្់ទំៃងសហតុៃិងផល–ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យតូ ច្ៗ”ត វ ងរក្សែើេសហតុៃិងផលប៉ាេះ

ល់

• ទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្–ត វ ងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្ឬការភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
John
M.
LeBlanc
“ វ ិ្ីស្គន្រ ត វ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងសៅក្នុងការស ុើបអសងក តរប ់រោឋភិបាល” Manatt នថា ទី២៣ តខេិថុនា
ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.manatt.com/Insights/Articles/2016/Real-Time-Data-Analytics-inGovernment-Investigations។
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Lindstrom

• ការស្បេូ ល
–
ការចប់យក្ទ សៃវ ិ ័យខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃពីស្បភពតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃឲ្យបាៃសស្ច្ើៃបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
ៃិងបសងក ើតច្ំ ុ ច្នានានៃការច្ងអុលបងាហញទិ សៅ
សែើេបីជួយបសងក ើតសស្ោងនៃការអសងក តការ ៍
ែំបូងៗ ៃិងបសងក ើត េម តិក្េម
• គៃា ឹេះ – វតថុ ិបបៃិេមិត (ទិៃនៃ័យតូ ច្) តែលជួ យបសងក ើតសរឿងៃិទៃេួ យ – តែលស្គច្់សរឿងមាៃការស្បទក្់ស្ក្ឡាោនតែល
ោំស្ទឬេិៃយល់ស្ បច្ំស េះ េម តិក្េម សនាេះអាច្តាេតផន ក្ផល វូ កាយៃិងផល វូ ច្ិតត

របាយការ ៍ក្េម វ ិ្ី HCFAC ស្បចំកា រ ិយបរ ិសច្ឆ ទ ២០១៥ ពៃយល់ថា វ ិ្ីស្គន្រ ត វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យែ៏ ម ុ គស្គមញរប ់ HHS-OIG
រ ួេបញ្ចល
ូ
ការជីក្យក្ទិៃនៃ័យ
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ
ការវាយតនេា អំពីៃិនានការ
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការបសងក ើតគំរ ូតែលវ ិភ្ជគ ៃិងក្ំ ត់សោលសៅការឃ្ាំសេើលរប ់ក្េម វ ិ្ី HHS បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
របាយការ ៍សៃេះបាៃសរៀបរាប់លេែ ិតបតៃថ េសទៀតថា
ស្ក្ ុេទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្សលើការតថទ ំ ុខភ្ជព
ៃិងស្ក្ ុេចត់ វ ិធាៃការសលើការអៃុវតត ច្ាប់
សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបូ ក្ រុបសៅសពលសស្កាយសែើេបីក្ំ ត់អំពីរច្នាបថនៃការឆ្សបាក្
មាាល់ស ើញៃិនានការនៃអំសពើឆ្សបាក្តែលស្តូវបាៃ ងស័យ
ៃិងគ នាអៃុបាតនៃស វាតែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាត
សោយសស្បៀបស្ៀបវាជាេួ យក្ស្េិតេ្យេថានក្់ជាតិ
ស្ពេទ ំងការវាយតនេា សផសងសទៀតផងតែរ។
បសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងបសច្ច ក្សទ ទំសៃើបៗទ ំងសៃេះ
តែលទទួ លបាៃពីឧ ាហក្េម ឯក្ជៃ
បាៃនាំឲ្យមាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងជាស្បវតត ិស្គន្រ ត ក្នុងការនាំេក្ៃូ វៃវាៃុវតត ៃ៍សែើេបីស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងការឆ្សបាក្សលើការ
តថទ ំ ុខភ្ជព។

សៅស្បសទ អាន្រហវិក្
Pulse
Lab
Kampala
ក្ំពុងតត ហការយ៉ាងជិត ន ិទធជាេួ យរោឋភិបាលនៃស្បសទ អឺសហា ៃោសលើគសស្មាងខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃសែើេបីពិៃិតយតាេោៃអំ
ពីគុ ភ្ជពនៃការផត ល់ស វាស្គធារ ៈសៅក្នុងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងរប ់សយើង

េះ Martin Lindstrom ទិៃនៃ័យតូ ច្៖

• ការតប ន ង –

មាាល់ស ើញបំ

ង ឬក្ងវ ល់តែលេិៃបាៃបំសពញតាេ ៃិង

175

Pulse Lab Kampala “ការវ ិភ្ជគសោយសស្បើស្បា ់ទិៃនៃយ
័ តាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងអាច្ជួ យពិៃិតយតាេោៃអំពីគុ ភ្ជពនៃការផតល់ស វាស្គធារ ៈ”
ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ នថាទ១
ី ៥ តខេិថនា
ុ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.unglobalpulse.org/real-time-analytics-for-publicservice-delivery។
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Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។

177

Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូ ច្៖ ទិៃនៃយ
័ ្ំសៅសពលបនាទប់” Forbes នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។

178

Martin Lindstrom ទិៃនៃយ
័ តូ ច្៖ គៃា េះឹ តូ ច្ៗខ្ាំងតែលសបើក្ច្ំហៃិនានការែ៏្ំ សេបើេ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ Picador ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៩។

179

Ibid។

• ទ សនាទៃ – ក្ំ

ត់ៃិយេៃ័យនៃ “ែំសណ្តេះស្ស្គយ”

ស្មាប់បំ

អតិថិជៃទទួ លបាៃ
ៃិងសស្បើស្បា ់
(ៃិងបំ ក្់)
ក្ំ ត់ស ើង វ ិញៃូ វទំនាក្់ទំៃងរវាងអន ក្ទិញៃិងអន ក្លក្់។

ង ឬក្ងវ ល់តែលស្តូវបាៃ មាាល់ស ើញ។ 180

Lindstrom សស្បៀបស្ៀបែំស ើរការរប ់ោត់សៅៃឹងៃរវងសវ ិទា – “ការក្ត់ស្តា ៃិងការវ ិភ្ជគអំពីវបប្េ៌ ឬ ងា េេួ យ
តែលតាេ្េម តា
សោយតផែ ក្សលើការអសងក តអន ក្ច្ូ លរ ួេ
ៃិងជាលទធ ផល
វាបសងក ើតជាក្ំ ត់ស្តាជាលាយលក្ខ ៍អក្សរអំពីេៃុ ស ទីក្តៃា ង ឬស្គថប័ៃណ្តេួ យ”។181
ៃិយេៃ័យេួ យសផសងសទៀតនៃទិៃនៃ័យតូ ច្
គឺ
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូ ច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធ ិពលសលើការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ចុបបៃន ”។ 182 ៃិយេៃ័យតែល ក្់ព័ៃធេួ យគឺ
183
“ទិៃនៃ័យសៅក្នុងមាឌ ៃិងទស្េង់តែលស្វ ើឲ្យវាអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ ផត ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ”។
ទិៃនៃ័យតូ ច្
“ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួ យៃឹងការយល់ែឹងបាៃទៃ់សពលសវលា
ស រសពញសោយអតថ ៃ័យ
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានា “សៅក្នុងេូ លោឋៃ”) មាៃរសបៀបសរៀបរយ ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខច ប់បាៃយ៉ាងលែ –
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភន ក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
អាច្ត វ ងយល់បាៃ
ៃិងអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា ”។ 184 វារ ួេបញ្ចល
ូ ពិៃ្ុនៃការសលងបាល់សបាេះវាយសោយែំបង (baseball)
របាយការ ៍អំពីបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ក្ំ ត់ស្តានៃការសបើក្បរ ទិៃនៃ័យលក្់ ស្បវតត ិនៃការត វ ងរក្ ការពាក្រ ៍អំពីអាកា ធាតុ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផត ល់ ញ្ជាសៅសពលមាៃអា ៃន ។ 185
សៅតតេិៃច្ា ់? សៃេះគឺជាការគិតរប ់ John Spacey ៖ “ទិៃនៃ័យតូ ច្ កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គាល់ជាស្គេញ្ា ថាជា ទិៃនៃ័យ។
ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស្វ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ ”។186

ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍

ៃិងសៅច្ុងបញ្ច ប់

• ការទទួ លបាៃឧទហរ ៍ជាសស្ច្ើៃអំពីអតិថិជៃ៖
អតិថិជៃបាៃស ើញ កាតៃុពលនៃទិៃនៃ័យតូ ច្សៅក្នុង ស្វ ើឲ្យការទិញទំសៃើបរប ់ពួក្សគែំស ើរការសោយរលូ ៃ
ផត ល់អំណ្តច្ែល់ទមាាប់នៃការហាត់ស្បា រប ់ពួក្សគ
ឬផត ល់ការត នាំអំពីតនេា លែបំផុត ស្មាប់ការសហាេះសហើរតាេយៃត សហាេះសៅសពលបនាទប់រប ់ពួក្សគ។
សោយមាៃភ្ជព
ឆាាតនវជាងសៃេះសទៀតសនាេះ
ឧបក្រ ៍ តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលអាច្ ក្់បាៃក្ំពុងតតស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
មាៃការ ៃាថាៃឹងមាៃតស្េូវការទីផារកាៃ់តតសស្ច្ើៃជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវសវច្ខច ប់
ៃិងឧបក្រ ៍ផតល់ទិៃនៃ័យតែល
“បំសពញតាេ”តស្េូវការស្បចំនថា រប ់អតិថិជៃ។
• សវទិកា ៃិងអន ក្លក្់ឧបក្រ ៍ទ ំងឡាយក្ំពុងតតចប់សផត ើេយក្ច្ិតតទុក្ោក្់៖ ការ ៃាស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្បតិបតត ិការ
ៃិង
“ការផ្លា ់បតរការយល់
ូ
ែឹងសៅជា ក្េម ភ្ជព”
គឺជា សំ ងភ្ជគសស្ច្ើៃតែលទទួ លបាៃពីមា៉ាក្យីសហា្ំៗជាសស្ច្ើៃសៅក្នុង វ ិ ័យបសច្ច ក្ វ ិទា តែលរ ួេមាៃ SAP, Oracle ៃិង
EMC។
• វាៃិយយអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ៖
វារ ួេបញ្ចល
ូ អវ ីតែលពួ ក្សគស្តូវការ
ៃិងរសបៀបតែលពួ ក្សគអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ។
សផ្លតតសលើអនក្សស្បើស្បា ់ជាេុៃ ិៃ
ៃិងស ច្ក្ត ី សស្េច្តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាជាសស្ច្ើៃរប ់សយើងមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ជាងេុៃ។

ស្បអប់ទី១៥. សហតុអវីទិៃនៃ័យតូ ច្?

• ស្គេញ្ា ៖
ទិៃនៃ័យតូ ច្គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។
ទិៃនៃ័យតូ ច្េួ យច្ំៃួៃៃឹងចប់សផត ើេជី វ ិតជាទិៃនៃ័យ្ំ
ប៉ាុតៃត អន ក្េិៃចំបាច្់កាាយជាអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ទិៃនៃ័យសែើេបីត វ ងយល់អំពីវា
ឬសស្បើស្បា ់វា ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា សនាេះសទ។

• ទិៃនៃ័យ្ំ
គឺពិបាក្៖
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ
ៃិងការរង់ចំទទួ លយក្អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការបញ្ចល
ូ សៅស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់រប ់វាអាច្ច្ំណ្តយសពលសស្ច្ើៃ។
សៃេះសយើងេិៃទៃ់បាៃសលើក្ស ើងអំពីការពិតតែលអន ក្ស្វ ើការតផន ក្មា៉ា ីត្ីង
ៃិងអន ក្ ថ ិតិតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតភ្ជគសស្ច្ើៃេិៃស្តូវការទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃស្គប់លក្ខ ៈទ ំងអ ់សែើេបីក្ំ ត់សោល
សៅនៃយុទធនាការរប ់ពួក្សគ ឬផត ល់បទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទល់ខល ួៃរប ់ពួក្សគសនាេះសទ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ “ទិៃនៃ័យតូ ច្ទល់ៃឹងទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ត ប់សៅច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃវ ិញ”
OpenMind នថា ទី២៥ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vsbig-data-back-to-the-basics/។

• ទិៃនៃ័យតូ ច្ ុទធតត ថ ិតសៅជុំ វ ិញខល ួៃសយើង៖
បណ្ត
ត ញ ងា េ េប
ូ រសៅសោយទិៃនៃ័យតូ ច្តែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់
ការស្បេូ លយក្សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស្វ ើមា៉ា ី្ីង ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់អនក្ទិញ។ សៅក្ស្េិតផ្លទល់ខល ួៃ
សយើងក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យតូ ច្សៃេះឥតឈប់ឈរសៅស្គប់សពលតែលសយើងច្ុេះស្មេះច្ូ លក្តៃា ងណ្តេួ យ
(check in),
ត វ ងរក្
សបើក្តវបស្គយត៍
(browse)
បសងាហេះស្គរ
(post)។ល។
ការបសងក ើតហតថ សលខ្ពិស
េួ យតែលផត ល់ការសេើលស ើញរយៈសពលខា ីេួយសៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតផន ក្ឌីជីថលៃិង ខ
ុ ភ្ជពរាង
កាយរប ់សយើង។
• ទិៃនៃ័យតូ ច្ ថ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត លការស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប អ
់ តិថិជៃថម ី៖
ទិៃនៃ័យតូ ច្គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតស្បវតត ិរ ូបែ៏ េប
ូ រតបបតែលៃឹង ថ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត លែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការ
ស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប ់អតិថិជៃថម ី។
• ការតប ន ងែល់ការវ ិៃិសយគ៖
ការសផ្លតតសលើការស ន ើផតល់នៃរងាវ ់ច្ុងសស្កាយរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសលើក្ក្េព ់
ការវ ិៃិសយគសលើទិៃនៃ័យតូ ច្
(ទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ
១០
ៃ់លាៃែុលាារ
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ ស្ បតាេ
IDC)
ស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើស្បព័ៃធ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងស វានៃការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់ ឺ វ ឺ(upstream)។
• ការស្វ ើមា៉ា ីត្ីងតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យគឺជារលក្បនាទប់៖ ការស្វ ើមា៉ា ីត្ីងតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ្ំ (ៃិងតូ ច្)
មាៃ កាតៃុពលសៅក្នុងការស្វ ើបែិវតត ៃ៍ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលអាជីវក្េម មាៃអៃត រក្េម ជាេួ យអតិថិជៃ
ផ្លា ់បតររសបៀបតែល
ូ

180

Ibid ទំពរ័ ទី ២១៩-២២៥។

181

របក្គំសហើញនៃតផនក្ៃរវ ិទា “ៃរវងសវ ិទា” Royal Anthropological Institute។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.discoveranthropology.org.uk/aboutanthropology/fieldwork/ethnography.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

182

Sahil Miglani “ទិៃនៃ័យ្ំ ៃិងទិៃនៃយ
័ តូ ច្៖ សតើខុ ោនែូ ច្សេត ច្ខា េះ? Dataversity។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/big/data-small-data/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

183

Ahmed Banafa “ទិៃនៃយ
័ តូ ច្ស្បទេះៃឹងទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ ស្ត ប់សៅកាៃ់ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃវ ិញ៖” OpenMind នថាទី២៥ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vs-big-data-back-to-the-basics/។

184

ស្ក្ ុេទិៃនៃ័យតូ ច្ “ការក្ំ
small-data/។

ត់ៃយ
ិ េៃ័យទិៃនៃយ
័ តូ ច្” នថាទ១
ី ៨ តខតុលា ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://smaldatagroup.com/2013/10/18/defining-

185

Margaret Rouse “ទិៃនៃយ
័ តូ ច្” WhatIs.com តខេិថុនា ឆាន២
ំ ០១៤។ អាច្ត វ ងរក្សៅ https://whatis.techtarget.com/definition/small-data។

186

John Spacey “ឧទហរ

៍ច្ំៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃយ
័ តូ ច្” Simplicable នថាទី៣០ តខេក្រា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://simplicable.com/new/small-data។

៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
គឺជា
ឬអងា ភ្ជពរប ់ពួក្សគបសងក ើតស ើងសែើេបីពិៃិតយតាេោៃ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់”។
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋ អំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ ុងសប៉ាកាំង
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅសអហស
ុ ីប
(ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី១៦)
ៃិងផា ត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅក្នុងស្បសទ តង់ហាៃី។

187

“ទិៃនៃ័យតែលស្បជាជៃ
ទេទរ
ឧទហរ ៍នានារ ួេមាៃ

ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ

ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
“ផត ល់ជូៃស្បជាជៃៃូ វទីភ្ជនក្់ងារ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលស្តូវស្បេូ ល
សតើទិៃនៃ័យសនាេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងអវ ី ៃិងសតើទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយរសបៀបណ្ត”។ 188
វាអាច្
“គូ បញ្ជាក្់អំពីបញ្ជហនានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ
189
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្នុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ”។
190
វាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីសផទ ៀងផ្លទត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍ជាផល វូ ការ
ៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យផងតែរ”។
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ “គ សៃយយភ្ជពច្ំស េះែំស ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ”។ 191 ភ្ជគសស្ច្ើៃ
“ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាង ក្េម សោយស្បជាពលរែឋ
សោយមាៃសោលបំ ងជាក្់លាក្់សៅក្នុងច្ិតត
អាច្ផត ល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋ សោយផ្លទល់
ៃិងស្វ ើឲ្យពួ ក្សគអាច្ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
ទេទរ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់”។192

187

DataShift “សតើទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គឺជាអវ ី? សតើ Datashift ក្ំពុងតតស្វ ើអវីខាេះសែើេបីសលើក្ក្េព ់ទិៃនៃ័យសនាេះ? n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://civicus.org/images/ER%20cgd_brief.pdf។

188

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។

189

Ibid។

190

Ibid។

191

គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃយ
័ តែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖
ភ័ ត ុ តាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោ” តខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី១០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-anduganda.pdf។

192

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale

• ទ សនាទៃ – ក្ំ

ត់ៃិយេៃ័យនៃ “ែំសណ្តេះស្ស្គយ”

ស្មាប់បំ

អតិថិជៃទទួ លបាៃ
ៃិងសស្បើស្បា ់
(ៃិងបំ ក្់)
ក្ំ ត់ស ើង វ ិញៃូ វទំនាក្់ទំៃងរវាងអន ក្ទិញៃិងអន ក្លក្់។

ង ឬក្ងវ ល់តែលស្តូវបាៃ មាាល់ស ើញ។ 180

Lindstrom សស្បៀបស្ៀបែំស ើរការរប ់ោត់សៅៃឹងៃរវងសវ ិទា – “ការក្ត់ស្តា ៃិងការវ ិភ្ជគអំពីវបប្េ៌ ឬ ងា េេួ យ
តែលតាេ្េម តា
សោយតផែ ក្សលើការអសងក តអន ក្ច្ូ លរ ួេ
ៃិងជាលទធ ផល
វាបសងក ើតជាក្ំ ត់ស្តាជាលាយលក្ខ ៍អក្សរអំពីេៃុ ស ទីក្តៃា ង ឬស្គថប័ៃណ្តេួ យ”។181
ៃិយេៃ័យេួ យសផសងសទៀតនៃទិៃនៃ័យតូ ច្
គឺ
“ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូ ច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធ ិពលសលើការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ចុបបៃន ”។ 182 ៃិយេៃ័យតែល ក្់ព័ៃធេួ យគឺ
183
“ទិៃនៃ័យសៅក្នុងមាឌ ៃិងទស្េង់តែលស្វ ើឲ្យវាអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ ផត ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ”។
ទិៃនៃ័យតូ ច្
“ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួ យៃឹងការយល់ែឹងបាៃទៃ់សពលសវលា
ស រសពញសោយអតថ ៃ័យ
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានា “សៅក្នុងេូ លោឋៃ”) មាៃរសបៀបសរៀបរយ ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខច ប់បាៃយ៉ាងលែ –
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភន ក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
អាច្ត វ ងយល់បាៃ
ៃិងអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា ”។ 184 វារ ួេបញ្ចល
ូ ពិៃ្ុនៃការសលងបាល់សបាេះវាយសោយែំបង (baseball)
របាយការ ៍អំពីបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ក្ំ ត់ស្តានៃការសបើក្បរ ទិៃនៃ័យលក្់ ស្បវតត ិនៃការត វ ងរក្ ការពាក្រ ៍អំពីអាកា ធាតុ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផត ល់ ញ្ជាសៅសពលមាៃអា ៃន ។ 185
សៅតតេិៃច្ា ់? សៃេះគឺជាការគិតរប ់ John Spacey ៖ “ទិៃនៃ័យតូ ច្ កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គាល់ជាស្គេញ្ា ថាជា ទិៃនៃ័យ។
ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស្វ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ ”។186

ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍

ៃិងសៅច្ុងបញ្ច ប់

• ការទទួ លបាៃឧទហរ ៍ជាសស្ច្ើៃអំពីអតិថិជៃ៖
អតិថិជៃបាៃស ើញ កាតៃុពលនៃទិៃនៃ័យតូ ច្សៅក្នុង ស្វ ើឲ្យការទិញទំសៃើបរប ់ពួក្សគែំស ើរការសោយរលូ ៃ
ផត ល់អំណ្តច្ែល់ទមាាប់នៃការហាត់ស្បា រប ់ពួក្សគ
ឬផត ល់ការត នាំអំពីតនេា លែបំផុត ស្មាប់ការសហាេះសហើរតាេយៃត សហាេះសៅសពលបនាទប់រប ់ពួក្សគ។
សោយមាៃភ្ជព
ឆាាតនវជាងសៃេះសទៀតសនាេះ
ឧបក្រ ៍ តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលអាច្ ក្់បាៃក្ំពុងតតស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
មាៃការ ៃាថាៃឹងមាៃតស្េូវការទីផារកាៃ់តតសស្ច្ើៃជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវសវច្ខច ប់
ៃិងឧបក្រ ៍ផតល់ទិៃនៃ័យតែល
“បំសពញតាេ”តស្េូវការស្បចំនថា រប ់អតិថិជៃ។
• សវទិកា ៃិងអន ក្លក្់ឧបក្រ ៍ទ ំងឡាយក្ំពុងតតចប់សផត ើេយក្ច្ិតតទុក្ោក្់៖ ការ ៃាស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យ្ំមាៃស្បតិបតត ិការ
ៃិង
“ការផ្លា ់បតរការយល់
ូ
ែឹងសៅជា ក្េម ភ្ជព”
គឺជា សំ ងភ្ជគសស្ច្ើៃតែលទទួ លបាៃពីមា៉ាក្យីសហា្ំៗជាសស្ច្ើៃសៅក្នុង វ ិ ័យបសច្ច ក្ វ ិទា តែលរ ួេមាៃ SAP, Oracle ៃិង
EMC។
• វាៃិយយអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ៖
វារ ួេបញ្ចល
ូ អវ ីតែលពួ ក្សគស្តូវការ
ៃិងរសបៀបតែលពួ ក្សគអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ។
សផ្លតតសលើអនក្សស្បើស្បា ់ជាេុៃ ិៃ
ៃិងស ច្ក្ត ី សស្េច្តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាជាសស្ច្ើៃរប ់សយើងមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ជាងេុៃ។

ស្បអប់ទី១៥. សហតុអវីទិៃនៃ័យតូ ច្?

• ស្គេញ្ា ៖
ទិៃនៃ័យតូ ច្គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។
ទិៃនៃ័យតូ ច្េួ យច្ំៃួៃៃឹងចប់សផត ើេជី វ ិតជាទិៃនៃ័យ្ំ
ប៉ាុតៃត អន ក្េិៃចំបាច្់កាាយជាអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ទិៃនៃ័យសែើេបីត វ ងយល់អំពីវា
ឬសស្បើស្បា ់វា ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា សនាេះសទ។

• ទិៃនៃ័យ្ំ
គឺពិបាក្៖
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ
ៃិងការរង់ចំទទួ លយក្អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការបញ្ចល
ូ សៅស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់រប ់វាអាច្ច្ំណ្តយសពលសស្ច្ើៃ។
សៃេះសយើងេិៃទៃ់បាៃសលើក្ស ើងអំពីការពិតតែលអន ក្ស្វ ើការតផន ក្មា៉ា ីត្ីង
ៃិងអន ក្ ថ ិតិតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតភ្ជគសស្ច្ើៃេិៃស្តូវការទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃស្គប់លក្ខ ៈទ ំងអ ់សែើេបីក្ំ ត់សោល
សៅនៃយុទធនាការរប ់ពួក្សគ ឬផត ល់បទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃលក្ខ ៈផ្លទល់ខល ួៃរប ់ពួក្សគសនាេះសទ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ “ទិៃនៃ័យតូ ច្ទល់ៃឹងទិៃនៃ័យ្ំ៖ ស្ត ប់សៅច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃវ ិញ”
OpenMind នថា ទី២៥ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vsbig-data-back-to-the-basics/។

• ទិៃនៃ័យតូ ច្ ុទធតត ថ ិតសៅជុំ វ ិញខល ួៃសយើង៖
បណ្ត
ត ញ ងា េ េប
ូ រសៅសោយទិៃនៃ័យតូ ច្តែលសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់
ការស្បេូ លយក្សែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃែល់ការស្វ ើមា៉ា ី្ីង ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់អនក្ទិញ។ សៅក្ស្េិតផ្លទល់ខល ួៃ
សយើងក្ំពុងតតបសងក ើតទិៃនៃ័យតូ ច្សៃេះឥតឈប់ឈរសៅស្គប់សពលតែលសយើងច្ុេះស្មេះច្ូ លក្តៃា ងណ្តេួ យ
(check in),
ត វ ងរក្
សបើក្តវបស្គយត៍
(browse)
បសងាហេះស្គរ
(post)។ល។
ការបសងក ើតហតថ សលខ្ពិស
េួ យតែលផត ល់ការសេើលស ើញរយៈសពលខា ីេួយសៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតផន ក្ឌីជីថលៃិង ខ
ុ ភ្ជពរាង
កាយរប ់សយើង។
• ទិៃនៃ័យតូ ច្ ថ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត លការស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប អ
់ តិថិជៃថម ី៖
ទិៃនៃ័យតូ ច្គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតស្បវតត ិរ ូបែ៏ េប
ូ រតបបតែលៃឹង ថ ិតសៅច្ំក្ណ្ត
ត លែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការ
ស្គប់ស្គងទំនាក្់ទំៃងរប ់អតិថិជៃថម ី។
• ការតប ន ងែល់ការវ ិៃិសយគ៖
ការសផ្លតតសលើការស ន ើផតល់នៃរងាវ ់ច្ុងសស្កាយរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសលើក្ក្េព ់
ការវ ិៃិសយគសលើទិៃនៃ័យតូ ច្
(ទឹក្ស្បាក្់ច្ំៃួៃ
១០
ៃ់លាៃែុលាារ
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ ស្ បតាេ
IDC)
ស្តូវបាៃច្ំណ្តយសលើស្បព័ៃធ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងស វានៃការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យពីអតិថិជៃសៅកាៃ់ ឺ វ ឺ(upstream)។
• ការស្វ ើមា៉ា ីត្ីងតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យគឺជារលក្បនាទប់៖ ការស្វ ើមា៉ា ីត្ីងតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ្ំ (ៃិងតូ ច្)
មាៃ កាតៃុពលសៅក្នុងការស្វ ើបែិវតត ៃ៍ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលអាជីវក្េម មាៃអៃត រក្េម ជាេួ យអតិថិជៃ
ផ្លា ់បតររសបៀបតែល
ូ

180

Ibid ទំពរ័ ទី ២១៩-២២៥។

181

របក្គំសហើញនៃតផនក្ៃរវ ិទា “ៃរវងសវ ិទា” Royal Anthropological Institute។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.discoveranthropology.org.uk/aboutanthropology/fieldwork/ethnography.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

182

Sahil Miglani “ទិៃនៃ័យ្ំ ៃិងទិៃនៃយ
័ តូ ច្៖ សតើខុ ោនែូ ច្សេត ច្ខា េះ? Dataversity។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.dataversity.net/big/data-small-data/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

183

Ahmed Banafa “ទិៃនៃយ
័ តូ ច្ស្បទេះៃឹងទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ ស្ត ប់សៅកាៃ់ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃវ ិញ៖” OpenMind នថាទី២៥ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.bbvaopenmind.com/en/small-data-vs-big-data-back-to-the-basics/។

184

ស្ក្ ុេទិៃនៃ័យតូ ច្ “ការក្ំ
small-data/។

ត់ៃយ
ិ េៃ័យទិៃនៃយ
័ តូ ច្” នថាទ១
ី ៨ តខតុលា ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://smaldatagroup.com/2013/10/18/defining-

185

Margaret Rouse “ទិៃនៃយ
័ តូ ច្” WhatIs.com តខេិថុនា ឆាន២
ំ ០១៤។ អាច្ត វ ងរក្សៅ https://whatis.techtarget.com/definition/small-data។

186

John Spacey “ឧទហរ

៍ច្ំៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃយ
័ តូ ច្” Simplicable នថាទី៣០ តខេក្រា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://simplicable.com/new/small-data។

៣.៥ ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
គឺជា
ឬអងា ភ្ជពរប ់ពួក្សគបសងក ើតស ើងសែើេបីពិៃិតយតាេោៃ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់”។
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋ អំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ ុងសប៉ាកាំង
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅសអហស
ុ ីប
(ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី១៦)
ៃិងផា ត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅក្នុងស្បសទ តង់ហាៃី។

187

“ទិៃនៃ័យតែលស្បជាជៃ
ទេទរ
ឧទហរ ៍នានារ ួេមាៃ

ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ

ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
“ផត ល់ជូៃស្បជាជៃៃូ វទីភ្ជនក្់ងារ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលស្តូវស្បេូ ល
សតើទិៃនៃ័យសនាេះស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងអវ ី ៃិងសតើទិៃនៃ័យសនាេះៃឹងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សោយរសបៀបណ្ត”។ 188
វាអាច្
“គូ បញ្ជាក្់អំពីបញ្ជហនានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ
189
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្នុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ”។
190
វាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីសផទ ៀងផ្លទត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ ៍ជាផល វូ ការ
ៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យផងតែរ”។
វាអាច្នាំឲ្យមាៃ “គ សៃយយភ្ជពច្ំស េះែំស ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ”។ 191 ភ្ជគសស្ច្ើៃ
“ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាង ក្េម សោយស្បជាពលរែឋ
សោយមាៃសោលបំ ងជាក្់លាក្់សៅក្នុងច្ិតត
អាច្ផត ល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋ សោយផ្លទល់
ៃិងស្វ ើឲ្យពួ ក្សគអាច្ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
ទេទរ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់”។192

187

DataShift “សតើទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គឺជាអវ ី? សតើ Datashift ក្ំពុងតតស្វ ើអវីខាេះសែើេបីសលើក្ក្េព ់ទិៃនៃ័យសនាេះ? n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://civicus.org/images/ER%20cgd_brief.pdf។

188

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។

189

Ibid។

190

Ibid។

191

គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃយ
័ តែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖
ភ័ ត ុ តាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោ” តខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី១០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-anduganda.pdf។

192

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale

ក្រ ី ិក្ាច្ំៃួៃពីរនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីការអភិវឌឍសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា
ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោបងាហញថា
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់
“ភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្នុងការផត ល់លទធ ភ្ជពសស្បើស្បា ់
ៃិង/ឬគុ ភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈសៅក្នុងគសស្មាងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ
ៃិង
“ការផត ល់អំណ្តច្
193
ៃិងការច្ូ លរ ួេរប ់តួអងា សៅក្ស្េិតេូ លោឋៃសៅក្នុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងតែលស្បក្បសោយគ សៃយយភ្ជព”។
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេទង
ំ សៃេះក្៏បាៃបងាហញអំពី កាតៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ សៅក្នុងការរ ួេច្ំត
ក្ែល់ការពិៃិតយតាេោៃ SDG សៅស្េិតេូ លោឋៃផងតែរ។194
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បាៃបតៃថ េសលើទិៃនៃ័យសៅតាេស្គថប័ៃ
ៃិងេិៃគួ រស្តូវបាៃសេើលស ើញថាជាការផ្លា ់ថមី
ឬជាការជំៃួ សនាេះសទ។
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ជាពិស
ច្ំស េះការពាយេត វ ងយល់អំពី ហគេៃ៍នា
នាតែលមាៃការខវ េះខ្តទិៃនៃ័យ
ែូ ច្ជា
ទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី
វ ិ ័យតែលងាយរងសស្ោេះ
ៃិង វ ិ ័យតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាេិៃ ំខ្ៃ់ រប ់ស្បជាជៃ។
ស្បអប់ទី១៦. ការគូ តផៃទីការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅស្បសទ សអហស
ុ ីប
HarassMap ស្តូវបាៃចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់សៅក្នុងតខ្ន ូ ឆានំ២០១០ សោយស្ក្ ុេស្គថបៃិក្ជាន្រ ត ីច្ំៃួៃបួ ៃរ ូប រ ួេជាេួ យនែគូ
តផន ក្បសច្ច ក្សទ ទីស្បឹក្ា ៃិងអន ក្ ម ័ស្គច្ិតតទ ំងឡាយ។ សៅខ្ងសស្កាេសៃេះ ន្រ ត ីច្ំៃួៃបួ ៃរ ូបបាៃឆ្លុេះបញ្ជចំងអំ ពីការបសងក ើត
ៃិងការជេះឥទធ ិពលនៃ HarassMap៖

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ HarassMap “ស្គច្់សរឿងរប ់សយើង”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://harassmap.org/who-we-are/our-story ( បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ង៖

• ពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
សោយសផ្លតតសលើអងា ភ្ជពច្ំស េះែឹងនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិ។
ទិៃនៃ័យអាច្ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចសៅសពលតែលវាអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល
ស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញសោយរលូ ៃ។
ប៉ាុតៃត ការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យមាៃការលំបាក្ខ្ាំងណ្ត ់សៅសពលតែលទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធ ICT ខុ ៗោន
ៃិងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ខុ ៗោន
ៃិងសៅសពលតែលមាៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាៃ់ោន
ៃិងឃ្ាំងព័ត៌មាៃនានា។
បញ្ជហបាៃសក្ើតស ើងបតៃថ េសទៀតសៅសពលតែល ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃ ៃិងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពទៃ់សខាយ។ ែូ ច្តែល
Jelani Harper បាៃក្ត់ មាាល់ថា៖

តែលសយើង

លក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញជាងលក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័
យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្នុង វ ិ ័យឯក្ជៃសៅសទៀត។
អងា ភ្ជពរោឋភិបាលស្បឈេេុខៃឹងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលមាៃច្ំ ុ ច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ (access points) ទីតាំង
ៃិងស្គថបតយក្េម ខុ ៗោន ស្ពេទ ំងបញ្ជហនៃក្ងវ ល់ក្ស្េិតតំបៃ់ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិតអៃត រជាតិផងតែរ។ 195

សៅក្នុងឆានំ២០០៩
អន ក្ ម ័ស្គច្ិតតមានក្់បាៃត នាំេក្កាៃ់សយើងៃូ វ
Frontline
SMS
ៃិង
Ushahidi
តែលជា ូ ហវ តវរឥតគិតនថា តែលអាច្តភ្ជាប់ោនសែើេបីបសងក ើតស្បព័ៃធរាយការ ៍
ៃិងស្បព័ៃធគូ រតផៃទីសោយជៃអនាេិក្
តែលអាច្សស្បើស្បា ់តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត ៃិងតាេរយៈស វាសផញើស្គរខា ីៗ ឬ SMS។

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការធានាឲ្យបាៃលទធ ភ្ជពក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ភ្ជពគួ រឲ្យទុក្ច្ិតត គុ ភ្ជព ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់។

“សយើងទ ំងអ ់ ុទធតតទទួ លរងភ្ជពភ័យខ្ាច្សោយស្គរការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទ
ៃិងអន ក្តែលសយើងបាៃស្គាល់ស ទ ើរតតស្គប់រ ូប បាៃស្បឈេេុខៃឹងវាជាសរៀងរាល់នថា ។

សោយស្គរតតមាៃជៃជាតិសអហស
ុ ីបស្បតហល
៩៧
ភ្ជគរយ
ក្់ក្ណ្ត
ត ល
គឺជាន្រ ត ី
មាៃទូ រ ពទ ច្ល័ត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សៅសពលសនាេះ
បសច្ច ក្ វ ិទាសៃេះហាក្់បីែូច្ជាឱកា េួ យសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យស្គធារ ជៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងបញ្ជហសៃេះស្គរជាថម ី។
សយើងបាៃច្ំណ្តយសពលេួ យឆានំសែើេបីបសងក ើតគំរ ូក្េម វ ិ្ីរប ់សយើង
សហើយសយើងបាៃស្វ ើការវ ិភ្ជគអំពីស្គថៃភ្ជព
ៃិងសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅនៃតំបៃ់នានាតែលសយើងមាៃអារេម ៍ថា
បញ្ជហសៃេះេិៃស្តូវបាៃសោេះស្ស្គយសោយក្េម វ ិ្ីតែលសផ្លតតសលើការត ៊េូ េតិរប ់អងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាលនានាតែលមាៃវតត
មាៃសៅសពលសនាេះសនាេះសទ។ សយើងមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យស្បាក្ែថា HarassMap ៃឹងេិៃ “ស្តឹេតតជាតផៃទីេួយ” សនាេះសទ
សហើយវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ណ្ត ់ច្ំស េះសយើងតែលវាអាច្មាៃ មា ធាតុតែលមាៃេូ លោឋៃសៅក្នុង ហគេៃ៍ែ៏ រ ឹងមាំេួយតែ
លអាច្ជេះឥទធ ិពលយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅៃឹងក្តៃា ង។
ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ
គឺការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាសៅក្នុងការរាយការ ៍
ៃិងគូ រតផៃទីសែើេបីោំស្ទែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងស្បឹងសៅក្នុងការស្បេូ លផតុំស្បជាជៃសៅក្នុង ហគេៃ៍សៅខ្ងសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ
ិតសែើេបីបំតបក្ផន ត់គំៃិតនានា
បញ្ឈប់ការសោេះស្គររប ់ឧស្ក្ិែឋជៃ
ៃិងបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ ស្បជាជៃឲ្យៃិយយ
ៃិងស្វ ើ ក្េម ភ្ជពស្បឆាំងៃឹងការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទ។
វាស្វ ើឲ្យសយើងមាៃអារេម ៍ បាយរ ីក្រាយយ៉ាងខ្ាំងសៅក្នុងការសេើលស ើញថា
សៅក្នុងរយៈសពលប៉ាុនាមៃឆានំច្ុងសស្កាយសៃេះ
ការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទបាៃវ ិវតត ៃ៍ពីស្បធាៃបទតែលស្តូវបាៃហាេឃ្ត់
សៅជាស្បធាៃបទេួ យតែលស្តូវបាៃសគសលើក្យក្សៅពិភ្ជក្ាយ៉ាងទូ លំទូលាយ។
ស្ក្ ុេអន ក្ ម ័ស្គច្ិតតរប ់សយើងបៃត មាៃភ្ជពរ ីក្ច្សស្េើៃ
សហើយសយើងៃឹងបៃត ពស្ងីក្ការងាររប ់សយើងសៅៃឹងក្តៃា ង
ៃិងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត”។

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។
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គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃយ
័ តែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖
ភ័ ត ុ តាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោ” តខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-anduganda.pdf។ ក្រ រី ប ់ស្បសទ សគៃយ៉ាបាៃស្តួ តពិៃិតយអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃប័ ណ របាយការ ៍ស្គលាសរៀៃ
តែលជាក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងេួ យសៅសែើេបីបសងក ើៃការច្ូ លរ ួេរប ់មាតាបិតាសៅក្នុងការច្ូ លស្គលាសរៀៃរប ់ក្ូៃៗពួ ក្សគ។
ក្រ ីរប ់អឹសហា ៃោបាៃពៃយល់អំពីែំស ើរការសៅក្នុងការផតល់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋ សោយ ម ័ស្គច្ិតតច្ំស េះអន ក្មាៃភ្ជរក្ិច្ច
ៃិងអន ក្ផតល់ស វាសៅក្នុង ហគេៃ៍េូលោឋៃសៅក្នុងស្បសទ អឹសហា ៃោ។
Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។

៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
គឺជា
“ែំស ើរការស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្ រ ិតភ្ជព
ការសស្បើស្បា ់
ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ភ្ជពអាច្សស្បើ ស្បា ់ បា ៃ
ៃិ ង ៃត ិ ុ ខ នៃស្គប់ ទិៃនៃ័ យទ ង
ំ អ ់ តែលស្តូ វ បាៃកាៃ់ កា ប់
196
ឬស្គប់ ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួ យ”។
វាគឺជា
“ស្បព័ៃធនៃ ិទធិក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ
តែលស្តូវបាៃអៃុវតត ស្ បតាេគំរ ូតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះជាេួ យព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខា េះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខា េះ
សោយសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត អវ ីខាេះ”។197
ទ ំងសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៈ ៃិង វ ិ ័យឯក្ជៃ ៃិនានការ ំខ្ៃ់ៗតែលនាំឲ្យមាៃតស្េូវការនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖

• ការសក្ើៃស ើងនៃមាឌរប ់ទិៃនៃ័យពីស្បភពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗ
បណ្ត
ត លឲ្យមាៃអ ងា តិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលចំបាច្់ស្តូវតត មាាល់ស ើញ
សៅេុៃសពលតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសោយសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹ េស្តូវ
• មាៃការរាយការ ៍
ៃិងការវ ិភ្ជគសោយខល ួៃឯង
(ការស្វ ើស្បជា្ិបសតយយនៃទិៃនៃ័យ)
ការបសងក ើតតស្េូ វការ ស្មាប់ការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យរ ួេេួ យសៅក្នុងអងា ភ្ជពទង
ំ េូ ល
• ការជេះឥទធ ិពលជាបៃត បនាទប់ែល់លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃការស្វ ើៃិយ័តក្េម
ស្វ ើឲ្យវាកាៃ់តតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បតៃថ េសទៀតសៅក្នុងការកាៃ់កាប់យ៉ាងខ្ាំងកាាច្ំស
ស្បា ់ៃិងរសបៀបតែលវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ៃិង

ៃិងសោេះស្ស្គយ
កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង

េះក្តៃា ងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើ

• ការសក្ើ ៃ ស ើ ង នៃតស្េូ វ ការនៃភ្ជស្គអាជី វ ក្េម រ េ
ួ េួ យសែើ េបី អ ៃុ ញ្ជា តឲ្យមាៃការ វ ិភ្ជគ
ៃិ ង ការស្វ ើ ស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆ្ា ងស្ក្ ួ ង។198

195

Jelani Harper “សេសរៀៃតែលបាៃសរៀៃពី េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល” KMWorld នថាទី៣០ តខតុលា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/Lessons-learned-from-big-interoperability-in-government-121253.aspx។

196

ី ល នថាទ១
Nate Lord “សតើអវីគឺជាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ? ការការ រទិៃនៃ័យ ១០១” អាណ្តពាបាលឌីជថ
ី ០ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://digitalguardian.com/blog/what-data-governance-data-protection-101។

197

វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

198

Nancy Couture “សហតុអវីបាៃជាស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ?” CIO នថាទ០
ី ៣ តខេក្រា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.cio.com/article/3245588/governance/why-data-governance.html។

ក្រ ី ិក្ាច្ំៃួៃពីរនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីការអភិវឌឍសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា
ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោបងាហញថា
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់
“ភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្នុងការផត ល់លទធ ភ្ជពសស្បើស្បា ់
ៃិង/ឬគុ ភ្ជពនៃស វាស្គធារ ៈសៅក្នុងគសស្មាងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌឍ
ៃិង
“ការផត ល់អំណ្តច្
193
ៃិងការច្ូ លរ ួេរប ់តួអងា សៅក្ស្េិតេូ លោឋៃសៅក្នុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងតែលស្បក្បសោយគ សៃយយភ្ជព”។
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេទង
ំ សៃេះក្៏បាៃបងាហញអំពី កាតៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ សៅក្នុងការរ ួេច្ំត
ក្ែល់ការពិៃិតយតាេោៃ SDG សៅស្េិតេូ លោឋៃផងតែរ។194
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បាៃបតៃថ េសលើទិៃនៃ័យសៅតាេស្គថប័ៃ
ៃិងេិៃគួ រស្តូវបាៃសេើលស ើញថាជាការផ្លា ់ថមី
ឬជាការជំៃួ សនាេះសទ។
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ជាពិស
ច្ំស េះការពាយេត វ ងយល់អំពី ហគេៃ៍នា
នាតែលមាៃការខវ េះខ្តទិៃនៃ័យ
ែូ ច្ជា
ទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី
វ ិ ័យតែលងាយរងសស្ោេះ
ៃិង វ ិ ័យតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាេិៃ ំខ្ៃ់ រប ់ស្បជាជៃ។
ស្បអប់ទី១៦. ការគូ តផៃទីការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅស្បសទ សអហស
ុ ីប
HarassMap ស្តូវបាៃចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់សៅក្នុងតខ្ន ូ ឆានំ២០១០ សោយស្ក្ ុេស្គថបៃិក្ជាន្រ ត ីច្ំៃួៃបួ ៃរ ូប រ ួេជាេួ យនែគូ
តផន ក្បសច្ច ក្សទ ទីស្បឹក្ា ៃិងអន ក្ ម ័ស្គច្ិតតទ ំងឡាយ។ សៅខ្ងសស្កាេសៃេះ ន្រ ត ីច្ំៃួៃបួ ៃរ ូបបាៃឆ្លុេះបញ្ជចំងអំ ពីការបសងក ើត
ៃិងការជេះឥទធ ិពលនៃ HarassMap៖

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ HarassMap “ស្គច្់សរឿងរប ់សយើង”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://harassmap.org/who-we-are/our-story ( បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ង៖

• ពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
សោយសផ្លតតសលើអងា ភ្ជពច្ំស េះែឹងនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិ។
ទិៃនៃ័យអាច្ពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចសៅសពលតែលវាអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល
ស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញសោយរលូ ៃ។
ប៉ាុតៃត ការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យមាៃការលំបាក្ខ្ាំងណ្ត ់សៅសពលតែលទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធ ICT ខុ ៗោន
ៃិងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ខុ ៗោន
ៃិងសៅសពលតែលមាៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាៃ់ោន
ៃិងឃ្ាំងព័ត៌មាៃនានា។
បញ្ជហបាៃសក្ើតស ើងបតៃថ េសទៀតសៅសពលតែល ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃ ៃិងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពទៃ់សខាយ។ ែូ ច្តែល
Jelani Harper បាៃក្ត់ មាាល់ថា៖

តែលសយើង

លក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញជាងលក្ខ ៈនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័
យតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយសៅក្នុង វ ិ ័យឯក្ជៃសៅសទៀត។
អងា ភ្ជពរោឋភិបាលស្បឈេេុខៃឹងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលមាៃច្ំ ុ ច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ (access points) ទីតាំង
ៃិងស្គថបតយក្េម ខុ ៗោន ស្ពេទ ំងបញ្ជហនៃក្ងវ ល់ក្ស្េិតតំបៃ់ ក្ស្េិតជាតិ ៃិងក្ស្េិតអៃត រជាតិផងតែរ។ 195

សៅក្នុងឆានំ២០០៩
អន ក្ ម ័ស្គច្ិតតមានក្់បាៃត នាំេក្កាៃ់សយើងៃូ វ
Frontline
SMS
ៃិង
Ushahidi
តែលជា ូ ហវ តវរឥតគិតនថា តែលអាច្តភ្ជាប់ោនសែើេបីបសងក ើតស្បព័ៃធរាយការ ៍
ៃិងស្បព័ៃធគូ រតផៃទីសោយជៃអនាេិក្
តែលអាច្សស្បើស្បា ់តាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត ៃិងតាេរយៈស វាសផញើស្គរខា ីៗ ឬ SMS។

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការធានាឲ្យបាៃលទធ ភ្ជពក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ភ្ជពគួ រឲ្យទុក្ច្ិតត គុ ភ្ជព ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់។

“សយើងទ ំងអ ់ ុទធតតទទួ លរងភ្ជពភ័យខ្ាច្សោយស្គរការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទ
ៃិងអន ក្តែលសយើងបាៃស្គាល់ស ទ ើរតតស្គប់រ ូប បាៃស្បឈេេុខៃឹងវាជាសរៀងរាល់នថា ។

សោយស្គរតតមាៃជៃជាតិសអហស
ុ ីបស្បតហល
៩៧
ភ្ជគរយ
ក្់ក្ណ្ត
ត ល
គឺជាន្រ ត ី
មាៃទូ រ ពទ ច្ល័ត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សៅសពលសនាេះ
បសច្ច ក្ វ ិទាសៃេះហាក្់បីែូច្ជាឱកា េួ យសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យស្គធារ ជៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងបញ្ជហសៃេះស្គរជាថម ី។
សយើងបាៃច្ំណ្តយសពលេួ យឆានំសែើេបីបសងក ើតគំរ ូក្េម វ ិ្ីរប ់សយើង
សហើយសយើងបាៃស្វ ើការវ ិភ្ជគអំពីស្គថៃភ្ជព
ៃិងសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅនៃតំបៃ់នានាតែលសយើងមាៃអារេម ៍ថា
បញ្ជហសៃេះេិៃស្តូវបាៃសោេះស្ស្គយសោយក្េម វ ិ្ីតែលសផ្លតតសលើការត ៊េូ េតិរប ់អងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាលនានាតែលមាៃវតត
មាៃសៅសពលសនាេះសនាេះសទ។ សយើងមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យស្បាក្ែថា HarassMap ៃឹងេិៃ “ស្តឹេតតជាតផៃទីេួយ” សនាេះសទ
សហើយវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ណ្ត ់ច្ំស េះសយើងតែលវាអាច្មាៃ មា ធាតុតែលមាៃេូ លោឋៃសៅក្នុង ហគេៃ៍ែ៏ រ ឹងមាំេួយតែ
លអាច្ជេះឥទធ ិពលយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅៃឹងក្តៃា ង។
ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ
គឺការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាសៅក្នុងការរាយការ ៍
ៃិងគូ រតផៃទីសែើេបីោំស្ទែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងស្បឹងសៅក្នុងការស្បេូ លផតុំស្បជាជៃសៅក្នុង ហគេៃ៍សៅខ្ងសស្ៅស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ
ិតសែើេបីបំតបក្ផន ត់គំៃិតនានា
បញ្ឈប់ការសោេះស្គររប ់ឧស្ក្ិែឋជៃ
ៃិងបញ្ចុេះបញ្ចល
ូ ស្បជាជៃឲ្យៃិយយ
ៃិងស្វ ើ ក្េម ភ្ជពស្បឆាំងៃឹងការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទ។
វាស្វ ើឲ្យសយើងមាៃអារេម ៍ បាយរ ីក្រាយយ៉ាងខ្ាំងសៅក្នុងការសេើលស ើញថា
សៅក្នុងរយៈសពលប៉ាុនាមៃឆានំច្ុងសស្កាយសៃេះ
ការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទបាៃវ ិវតត ៃ៍ពីស្បធាៃបទតែលស្តូវបាៃហាេឃ្ត់
សៅជាស្បធាៃបទេួ យតែលស្តូវបាៃសគសលើក្យក្សៅពិភ្ជក្ាយ៉ាងទូ លំទូលាយ។
ស្ក្ ុេអន ក្ ម ័ស្គច្ិតតរប ់សយើងបៃត មាៃភ្ជពរ ីក្ច្សស្េើៃ
សហើយសយើងៃឹងបៃត ពស្ងីក្ការងាររប ់សយើងសៅៃឹងក្តៃា ង
ៃិងតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត”។

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។
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គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃយ
័ តែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖
ភ័ ត ុ តាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោ” តខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-case-studies-in-kenya-anduganda.pdf។ ក្រ រី ប ់ស្បសទ សគៃយ៉ាបាៃស្តួ តពិៃិតយអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃប័ ណ របាយការ ៍ស្គលាសរៀៃ
តែលជាក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងេួ យសៅសែើេបីបសងក ើៃការច្ូ លរ ួេរប ់មាតាបិតាសៅក្នុងការច្ូ លស្គលាសរៀៃរប ់ក្ូៃៗពួ ក្សគ។
ក្រ ីរប ់អឹសហា ៃោបាៃពៃយល់អំពីែំស ើរការសៅក្នុងការផតល់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្បជាពលរែឋ សោយ ម ័ស្គច្ិតតច្ំស េះអន ក្មាៃភ្ជរក្ិច្ច
ៃិងអន ក្ផតល់ស វាសៅក្នុង ហគេៃ៍េូលោឋៃសៅក្នុងស្បសទ អឹសហា ៃោ។
Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៣០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។

៤.១ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
គឺជា
“ែំស ើរការស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្ រ ិតភ្ជព
ការសស្បើស្បា ់
ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ភ្ជពអាច្សស្បើ ស្បា ់ បា ៃ
ៃិ ង ៃត ិ ុ ខ នៃស្គប់ ទិៃនៃ័ យទ ង
ំ អ ់ តែលស្តូ វ បាៃកាៃ់ កា ប់
196
ឬស្គប់ ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួ យ”។
វាគឺជា
“ស្បព័ៃធនៃ ិទធិក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ
តែលស្តូវបាៃអៃុវតត ស្ បតាេគំរ ូតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះជាេួ យព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខា េះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខា េះ
សោយសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត អវ ីខាេះ”។197
ទ ំងសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៈ ៃិង វ ិ ័យឯក្ជៃ ៃិនានការ ំខ្ៃ់ៗតែលនាំឲ្យមាៃតស្េូវការនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖

• ការសក្ើៃស ើងនៃមាឌរប ់ទិៃនៃ័យពីស្បភពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងៗ
បណ្ត
ត លឲ្យមាៃអ ងា តិភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលចំបាច្់ស្តូវតត មាាល់ស ើញ
សៅេុៃសពលតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសោយសស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹ េស្តូវ
• មាៃការរាយការ ៍
ៃិងការវ ិភ្ជគសោយខល ួៃឯង
(ការស្វ ើស្បជា្ិបសតយយនៃទិៃនៃ័យ)
ការបសងក ើតតស្េូ វការ ស្មាប់ការយល់ែឹងអំពីទិៃនៃ័យរ ួេេួ យសៅក្នុងអងា ភ្ជពទង
ំ េូ ល
• ការជេះឥទធ ិពលជាបៃត បនាទប់ែល់លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃការស្វ ើៃិយ័តក្េម
ស្វ ើឲ្យវាកាៃ់តតមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បតៃថ េសទៀតសៅក្នុងការកាៃ់កាប់យ៉ាងខ្ាំងកាាច្ំស
ស្បា ់ៃិងរសបៀបតែលវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ៃិង

ៃិងសោេះស្ស្គយ
កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើង

េះក្តៃា ងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើ

• ការសក្ើ ៃ ស ើ ង នៃតស្េូ វ ការនៃភ្ជស្គអាជី វ ក្េម រ េ
ួ េួ យសែើ េបី អ ៃុ ញ្ជា តឲ្យមាៃការ វ ិភ្ជគ
ៃិ ង ការស្វ ើ ស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆ្ា ងស្ក្ ួ ង។198
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Jelani Harper “សេសរៀៃតែលបាៃសរៀៃពី េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល” KMWorld នថាទី៣០ តខតុលា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/Lessons-learned-from-big-interoperability-in-government-121253.aspx។

196

ី ល នថាទ១
Nate Lord “សតើអវីគឺជាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ? ការការ រទិៃនៃ័យ ១០១” អាណ្តពាបាលឌីជថ
ី ០ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://digitalguardian.com/blog/what-data-governance-data-protection-101។

197

វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

198

Nancy Couture “សហតុអវីបាៃជាស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ?” CIO នថាទ០
ី ៣ តខេក្រា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.cio.com/article/3245588/governance/why-data-governance.html។

• ធានារាប់រងច្ំស

សោលសៅនៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖

• ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្គប់ស្គងការតស្បស្បួ ល

• អៃុញ្ជាតឲ្យអងា ភ្ជពេួ យស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ
• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផត ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតត សោលការ
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត

៍

សោលៃសយបាយ

ៃីតិ វ ិ្ី

េះគសស្មាងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

តារាងសេស្ទិច្

នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស

• ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្គប់ស្គងបញ្ជហៃិង

ឧបក្រ ៍
ៃិង

• វាយតនេា អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពច្ំស
៣. អៃុវតត អភិបាលក្ិច្ច –

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ៖
• អៃុញ្ជាតឲ្យស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

• ផត ល់ការឧបតថ េាែល់ ត ង់ោរ ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនៃទិៃនៃ័យ

• កាត់បៃថ យភ្ជពេិៃច្ុេះ ស្េ ុងោននៃស្បតិបតត ិការ

• បសងក ើត ទទៃុស្ក្េអាជីវក្េម

• ការ

រតស្េូ វការរប ់អនក្តែលជាប់

• ប ត ុ េះបណ្ត
ត លគ
• ក្ំ

េះៃិយ័តក្េម ។
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ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

ៈស្គប់ស្គងៃិងបុគាលិក្ឲ្យចប់សផត ើេអៃុវតត វ ិ្ីស្គន្រ ត រ ួេច្ំស

ត់ ត ង់ោរៃិងបសងក ើតែំស

•
េះបញ្ជហទិៃនៃ័យ

ស្េប ស្េួ លជាេួ យស្ក្ ុេស្គថបតយក្េម ៃិង

• ផត ល់ការឧបតថ េាែល់ការវាយតនេា អំពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ។

ើរការតែលអាច្អៃុវតត េតងសទៀតបាៃ
៤.

• កាត់បៃថ យច្ំណ្តយ

ការ ងក ត់្ាៃ់សលើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 202

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖

• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពតាេរយៈការ ស្េប ស្េួ លនៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាៃិង
• ធានាបាៃៃូ វតមាាភ្ជពនៃែំស

• យុទធស្គន្រ ត ក្នុងការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

ើរការ។ 200

• យុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ

អងា ភ្ជព (ឧ. ស្ក្ ុេស្បឹក្ា គ ៈក្មាម្ិការ ឬស្ក្ ុេអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ) តាេ្េម តា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ្េម ៃុញ្ា
ៃិងស្តូវបាៃផត ល់ជូៃៃូ វទំៃួលខុ ស្តូវក្នុងការក្ំ ត់ទិ សៅយុទធស្គន្រ ត ស្មាប់អវីតែលក្េម វ ិ្ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យចំបាច្់
201
ស្តូវ សស្េច្បាៃ
ៃិងសពលសវលាតែលអងា ភ្ជពសនាេះចំបាច្់ស្តូវតត សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។
អងា ភ្ជពសៃេះក្៏ធានាថាេៃុ សស្គប់រ ូបៃឹងស្គាល់អងា ភ្ជពសៃេះ
ៃិងថាអងា ភ្ជពសៃេះៃឹងទទួ លបាៃការោំស្ទតែលខល ួៃស្តូវការផងតែរ។

• តផៃការយុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ
• សោលការ

ក្េម ភ្ជពនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖
១.

ក្ំ

• សោលៃសយបាយៃិងែំស

ត់ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ស្មាប់អងា ភ្ជព

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ (តផៃការេួ យ ស្មាប់តថរក្ា ៃិងពស្ងឹងគុ
ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ)

–
ភ្ជព

ុច្ រ ិតភ្ជព

• តផៃការៃិងយុទធស្គន្រ ត នៃការអៃុវតត

ៃត ិ ុខ

• តផៃការស្វ ើស្បតិបតត ិការ
•

• ស្វ ើឲ្យមាៃភ្ជពស្ បោនរវាងរបក្គំសហើញៃិងអាជីវក្េម ៃិង

• ក្ំ

• តផៃការស្បាស្ ័យទក្់ទង

ត់យុទធស្គន្រ ត នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ –

• តនេា នៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់ៃិង

ត់ស្ក្បខ ឌ ស្វ ើស្បតិបតត ិការអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• បសងក ើតសោលសៅសោលការ

ទទៃុស្ក្េអាជីវក្េម

• កាតោក្់ពិៃ្ុនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• បសងក ើតច្ំ ុ ច្តែលមាៃអៃត រក្េម សៅក្នុងអងា ភ្ជព។
ក្ំ

ើរការនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• ស្ក្បខ ឌ ស្វ ើស្បតិបតត ិការ

• អៃុវតត ការវាយតនេា ការសស្តៀេរ ួច្ជាសស្ ច្

២.

៍ទិៃនៃ័យ

• ការស្វ ើឲ្យទមាាប់អៃុវតត ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសពញសលញ។ 203

៍ៃិងសោលៃសយបាយ

NASCIO –
មាគេេួ យរប ់ ហរែឋ អាសេរ ិក្តែលតំណ្តងឲ្យស្បធាៃនាយក្តផន ក្ព័ត៌មាៃស្បចំរែឋ ៃិងនាយក្ស្បតិបតត ិ
ៃិងគ ៈស្គប់ស្គងតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ – ស្វ ើការត េតិ
៊េូ
ថា រោឋភិបាល៖
199

DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស
៦៧-៩៥។

េះែឹង ក្ំត

200

វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

202

201

George F. “ស្ក្ ុេស្បឹក្ាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ – សតើស្ក្ ុេស្បឹក្ាសៃេះគឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវីបាៃជាអន ក្ស្តូវការស្ក្ ុេស្បឹក្ាសៃេះ?” Lights on Data នថាទ១
ី ៨ តខក្ក្ក ោ
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.lightsondata.com/data-governance-council/។

DAMA International អងា ភ្ជពច្ំស
ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី ៦៧-៩៥។

203

Ibid។

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី

េះែឹងនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ការតក្ ស្េួ លសលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆានំ២០១៧)

• ធានារាប់រងច្ំស

សោលសៅនៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖

• ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្គប់ស្គងការតស្បស្បួ ល

• អៃុញ្ជាតឲ្យអងា ភ្ជពេួ យស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ
• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផត ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតត សោលការ
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត

៍

សោលៃសយបាយ

ៃីតិ វ ិ្ី

េះគសស្មាងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

តារាងសេស្ទិច្

នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស

• ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្គប់ស្គងបញ្ជហៃិង

ឧបក្រ ៍
ៃិង

• វាយតនេា អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពច្ំស
៣. អៃុវតត អភិបាលក្ិច្ច –

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ៖
• អៃុញ្ជាតឲ្យស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

• ផត ល់ការឧបតថ េាែល់ ត ង់ោរ ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនៃទិៃនៃ័យ

• កាត់បៃថ យភ្ជពេិៃច្ុេះ ស្េ ុងោននៃស្បតិបតត ិការ

• បសងក ើត ទទៃុស្ក្េអាជីវក្េម

• ការ

រតស្េូ វការរប ់អនក្តែលជាប់

• ប ត ុ េះបណ្ត
ត លគ
• ក្ំ

េះៃិយ័តក្េម ។

វាស្គប់ស្គង។ 199

ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

ៈស្គប់ស្គងៃិងបុគាលិក្ឲ្យចប់សផត ើេអៃុវតត វ ិ្ីស្គន្រ ត រ ួេច្ំស

ត់ ត ង់ោរៃិងបសងក ើតែំស

•
េះបញ្ជហទិៃនៃ័យ

ស្េប ស្េួ លជាេួ យស្ក្ ុេស្គថបតយក្េម ៃិង

• ផត ល់ការឧបតថ េាែល់ការវាយតនេា អំពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ។

ើរការតែលអាច្អៃុវតត េតងសទៀតបាៃ
៤.

• កាត់បៃថ យច្ំណ្តយ

ការ ងក ត់្ាៃ់សលើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ 202

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖

• បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពតាេរយៈការ ស្េប ស្េួ លនៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាៃិង
• ធានាបាៃៃូ វតមាាភ្ជពនៃែំស

• យុទធស្គន្រ ត ក្នុងការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

ើរការ។ 200

• យុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ

អងា ភ្ជព (ឧ. ស្ក្ ុេស្បឹក្ា គ ៈក្មាម្ិការ ឬស្ក្ ុេអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ) តាេ្េម តា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយ្េម ៃុញ្ា
ៃិងស្តូវបាៃផត ល់ជូៃៃូ វទំៃួលខុ ស្តូវក្នុងការក្ំ ត់ទិ សៅយុទធស្គន្រ ត ស្មាប់អវីតែលក្េម វ ិ្ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យចំបាច្់
201
ស្តូវ សស្េច្បាៃ
ៃិងសពលសវលាតែលអងា ភ្ជពសនាេះចំបាច្់ស្តូវតត សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។
អងា ភ្ជពសៃេះក្៏ធានាថាេៃុ សស្គប់រ ូបៃឹងស្គាល់អងា ភ្ជពសៃេះ
ៃិងថាអងា ភ្ជពសៃេះៃឹងទទួ លបាៃការោំស្ទតែលខល ួៃស្តូវការផងតែរ។

• តផៃការយុទធស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ
• សោលការ

ក្េម ភ្ជពនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖
១.

ក្ំ

• សោលៃសយបាយៃិងែំស

ត់ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ស្មាប់អងា ភ្ជព

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ (តផៃការេួ យ ស្មាប់តថរក្ា ៃិងពស្ងឹងគុ
ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ)

–
ភ្ជព

ុច្ រ ិតភ្ជព

• តផៃការៃិងយុទធស្គន្រ ត នៃការអៃុវតត

ៃត ិ ុខ

• តផៃការស្វ ើស្បតិបតត ិការ
•

• ស្វ ើឲ្យមាៃភ្ជពស្ បោនរវាងរបក្គំសហើញៃិងអាជីវក្េម ៃិង

• ក្ំ

• តផៃការស្បាស្ ័យទក្់ទង

ត់យុទធស្គន្រ ត នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ –

• តនេា នៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់ៃិង

ត់ស្ក្បខ ឌ ស្វ ើស្បតិបតត ិការអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• បសងក ើតសោលសៅសោលការ

ទទៃុស្ក្េអាជីវក្េម

• កាតោក្់ពិៃ្ុនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• បសងក ើតច្ំ ុ ច្តែលមាៃអៃត រក្េម សៅក្នុងអងា ភ្ជព។
ក្ំ

ើរការនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• ស្ក្បខ ឌ ស្វ ើស្បតិបតត ិការ

• អៃុវតត ការវាយតនេា ការសស្តៀេរ ួច្ជាសស្ ច្

២.

៍ទិៃនៃ័យ

• ការស្វ ើឲ្យទមាាប់អៃុវតត ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសពញសលញ។ 203

៍ៃិងសោលៃសយបាយ

NASCIO –
មាគេេួ យរប ់ ហរែឋ អាសេរ ិក្តែលតំណ្តងឲ្យស្បធាៃនាយក្តផន ក្ព័ត៌មាៃស្បចំរែឋ ៃិងនាយក្ស្បតិបតត ិ
ៃិងគ ៈស្គប់ស្គងតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ – ស្វ ើការត េតិ
៊េូ
ថា រោឋភិបាល៖
199

DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស
៦៧-៩៥។

េះែឹង ក្ំត

200

វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

202

201

George F. “ស្ក្ ុេស្បឹក្ាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ – សតើស្ក្ ុេស្បឹក្ាសៃេះគឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវីបាៃជាអន ក្ស្តូវការស្ក្ ុេស្បឹក្ាសៃេះ?” Lights on Data នថាទ១
ី ៨ តខក្ក្ក ោ
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.lightsondata.com/data-governance-council/។

DAMA International អងា ភ្ជពច្ំស
ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី ៦៧-៩៥។

203

Ibid។

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៣ ទំព័រទី

េះែឹងនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ការតក្ ស្េួ លសលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆានំ២០១៧)

សៅក្នុងទិៃនៃ័យ
Satu
សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី
ស្ បសពលជាេួ យោនសនាេះ
ពស្ងឹងជំនាញស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទក្់ទងៃឹងការស្បេូ ល
ការែំស ើរការ
ៃិងការតបងតច្ក្ទិៃនៃ័យ។
សោលការ ៍ ត នាំសៃេះអាច្ជួ យស្វ ើជា ទទៃុស្ក្េនៃ ក្យសពច្ៃ៍នានា ត ីពីទិៃនៃ័យ
ទស្េង់នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងទស្េង់នៃស្បសភទទិៃនៃ័យ។

• ោក្់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាច្ំ ុ ច្អាទិភ្ជពសៅសលើរសបៀបវារៈ
តែលៃឹងស្តូវស្វ ើការស ុើបអសងក ត
ៃិងសោេះស្ស្គយសៅក្នុងនាេជាតផន ក្េួ យនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច ICT ទ ំងេូ ល
• ត វ ងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាតផន ក្េួ យនៃវ ិស្គលភ្ជពតែលកាៃ់តត្ំេួយសៅក្នុងការស្គប់ស្គង
ស្ទពយ េបតត ិនៃច្ំស េះែឹង
• ការត វ ងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតមាៃការស្វ ើតផៃការ
ៃិងការបសងក ើត្េម ៃុញ្ាយ៉ាងស្តឹេស្តូវ
(សោយមាៃសោលៃសយបាយ ការសរៀបច្ំ ែំស ើរការ ការសបត ជាញច្ិតត ការស្បាស្ ័យទក្់ទង ស្ក្បខ ឌ វ ិ្ីស្គន្រ ត
ិ្ី
ិ្ី
ៃិងៃីតិ វ ការវាយតនេា ៃិង វ ស្គន្រ ត )
• សលើក្ក្េព ់គំរ ូសពញសលញេួ យ ស្មាប់ការស្វ ើតផៃការែំណ្តក្់កាលនានាសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្គប់
ស្គងបាៃៃិង
• ផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីអតថ ស្បសយជៃ៍
ៃិងលទធ ផលតែលច្ង់បាៃនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលជាអាទិភ្ជពខព
ៃិងបៃត មាៃការច្ូ លរ ួេពីអនក្តែល ក្់ព័ៃធទ ំងឡាយ។ 204

់េួយសែើេបីទទួ លបាៃ

ស្បអប់ទី១៧. ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី
ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈអាច្ទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីសោលការ ៍ ត នាំអំពីបសច្ច ក្ វ ិទាតែលងាយ
យល់សែើេបីអៃុវតត ៃីតិ វ ិ្ីសៅក្នុងការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចថមីបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព។
ស ច្ក្ត ីស្ ងនៃបទបបញ្ា តត ិរប ់
ស្បធានា្ិបសតយយ ត ីពីទិៃនៃ័យ Satu សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី បាៃស ន ើស ើងៃូ វការត នាំតបបសនាេះ។

១.

២.

៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ គឺ៖ “ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតត ែំស ើ រការ ស្គថបតយក្េម សោលៃសយបាយ ទមាាប់អៃុវតត
205
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានាសែើ េបី ស្គប់ ស្គងព័ ត៌ មា ៃតែលស្តូ វ បាៃបសងក ើ ត ស ើ ង សោយអងា ភ្ជពេួ យ”។
វារ ួេបញ្ច ូល ទ ង
ំ ការទទួ ល បាៃ
ការស្វ ើ ឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព
ការរក្ាទុក្
ការការ រ
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូ វភ្ជពអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 206

អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យលែ រ ួេមាៃ៖
• ការយល់ែឹង
ៃិងការត វ ងយល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់នាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងនាសពលអនាគតបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
តែលបណ្ត
ត លេក្ពីការស្វ ើកាតា ុ ក្
ៃិងការ សស្េច្បាៃៃូ វទិៃនៃ័យតែលលែ ជាងេុៃ

ៈ រ ួេមាៃ៖

រច្នា េព ័ៃធស្គប់ស្គង
–
ការ ស្េប ស្េួ លេិៃបាៃលែ រវាងអងា ភ្ជពរោឋភិបាលនានា
គឺជាការលំបាក្េួ យសៅក្នុងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យតែលបាៃជួ បស្បទេះជាបៃត បនាទប់។
សែើេបីស្វ ើឲ្យបញ្ជហសៃេះមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
សោលការ ៍ ត នាំជាក្់លាក្់ ត ីពីរច្នា េព ័ៃធស្គប់ស្គងអាច្បញ្ជាក្់អំពីៃីតិ វ ិ្ីសៅក្នុងការ ស្េប ស្េួ លតែលទក្់ទង
ៃឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងច្ា ់។
សោលការ ៍ ត នាំទ ំងសៃេះអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ស ច្ក្ត ីពៃយល់ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយអំពីែំណ្តក្់កាលនៃការ ស្េប ស្េួ លទិៃនៃ័យ
រសបៀបស្វ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជា េតថ ក្ិច្ចមាៃភ្ជពស្តូវោនៃឹងក្ិច្ចការជាក្់លាក្់ណ្តេួ យ
ៃិងរសបៀបសរៀបច្ំសវទិកាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័ យណ្តេួ យសៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល។

• ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
ទទួ លបាៃការការ រពីការលាតស្តោងព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃឬការបំ
ច្ច ៃា

NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិរប ់ ហស្ោ ៖ តផនក្ទី១ – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆានំ២០០៨ ទំព័រទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1.pdf។

ោមៃឧប គា តែលេិៃចំបាច្់
ៃសលើកាតពវ ក្ិច្ចតផន ក្ច្ាប់ៃិងកាតពវ ក្ិច្ចនៃក្ិ

• ព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ
ៃិងទៃ់សពលជាងេុៃ
ស លគឺ
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ
តែលបណ្ត
ត លេក្ពីការ មាាល់ស ើញតស្េូវការរប ់អតិថិជៃបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ
ៃិងការសជៀ វាងព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹេស្តូវ
ឬព័ត៌មាៃតែលមាៃជសមាាេះ
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព

លំហូរនៃទិៃនៃ័យ
–
សទេះបីជាការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈមាៃការយល់ែឹងអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការតថរក្ាគុ ភ្ជពទិៃនៃ័
យក្៏សោយ ក្៏េិៃតេៃរាល់ការកាៃ់កាប់ទ ំងអ ់ ុទធតតមាៃការយល់ែឹងយ៉ាងសពញសលញអំពីែំស ើរការចំបាច្់សនាេះសទ
ចប់ពីែំណ្តក្់កាលនៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យរហូ តែល់ច្ំ ុ ច្នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបា
យ។
សោលការ ៍ ត នាំតែលអាច្បក្ស្ស្គយអំពីែំស ើរការទ ំងេូ លសៃេះជា
ែំណ្តក្់កាលៗបាៃយ៉ាងច្ា ់លា ់សនាេះ
អាច្ជួ យែល់អនក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យឲ្យបំសពញតួ នាទីរប ់ពួក្សគបាៃលែ ស្បស ើរជាងសៃេះ។
ជាពិស
តផន ក្ទ ំងស្បាំនៃែំស ើររប ់ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃ មាាល់ស ើញ តែលអាច្ជួ យែល់ការស្វ ើឲ្យសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យ Satu
សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុីមាៃភ្ជពជាក្់ត ត ង។ តផន ក្ទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ៖ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ៃិងលំហូរនៃការតបងតច្ក្
លំហូរនៃការបសងក ើត ត ង់ោរ
លំហូរនៃការស្វ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព
លំហូរនៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅវ ិញសៅេក្ ៃិងលំហូរនៃការផសពវ ផាយអំពីទិៃនៃ័យ។

៣. ទស្េង់ទិៃនៃ័យ
–
ជាទូ សៅ
អន ក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទីភ្ជនក្់ងារ
ៃិងស្ក្ ួ ងទ ំងអ ់សៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈេិៃតេៃមាៃទស្េង់តតេួ យែូ ច្ោន ស្មាប់ការបសងក ើតកាតា ុ ក្នៃទិៃនៃ័
យឌីជីថលសនាេះសទ។
ជាលទធ ផល
បុគាលទ ំងឡាយសស្បើស្បា ់ទស្េង់នានាតែលសគច្ង់សស្បើស្បា ់
សហើយការស្វ ើតបបសៃេះស្វ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យេិៃ ូ វមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ
សៅសពលតែលសគៃិយយអំពីការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យរវាង េភ្ជគីនៃរោឋភិបាល។
ការបសងក ើតសោលការ ៍ ត នាំអំពីទស្េង់ទិៃនៃ័យ ត ង់ោរេួ យមាៃអតថ ស្បសយជៃ៍សៅក្នុងការជួ យែល់ស្គប់តួអងា ទ ំង
អ ់សៅក្នុងការបំសពញតាេសោលការ ៍នៃ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្តែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជាក្់
204

អភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពខុ តបា ក្ពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួ យធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល
ៃិងសៅក្តៃា ងតែលសគស្តូវការ។
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុ ក្សៅក្នុងទស្េង់
207
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ី ស្ក្ ួ ង ៃិងអងា ភ្ជពជាក្់លាក្់។

សៅអា ុីអាសគន យ៍ ស្បសទ នថ ៃិងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុីបាៃទទួ លស្គាល់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។

តផន ក្ច្ំៃួៃបីតែលបងាហញអំពីកាលៃុវតត ៃភ្ជពសៅក្នុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Pulse
Lab
Jakarta
“ការ មាាល់ស ើញកាលាៃុវតត ៃភ្ជពសៅក្នុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ” Medium នថា ទី០៨
តខតុលា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-tostrengthen-data-governance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។

• តនេា ជាទឹក្ស្បាក្់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
តែលបណ្ត
ត លេក្ពីបៃ្ុក្តនេា នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងលក្ខ ខ ឌ ក្នុងការសស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពច្ា ់លា ់
មាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត
ៃិងមាៃ ងា តិភ្ជព
តែលទទួ លស្គាល់អំពីតស្េូវការក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយឥតគិតនថា រប ់អតិថិជៃតែល េស្ ប
• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាទូ សៅមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
តែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាតសោយការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
ៃិងការស្វ ើ មាហរ ក្េម ជាេួ យទិៃនៃ័យតែលមាៃ ុខែុេៃីយក្េម សផសងសទៀតមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃ

ៃិង

• ការទទួ លបាៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលទ ំងេូ ល ៃិងទីភ្ជនក្់ងាររប ់ខល ួៃ តែលបណ្ត
ត លេក្ពីការសស្បើស្បា ់
ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ។ 208

205

Blue-Pencil “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ គឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវបា
ី ៃជាវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” នថាទី២៣ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.bluepencil.ca/what-is-data-management-and-why-it-is-important/។

206

Molly Galetto “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ?ី ” NGDATA នថាទី៣១ តខេីនា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.ngdata.com/what-is-datamanagement/។

207

Francesca El-Attrash “សតើរោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវែឹងអវ ខ
ី ា េះអំពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ”
https://www.govloop.com/government-needs-know-data-management/។

208

ស្ក្ ុេរោឋភិបាលនផទក្នុង ត ីពីព័ត៌មាៃភូ េិស្គន្រ ត សោលការ ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ លែ តក្ ស្េួ លសលើក្ទីពីរ (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ការ ិយល័យរប ់ឧបនាយក្រែឋ េន្រៃតី
ឆានំ២០០៥)។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14867/Good_dataMan.pdf។

GovLoop

នថាទី០៩

តខ ីហា

ឆានំ២០១៧។

អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

សៅក្នុងទិៃនៃ័យ
Satu
សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី
ស្ បសពលជាេួ យោនសនាេះ
ពស្ងឹងជំនាញស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទក្់ទងៃឹងការស្បេូ ល
ការែំស ើរការ
ៃិងការតបងតច្ក្ទិៃនៃ័យ។
សោលការ ៍ ត នាំសៃេះអាច្ជួ យស្វ ើជា ទទៃុស្ក្េនៃ ក្យសពច្ៃ៍នានា ត ីពីទិៃនៃ័យ
ទស្េង់នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងទស្េង់នៃស្បសភទទិៃនៃ័យ។

• ោក្់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាច្ំ ុ ច្អាទិភ្ជពសៅសលើរសបៀបវារៈ
តែលៃឹងស្តូវស្វ ើការស ុើបអសងក ត
ៃិងសោេះស្ស្គយសៅក្នុងនាេជាតផន ក្េួ យនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច ICT ទ ំងេូ ល
• ត វ ងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាតផន ក្េួ យនៃវ ិស្គលភ្ជពតែលកាៃ់តត្ំេួយសៅក្នុងការស្គប់ស្គង
ស្ទពយ េបតត ិនៃច្ំស េះែឹង
• ការត វ ងយល់អំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតមាៃការស្វ ើតផៃការ
ៃិងការបសងក ើត្េម ៃុញ្ាយ៉ាងស្តឹេស្តូវ
(សោយមាៃសោលៃសយបាយ ការសរៀបច្ំ ែំស ើរការ ការសបត ជាញច្ិតត ការស្បាស្ ័យទក្់ទង ស្ក្បខ ឌ វ ិ្ីស្គន្រ ត
ិ្ី
ិ្ី
ៃិងៃីតិ វ ការវាយតនេា ៃិង វ ស្គន្រ ត )
• សលើក្ក្េព ់គំរ ូសពញសលញេួ យ ស្មាប់ការស្វ ើតផៃការែំណ្តក្់កាលនានាសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្គប់
ស្គងបាៃៃិង
• ផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីអតថ ស្បសយជៃ៍
ៃិងលទធ ផលតែលច្ង់បាៃនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យតែលជាអាទិភ្ជពខព
ៃិងបៃត មាៃការច្ូ លរ ួេពីអនក្តែល ក្់ព័ៃធទ ំងឡាយ។ 204

់េួយសែើេបីទទួ លបាៃ

ស្បអប់ទី១៧. ទិៃនៃ័យ Satu សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី
ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈអាច្ទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីសោលការ ៍ ត នាំអំពីបសច្ច ក្ វ ិទាតែលងាយ
យល់សែើេបីអៃុវតត ៃីតិ វ ិ្ីសៅក្នុងការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចថមីបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព។
ស ច្ក្ត ីស្ ងនៃបទបបញ្ា តត ិរប ់
ស្បធានា្ិបសតយយ ត ីពីទិៃនៃ័យ Satu សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុី បាៃស ន ើស ើងៃូ វការត នាំតបបសនាេះ។

១.

២.

៤.២ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ គឺ៖ “ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតត ែំស ើ រការ ស្គថបតយក្េម សោលៃសយបាយ ទមាាប់អៃុវតត
205
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានាសែើ េបី ស្គប់ ស្គងព័ ត៌ មា ៃតែលស្តូ វ បាៃបសងក ើ ត ស ើ ង សោយអងា ភ្ជពេួ យ”។
វារ ួេបញ្ច ូល ទ ង
ំ ការទទួ ល បាៃ
ការស្វ ើ ឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព
ការរក្ាទុក្
ការការ រ
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូ វភ្ជពអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។ 206

អតថ ស្បសយជៃ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យលែ រ ួេមាៃ៖
• ការយល់ែឹង
ៃិងការត វ ងយល់ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់នាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងនាសពលអនាគតបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
តែលបណ្ត
ត លេក្ពីការស្វ ើកាតា ុ ក្
ៃិងការ សស្េច្បាៃៃូ វទិៃនៃ័យតែលលែ ជាងេុៃ

ៈ រ ួេមាៃ៖

រច្នា េព ័ៃធស្គប់ស្គង
–
ការ ស្េប ស្េួ លេិៃបាៃលែ រវាងអងា ភ្ជពរោឋភិបាលនានា
គឺជាការលំបាក្េួ យសៅក្នុងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យតែលបាៃជួ បស្បទេះជាបៃត បនាទប់។
សែើេបីស្វ ើឲ្យបញ្ជហសៃេះមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
សោលការ ៍ ត នាំជាក្់លាក្់ ត ីពីរច្នា េព ័ៃធស្គប់ស្គងអាច្បញ្ជាក្់អំពីៃីតិ វ ិ្ីសៅក្នុងការ ស្េប ស្េួ លតែលទក្់ទង
ៃឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងច្ា ់។
សោលការ ៍ ត នាំទ ំងសៃេះអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ស ច្ក្ត ីពៃយល់ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយអំពីែំណ្តក្់កាលនៃការ ស្េប ស្េួ លទិៃនៃ័យ
រសបៀបស្វ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យជា េតថ ក្ិច្ចមាៃភ្ជពស្តូវោនៃឹងក្ិច្ចការជាក្់លាក្់ណ្តេួ យ
ៃិងរសបៀបសរៀបច្ំសវទិកាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័ យណ្តេួ យសៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល។

• ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
ទទួ លបាៃការការ រពីការលាតស្តោងព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃឬការបំ
ច្ច ៃា

NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិរប ់ ហស្ោ ៖ តផនក្ទី១ – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆានំ២០០៨ ទំព័រទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1.pdf។

ោមៃឧប គា តែលេិៃចំបាច្់
ៃសលើកាតពវ ក្ិច្ចតផន ក្ច្ាប់ៃិងកាតពវ ក្ិច្ចនៃក្ិ

• ព័ត៌មាៃមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ
ៃិងទៃ់សពលជាងេុៃ
ស លគឺ
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ
តែលបណ្ត
ត លេក្ពីការ មាាល់ស ើញតស្េូវការរប ់អតិថិជៃបាៃឆាប់រហ័ ជាងេុៃ
ៃិងការសជៀ វាងព័ត៌មាៃតែលេិៃស្តឹេស្តូវ
ឬព័ត៌មាៃតែលមាៃជសមាាេះ
តាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព

លំហូរនៃទិៃនៃ័យ
–
សទេះបីជាការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈមាៃការយល់ែឹងអំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃការតថរក្ាគុ ភ្ជពទិៃនៃ័
យក្៏សោយ ក្៏េិៃតេៃរាល់ការកាៃ់កាប់ទ ំងអ ់ ុទធតតមាៃការយល់ែឹងយ៉ាងសពញសលញអំពីែំស ើរការចំបាច្់សនាេះសទ
ចប់ពីែំណ្តក្់កាលនៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យរហូ តែល់ច្ំ ុ ច្នៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបា
យ។
សោលការ ៍ ត នាំតែលអាច្បក្ស្ស្គយអំពីែំស ើរការទ ំងេូ លសៃេះជា
ែំណ្តក្់កាលៗបាៃយ៉ាងច្ា ់លា ់សនាេះ
អាច្ជួ យែល់អនក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យឲ្យបំសពញតួ នាទីរប ់ពួក្សគបាៃលែ ស្បស ើរជាងសៃេះ។
ជាពិស
តផន ក្ទ ំងស្បាំនៃែំស ើររប ់ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃ មាាល់ស ើញ តែលអាច្ជួ យែល់ការស្វ ើឲ្យសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យ Satu
សៅក្នុងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុីមាៃភ្ជពជាក្់ត ត ង។ តផន ក្ទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ៖ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ៃិងលំហូរនៃការតបងតច្ក្
លំហូរនៃការបសងក ើត ត ង់ោរ
លំហូរនៃការស្វ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព
លំហូរនៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅវ ិញសៅេក្ ៃិងលំហូរនៃការផសពវ ផាយអំពីទិៃនៃ័យ។

៣. ទស្េង់ទិៃនៃ័យ
–
ជាទូ សៅ
អន ក្កាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទីភ្ជនក្់ងារ
ៃិងស្ក្ ួ ងទ ំងអ ់សៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈេិៃតេៃមាៃទស្េង់តតេួ យែូ ច្ោន ស្មាប់ការបសងក ើតកាតា ុ ក្នៃទិៃនៃ័
យឌីជីថលសនាេះសទ។
ជាលទធ ផល
បុគាលទ ំងឡាយសស្បើស្បា ់ទស្េង់នានាតែលសគច្ង់សស្បើស្បា ់
សហើយការស្វ ើតបបសៃេះស្វ ើឲ្យការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យេិៃ ូ វមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះសទ
សៅសពលតែលសគៃិយយអំពីការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យរវាង េភ្ជគីនៃរោឋភិបាល។
ការបសងក ើតសោលការ ៍ ត នាំអំពីទស្េង់ទិៃនៃ័យ ត ង់ោរេួ យមាៃអតថ ស្បសយជៃ៍សៅក្នុងការជួ យែល់ស្គប់តួអងា ទ ំង
អ ់សៅក្នុងការបំសពញតាេសោលការ ៍នៃ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្តែលស្តូវបាៃគូ បញ្ជាក្់
204

អភិបាលក្ិច្ចមាៃភ្ជពខុ តបា ក្ពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួ យធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល
ៃិងសៅក្តៃា ងតែលសគស្តូវការ។
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុ ក្សៅក្នុងទស្េង់
207
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ី ស្ក្ ួ ង ៃិងអងា ភ្ជពជាក្់លាក្់។

សៅអា ុីអាសគន យ៍ ស្បសទ នថ ៃិងស្បសទ ឥ ឌ សូ ៃ ុីបាៃទទួ លស្គាល់អំពីស្គរៈ ំខ្ៃ់នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។

តផន ក្ច្ំៃួៃបីតែលបងាហញអំពីកាលៃុវតត ៃភ្ជពសៅក្នុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Pulse
Lab
Jakarta
“ការ មាាល់ស ើញកាលាៃុវតត ៃភ្ជពសៅក្នុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ” Medium នថា ទី០៨
តខតុលា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-tostrengthen-data-governance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។

• តនេា ជាទឹក្ស្បាក្់បាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
តែលបណ្ត
ត លេក្ពីបៃ្ុក្តនេា នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងលក្ខ ខ ឌ ក្នុងការសស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពច្ា ់លា ់
មាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត
ៃិងមាៃ ងា តិភ្ជព
តែលទទួ លស្គាល់អំពីតស្េូវការក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយឥតគិតនថា រប ់អតិថិជៃតែល េស្ ប
• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាទូ សៅមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
តែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាតសោយការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
ៃិងការស្វ ើ មាហរ ក្េម ជាេួ យទិៃនៃ័យតែលមាៃ ុខែុេៃីយក្េម សផសងសទៀតមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃ

ៃិង

• ការទទួ លបាៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលទ ំងេូ ល ៃិងទីភ្ជនក្់ងាររប ់ខល ួៃ តែលបណ្ត
ត លេក្ពីការសស្បើស្បា ់
ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ។ 208

205

Blue-Pencil “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ គឺជាអវ ី ៃិងសហតុអវបា
ី ៃជាវាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” នថាទី២៣ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.bluepencil.ca/what-is-data-management-and-why-it-is-important/។

206

Molly Galetto “សតើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគឺជាអវ ?ី ” NGDATA នថាទី៣១ តខេីនា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.ngdata.com/what-is-datamanagement/។

207

Francesca El-Attrash “សតើរោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវែឹងអវ ខ
ី ា េះអំពីការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ”
https://www.govloop.com/government-needs-know-data-management/។

208

ស្ក្ ុេរោឋភិបាលនផទក្នុង ត ីពីព័ត៌មាៃភូ េិស្គន្រ ត សោលការ ៍នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ លែ តក្ ស្េួ លសលើក្ទីពីរ (ទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ការ ិយល័យរប ់ឧបនាយក្រែឋ េន្រៃតី
ឆានំ២០០៥)។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14867/Good_dataMan.pdf។

GovLoop

នថាទី០៩

តខ ីហា

ឆានំ២០១៧។

អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃអៃុវតត
ៃិងស្ក្បខ ឌ នៃអភិបាលក្ិច្ចតែលក្ំ
់ទិៃនៃ័យ”។209

ត់អំពីែំស

“តាេរយៈសហោឋរច្នា េព ័ៃធស្បទក្់ស្ក្ឡាោនេួ យនៃ្ៃធាៃបសច្ច ក្ វ ិទា
ើរការរែឋ បាលតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់នៃវែត ជី វ ិតរប

• លំហូរទិៃនៃ័យ
• តខស ងាវក្់គុ

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យធានាថាអងា ភ្ជពេួ យៃឹងទទួ លបាៃគុ តនេា ពីទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃ។
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យទទួ លបាៃការត នាំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។

• គំរ ូទិៃនៃ័យ ហស្ោ ៃិង

រោឋភិបាលតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យគួ រតតពិចរណ្តច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ ការត
នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិសៅកាៃ់អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹង
(DAMA-DMBOK
2)។
ការត នាំសៃេះ
គឺជាការស្បេូ លផតុំនៃែំស ើរការ
ៃិងតផន ក្នានានៃច្ំស េះែឹងតែលជាទូ សៅស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់ថាជាទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតសៅក្នុងតផន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
ច្ំ ុ ច្សខាយែ៏ ំខ្ៃ់រប ់ DAMA-DMBOK 2 គឺថា វាចត់ទុក្អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាធាតុេួយនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
សទេះបីជាយ៉ាងក្៏សោយ
ច្ំ ុ ច្សៃេះេិៃបាៃស្វ ើឲ្យថយច្ុេះៃូ វគុ តនេា រប ់វាសៅក្នុងនាេជាការត នាំស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំ
ស េះការត វ ងយល់ ៃិងការអៃុវតត ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
ច្ំ ុ ច្សផសងៗសទៀតនៃតផន ក្សៃេះៃឹងសផ្លតតសលើតផន ក្នៃច្ំស េះែឹងនៃ DAMA-DMBOK 2 ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖ វ ិ វ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើតគំរ ូ
ៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ
ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ ឯក្ស្គរ ៃិងការស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ
ឯក្ស្គរសយង
ៃិងទិៃនៃ័យសេ
ការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងឃ្ាំង
ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។
៤.២.១ ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ
ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖
“ការសរៀបច្ំចត់តច្ងធាតុនៃ មា ធាតុនានាតែលមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យេុខងារ
លទធ ផលការងារ
េិទធលទធ ភ្ជព
សស្គហ៊េុយ
ៃិងសស្គភ័ ភ្ជពនៃរច្នា េព ័ៃធ
ឬស្បព័ៃធទ ំងេូ លែំស ើរការបាៃលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ។
...
វា មាាល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ
(សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធសនាេះសទ)
ៃិងគំៃូរបា ង់
ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបា ង់បសច្ច ក្សទ
(blueprint)
សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូ វការទ ំងសនាេះ”។210

• តផៃការអៃុវតត ។
ស្បអប់ទី១៨. សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យទំសៃើប
១. សេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្៖
ហស្ោ តែលចប់សផត ើេសោយការសេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្
សៅច្ុងបញ្ច ប់ៃឹងមាៃលទធ ផលការងារលែ ជាងនែគូ ស្បក្ួ តស្បតជងរប ់ពួក្សគ។
២.

មាាល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវសៅក្នុងការរក្ាទុក្ ៃិងការែំស

ើរការទិៃនៃ័យ

៤.

បសងក ើតវាក្យ ពទ រ ួេ៖
ស្ប ិៃសបើោមៃវាក្យ ពទ រ ួេសៃេះសទ
អន ក្ៃឹងស្តូវច្ំណ្តយសពលសលើការស្បតក្ក្ោន
ឬ ស្េ ុេះ ស្េួ លលទធ ផលនានា សស្ច្ើៃជាងការស្វ ើឲ្យលទធ ផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

៥.

សស្ជើ សរ ី ទិៃនៃ័យ៖
ស្ប ិៃសបើោមៃការសស្ជើ សរ ី ទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសទសនាេះ
(តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងទំនាក្់ទំៃង ំ ខ្ ៃ់ ៗ នៃការបសងក ើ ត គំ រ ូ ការ មាែ តទិ ៃន ៃ័ យសែើេ
ៃិ ង ការសស្ជើ សរ ី ទិ ែឋ ភ្ជព
ៃិ ង រងាវ ់ ំ ខ្ ៃ់ ៗ ផងតែរ)
អន ក្សស្បើ ស្បា ់ ច្ុ ង សស្កាយអាច្ទទួ ល បាៃបទពិ សស្គ្ៃ៍ តែលមាៃការរំ ខ្ ៃច្ិ តត
–
តែលៃឹ ង កាត់ ប ៃថ យយ៉ាងខ្ាំ ង ៃូ វគុ តនេា ជាេូ លោឋៃតែលស្តូវយល់ស ើញ ៃិងទទួ លស្គាល់។

៦.

លុបបំបាត់ ំសៅច្េា ង
ៃិងការផ្លា ់ទីនៃទិៃនៃ័យ៖
ស្គប់សពលតែលមាៃការផ្លា ់ទីទិៃនៃ័យ
វាៃឹងជេះឥទធ ិពលែល់សស្គហ៊េុយ
ភ្ជពស្តឹេស្តូវ
ៃិងសពលសវលា។
តាេរយៈការលុបបំបាត់តស្េូវការសៅក្នុងការផ្លា ់ទីទិៃនៃ័យបតៃថ េ
ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ ហស្ោ ទំសៃើបអាច្កាត់បៃថ យសស្គហ៊េុយ (សពលសវលា ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ភ្ជពស្តឹេស្តូវ) បសងក ើៃ
“ភ្ជពសៅថម ីរប ់ទិៃនៃ័យ” ៃិងបសងក ើៃភ្ជព ក្េម នៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ទ ំងេូ ល។

• បសងក ើតរច្នា េព ័ៃធ ៃិងតផៃការនានាសែើេបីបំសពញតាេលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ នាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងសៅក្នុងរយៈសពលតវង
ៃិង
• សរៀបច្ំអងា ភ្ជពនានាស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត សែើេបីអភិវឌឍផលិតផល
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគបាៃយ៉ាងឆាប់រហ័
សែើេបីទទួ លបាៃផលស្បសយជៃ៍ពី កាលាៃុវតត ៃភ្ជពនានាតែលមាៃសៅក្នុងបសច្ច ក្ វ ិទាតែលក្ំពុងសលច្ស ើង។

ស វា

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.

បសងក ើតស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ
• វាយតនេា លក្ខ

ៈពិស

ការបសងក ើតគំរ ូ
ៃិងបា ង់រច្នាទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖
“ែំស ើរការសៅក្នុងការរក្ស ើញ
វ ិភ្ជគ
ៃិងក្ំ ត់ វ ិស្គលភ្ជពនៃលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងបនាទប់េក្ស្វ ើការតំណ្តង
ៃិងផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យទ ំងសៃេះសៅក្នុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរ ូទិៃនៃ័យ ”។211

ៗនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់

សោលសៅ
គឺសែើេបីបញ្ជាក្់ទទួ ល
ៃិងច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃការត វ ងយល់អំពី ទ សៃវ ិ ័យខុ ៗោន
តែលនាំឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់នានាតែលស្ បោនជាេួ យៃឹងលក្ខ ៈតស្េូវតផន ក្អាជីវក្េម នាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងនាសពលអនាគតកាៃ់តតខ្ាំង។
ច្ំ ុ ច្សៃេះបសងក ើតេូ លោឋៃស្គឹេះេួ យសែើេបីបំសពញគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេតែលមាៃវ ិស្គលភ្ជពទូ លំទូលាយ
ែូ ច្ជា
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ ៃិងក្េម វ ិ្ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងសជាគជ័យ។

• ស្គប់ស្គងលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វរប ់ ហស្ោ សៅក្នុងគសស្មាងនានា ៃិង
ស្វ ើ មាហរ

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Joshua Klahr “សោលការ ៍ច្ំៃួៃ ៦ នៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យទំសៃើប” AtScale
នថា ទី១៩ តខេក្រា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.atscale.com/blog/the-six-principles-of-modern-dataarchitecture។
៤.២.២ ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងបា ង់រច្នាទិៃនៃ័យ

–

• បសងក ើតតផៃទីលំហូរការងារ

២.

ផត ល់អុីៃ្ឺសហវ
(interfaces)
តែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់សែើេបីសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖
ការោក្់ទិៃនៃ័យសៅេួ យក្តៃា ងគឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការ សស្េច្បាៃៃូ វច្ក្ខុ វ ិ ័យរប ់អងា ភ្ជពតែលបញ្ជាសោយទិ
ៃន ៃ័យេួ យសនាេះសទ។
សែើេបីឲ្យបុគាលទ ំងឡាយ
(ៃិងស្បព័ៃធនានា)
ទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលបាៃតច្ក្រំ តលក្សនាេះ
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតផត ល់អុីៃ្ឺសហវ តែលស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។

៣. ធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គង ៃត ិ ខ
ុ
ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់៖
សផ្លតតច្ំណ្តប់អារេម ៍សលើបសច្ច ក្ វ ិទាតែលអៃុញ្ជាតឲ្យ
អន ក្ស្វ ើស្គថបតយក្េម សែើេបី ៃត ិ ុខ
ៃិងផត ល់ជូៃៃូ វការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយខល ួៃឯងបាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយសោយេិៃបាត់បង់ការស្គប់ស្គង។

សោលសៅនៃការស្គប់ស្គងស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ គឺសែើេបី៖
•

តនេា

ក្េម ជាេួ យស្គថបតយក្េម រប ់ ហស្ោ ។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖

• បា ង់រច្នាស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ

១.
209

Technopedia “ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.techopedia.com/definition/5422/data-management
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៤ ទំព័រទី ៩៧-១២០។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

211

ស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ។

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៥ ទំព័រទី ១២៣-១៦៦។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃអៃុវតត
ៃិងស្ក្បខ ឌ នៃអភិបាលក្ិច្ចតែលក្ំ
់ទិៃនៃ័យ”។209

ត់អំពីែំស

“តាេរយៈសហោឋរច្នា េព ័ៃធស្បទក្់ស្ក្ឡាោនេួ យនៃ្ៃធាៃបសច្ច ក្ វ ិទា
ើរការរែឋ បាលតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់នៃវែត ជី វ ិតរប

• លំហូរទិៃនៃ័យ
• តខស ងាវក្់គុ

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យធានាថាអងា ភ្ជពេួ យៃឹងទទួ លបាៃគុ តនេា ពីទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃ។
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យទទួ លបាៃការត នាំពីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។

• គំរ ូទិៃនៃ័យ ហស្ោ ៃិង

រោឋភិបាលតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យគួ រតតពិចរណ្តច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ ការត
នាំរប ់ មាគេស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអៃត រជាតិសៅកាៃ់អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស េះែឹង
(DAMA-DMBOK
2)។
ការត នាំសៃេះ
គឺជាការស្បេូ លផតុំនៃែំស ើរការ
ៃិងតផន ក្នានានៃច្ំស េះែឹងតែលជាទូ សៅស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់ថាជាទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតសៅក្នុងតផន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
ច្ំ ុ ច្សខាយែ៏ ំខ្ៃ់រប ់ DAMA-DMBOK 2 គឺថា វាចត់ទុក្អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាធាតុេួយនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
សទេះបីជាយ៉ាងក្៏សោយ
ច្ំ ុ ច្សៃេះេិៃបាៃស្វ ើឲ្យថយច្ុេះៃូ វគុ តនេា រប ់វាសៅក្នុងនាេជាការត នាំស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំ
ស េះការត វ ងយល់ ៃិងការអៃុវតត ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
ច្ំ ុ ច្សផសងៗសទៀតនៃតផន ក្សៃេះៃឹងសផ្លតតសលើតផន ក្នៃច្ំស េះែឹងនៃ DAMA-DMBOK 2 ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖ វ ិ វ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើតគំរ ូ
ៃិងការរច្នាទិៃនៃ័យ
ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ ឯក្ស្គរ ៃិងការស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ
ឯក្ស្គរសយង
ៃិងទិៃនៃ័យសេ
ការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងឃ្ាំង
ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិងការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។
៤.២.១ ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ
ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖
“ការសរៀបច្ំចត់តច្ងធាតុនៃ មា ធាតុនានាតែលមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យេុខងារ
លទធ ផលការងារ
េិទធលទធ ភ្ជព
សស្គហ៊េុយ
ៃិងសស្គភ័ ភ្ជពនៃរច្នា េព ័ៃធ
ឬស្បព័ៃធទ ំងេូ លែំស ើរការបាៃលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ។
...
វា មាាល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ
(សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធសនាេះសទ)
ៃិងគំៃូរបា ង់
ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបា ង់បសច្ច ក្សទ
(blueprint)
សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូ វការទ ំងសនាេះ”។210

• តផៃការអៃុវតត ។
ស្បអប់ទី១៨. សោលការ ៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យទំសៃើប
១. សេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្៖
ហស្ោ តែលចប់សផត ើេសោយការសេើលស ើញទិៃនៃ័យថាជាស្ទពយ េបតត ិតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្
សៅច្ុងបញ្ច ប់ៃឹងមាៃលទធ ផលការងារលែ ជាងនែគូ ស្បក្ួ តស្បតជងរប ់ពួក្សគ។
២.

មាាល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវសៅក្នុងការរក្ាទុក្ ៃិងការែំស

ើរការទិៃនៃ័យ

៤.

បសងក ើតវាក្យ ពទ រ ួេ៖
ស្ប ិៃសបើោមៃវាក្យ ពទ រ ួេសៃេះសទ
អន ក្ៃឹងស្តូវច្ំណ្តយសពលសលើការស្បតក្ក្ោន
ឬ ស្េ ុេះ ស្េួ លលទធ ផលនានា សស្ច្ើៃជាងការស្វ ើឲ្យលទធ ផលការងារមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

៥.

សស្ជើ សរ ី ទិៃនៃ័យ៖
ស្ប ិៃសបើោមៃការសស្ជើ សរ ី ទិៃនៃ័យឲ្យបាៃស្តឹេស្តូវសទសនាេះ
(តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងទំនាក្់ទំៃង ំ ខ្ ៃ់ ៗ នៃការបសងក ើ ត គំ រ ូ ការ មាែ តទិ ៃន ៃ័ យសែើេ
ៃិ ង ការសស្ជើ សរ ី ទិ ែឋ ភ្ជព
ៃិ ង រងាវ ់ ំ ខ្ ៃ់ ៗ ផងតែរ)
អន ក្សស្បើ ស្បា ់ ច្ុ ង សស្កាយអាច្ទទួ ល បាៃបទពិ សស្គ្ៃ៍ តែលមាៃការរំ ខ្ ៃច្ិ តត
–
តែលៃឹ ង កាត់ ប ៃថ យយ៉ាងខ្ាំ ង ៃូ វគុ តនេា ជាេូ លោឋៃតែលស្តូវយល់ស ើញ ៃិងទទួ លស្គាល់។

៦.

លុបបំបាត់ ំសៅច្េា ង
ៃិងការផ្លា ់ទីនៃទិៃនៃ័យ៖
ស្គប់សពលតែលមាៃការផ្លា ់ទីទិៃនៃ័យ
វាៃឹងជេះឥទធ ិពលែល់សស្គហ៊េុយ
ភ្ជពស្តឹេស្តូវ
ៃិងសពលសវលា។
តាេរយៈការលុបបំបាត់តស្េូវការសៅក្នុងការផ្លា ់ទីទិៃនៃ័យបតៃថ េ
ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ ហស្ោ ទំសៃើបអាច្កាត់បៃថ យសស្គហ៊េុយ (សពលសវលា ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ភ្ជពស្តឹេស្តូវ) បសងក ើៃ
“ភ្ជពសៅថម ីរប ់ទិៃនៃ័យ” ៃិងបសងក ើៃភ្ជព ក្េម នៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ទ ំងេូ ល។

• បសងក ើតរច្នា េព ័ៃធ ៃិងតផៃការនានាសែើេបីបំសពញតាេលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ នាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងសៅក្នុងរយៈសពលតវង
ៃិង
• សរៀបច្ំអងា ភ្ជពនានាស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត សែើេបីអភិវឌឍផលិតផល
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគបាៃយ៉ាងឆាប់រហ័
សែើេបីទទួ លបាៃផលស្បសយជៃ៍ពី កាលាៃុវតត ៃភ្ជពនានាតែលមាៃសៅក្នុងបសច្ច ក្ វ ិទាតែលក្ំពុងសលច្ស ើង។

ស វា

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.

បសងក ើតស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ
• វាយតនេា លក្ខ

ៈពិស

ការបសងក ើតគំរ ូ
ៃិងបា ង់រច្នាទិៃនៃ័យ ំសៅសលើ៖
“ែំស ើរការសៅក្នុងការរក្ស ើញ
វ ិភ្ជគ
ៃិងក្ំ ត់ វ ិស្គលភ្ជពនៃលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងបនាទប់េក្ស្វ ើការតំណ្តង
ៃិងផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យទ ំងសៃេះសៅក្នុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរ ូទិៃនៃ័យ ”។211

ៗនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់

សោលសៅ
គឺសែើេបីបញ្ជាក្់ទទួ ល
ៃិងច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃការត វ ងយល់អំពី ទ សៃវ ិ ័យខុ ៗោន
តែលនាំឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់នានាតែលស្ បោនជាេួ យៃឹងលក្ខ ៈតស្េូវតផន ក្អាជីវក្េម នាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងនាសពលអនាគតកាៃ់តតខ្ាំង។
ច្ំ ុ ច្សៃេះបសងក ើតេូ លោឋៃស្គឹេះេួ យសែើេបីបំសពញគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេតែលមាៃវ ិស្គលភ្ជពទូ លំទូលាយ
ែូ ច្ជា
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ ៃិងក្េម វ ិ្ីអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងសជាគជ័យ។

• ស្គប់ស្គងលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វរប ់ ហស្ោ សៅក្នុងគសស្មាងនានា ៃិង
ស្វ ើ មាហរ

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Joshua Klahr “សោលការ ៍ច្ំៃួៃ ៦ នៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យទំសៃើប” AtScale
នថា ទី១៩ តខេក្រា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.atscale.com/blog/the-six-principles-of-modern-dataarchitecture។
៤.២.២ ការបសងក ើតគំរ ូ ៃិងបា ង់រច្នាទិៃនៃ័យ

–

• បសងក ើតតផៃទីលំហូរការងារ

២.

ផត ល់អុីៃ្ឺសហវ
(interfaces)
តែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់សែើេបីសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ៖
ការោក្់ទិៃនៃ័យសៅេួ យក្តៃា ងគឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការ សស្េច្បាៃៃូ វច្ក្ខុ វ ិ ័យរប ់អងា ភ្ជពតែលបញ្ជាសោយទិ
ៃន ៃ័យេួ យសនាេះសទ។
សែើេបីឲ្យបុគាលទ ំងឡាយ
(ៃិងស្បព័ៃធនានា)
ទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលបាៃតច្ក្រំ តលក្សនាេះ
អន ក្ចំបាច្់ស្តូវតតផត ល់អុីៃ្ឺសហវ តែលស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់មាៃភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។

៣. ធានាច្ំស េះការស្គប់ស្គង ៃត ិ ខ
ុ
ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់៖
សផ្លតតច្ំណ្តប់អារេម ៍សលើបសច្ច ក្ វ ិទាតែលអៃុញ្ជាតឲ្យ
អន ក្ស្វ ើស្គថបតយក្េម សែើេបី ៃត ិ ុខ
ៃិងផត ល់ជូៃៃូ វការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយខល ួៃឯងបាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយសោយេិៃបាត់បង់ការស្គប់ស្គង។

សោលសៅនៃការស្គប់ស្គងស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ គឺសែើេបី៖
•

តនេា

ក្េម ជាេួ យស្គថបតយក្េម រប ់ ហស្ោ ។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖

• បា ង់រច្នាស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ

១.
209

Technopedia “ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.techopedia.com/definition/5422/data-management
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

210

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៤ ទំព័រទី ៩៧-១២០។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

211

ស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ។

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៥ ទំព័រទី ១២៣-១៦៦។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

២.

បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ

២.

• បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃ

• ត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនានា

• បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង

• ស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការបៃត ែំស

• បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ។

• បសងក ើតឧទហរ

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖

• ស្គប់ស្គងការសផទ រទិៃនៃ័យពីស្បព័ៃធេួ យសៅកាៃ់ស្បព័ៃធេួ យសផសងសទៀត។
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖

• គំរ ូទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ។
ស្បអប់ទី១៩. សតើការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?
ការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ
គឺជាែំស ើរការសៅក្នុងការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យេួ យ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូ វរក្ាទុក្សៅក្នុង
េូ លោឋៃទិៃនៃ័យ។
ការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យជួ យែល់ការតំណ្តងឲ្យទិៃនៃ័យតែលអាច្សេើលស ើញ
ៃិងពស្ងឹង វ ិធាៃក្នុងការែំស ើរការអាជីវក្េម
អៃុសលាេភ្ជពតផន ក្ៃិយ័តក្េម
ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យ។
គំរ ូទិៃនៃ័យធានាបាៃៃូ វ ងា តិភ្ជពសៅក្នុងការោក្់ស្មេះ ៃន ិ ី ទ គុ តនេា ៃិយេៃ័យ ៃិង ៃត ិ ុខតែលោមៃការតក្តស្ប
ស្ បសពលជាេួ យោនសនាេះ ក្៏ធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ។
គំរ ូទិៃនៃ័យ ងក ត់្ាៃ់ថាសតើសគស្តូវការទិៃនៃ័យអវ ីខាេះ
ៃិងសតើសគគួ រតតសរៀបច្ំទិៃនៃ័យសនាេះសោយរសបៀបណ្ត
ជំៃួ ឲ្យថាសតើមាៃស្បតិបតត ិការអវ ីខាេះតែលចំបាច្់ស្តូវអៃុវតត ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។
គំរ ូទិៃនៃ័យ
គឺែូច្ជាតផៃការស្គង ង់េួយរប ់ស្គថបតយក្រតែលជួ យស្គង ង់គំរ ូតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃេួ យ
ៃិងប ត ុ ំទំនាក្់ទំៃងរវាងច្ំ ុ ច្នានានៃទិៃនៃ័យ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី ៖ Guru99 “សតើ កា របសងក ើ ត គំ រទ
ូ ិ ៃន ៃ័ យគឺ ជា អវ ី ? ” គំ រទ
ូ ិ ៃន ៃ័ យ តែលតផែ ក្ តាេ
ទ សនាទៃ គំរ ូទិៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងគំរ ូទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.guru99.com/datamodelling-conceptual-logical.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរ ួេបញ្ចល
ូ ការសរៀបច្ំ
ការអៃុវតត
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេា រប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួ យវែត ជី វ ិតរប ់វា
212
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួ លបាៃ
រហូ តែល់ការសបាេះ-សចល។
ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ ក្េម ភ្ជពតូ ច្ៗច្ំៃួៃពីរ
ការោំស្ទច្ំស េះេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ច ក្ វ ិទាទិៃនៃ័យ។
សោលសៅ គឺសែើេបី៖

• លក្ខ

ៈវ ិៃិច្ឆ័យ ស្មាប់ការវាយតនេា អំពីបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ

• េជឈោឋៃនានានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ
• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសផទ រសច្ញ/បសងក ើតស ើង វ ិញ/តក្តស្ប
• តផៃការបៃត ែំស

ើរការអាជីវក្េម ៃិង

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀង ត ីពីការអៃុវតត រប ់េូលោឋៃទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតស វា។
ស្បអប់ទី២០. ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្
ែំណ្តក្់កាលទីេួយសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះគឺការសឆ្ា ើយតបៃឹង
ំ ួ រ៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខា េះតែលខ្ុំគួររក្ាទុក្សៅក្នុងរយៈសពលតវង ៃិងសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែល ខ្ុំអាច្លុបសចល
ភ្ជាេៗ?
ខ្ងសស្កាេ
គឺជាឋានាៃុស្ក្េទូ សៅេួ យតែលគូ បញ្ជាក្់ថាសតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខា េះតែលស្តូវរក្ាទុក្សៅក្នុងនែ។
ទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផន ក្ខ្ងសលើបំផុតនៃបញ្ា ី
គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងបំផុតតែលស្តូវរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូ របំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
ខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផន ក្ខ្ងសស្កាេបំផុត គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់តិច្តួ ច្បំផុត៖
• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតស្េូ វឲ្យរក្ាទុក្សោយសោលៃសយបាយនៃអៃុសលាេភ្ជព
ស្ប ិៃសបើអនក្ស្តូវបាៃតស្េូ វសោយច្ាប់ឲ្យរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសភទេួ យច្ំៃួៃ
អន ក្ស្បាក្ែជាគួ រតតរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះសៅស្គប់សពលសវលាទ ំងអ ់។
• ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងអតិថិជៃរប ់អនក្
ៃិងជួ យែល់អនក្សៅក្នុងការច្ូ លរ ួេជាេួ យពួ ក្សគតាេរយៈការ សស្េច្បាៃៃូ វ
ការត វ ងយល់អំពីអតិថិជៃរប ់អនក្
សហើយអន ក្េិៃច្ង់សបាេះបង់ទិៃនៃ័យតែលជួ យែល់អនក្ ស្មាប់បញ្ជហស្បឈេសនាេះសទ។

• ស្គប់ស្គងភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វទិៃនៃ័យតាេរយៈវែត ជី វ ិតរប ់ទិៃនៃ័យ
• ធានាច្ំស េះការរ ួេបញ្ចល
ូ ស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ៃិង
• ស្គប់ស្គងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ។

• ឯក្ស្គរអាជីវក្េម
ក្ិច្ច ៃា
ឯក្ស្គរទ ំងសៃេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ក្នុងការរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូ របំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ។

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
ស្គប់ស្គងបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ

–

• ត វ ងយល់ ៃិងវាយតនេា អំពីបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ ៃិង
• ស្គប់ស្គង ៃិងពិៃិតយតាេោៃបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ។

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៦ ទំព័រទី ១៦៩-២១៤។

៍នានានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ

• ស្គប់ស្គងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យនៃការស្វ ើសត ត ៃិង

• គំរ ូទិៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង
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ើរការអាជីវក្េម

• ស្គប់ស្គងការអៃុវតត រប ់េូលោឋៃទិៃនៃ័យ

• គំរ ូទិៃនៃ័យតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃ

១.

ស្គប់ស្គងស្បតិបតត ិការរប ់េូលោឋៃទិៃនៃ័យ –

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ឬៃិយ័តក្េម ។

“អតិថិជៃ

៣៦០”។
គឺមាៃការលំបាក្

ៃិងឯក្ស្គរសផសងសទៀត។

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម ជាសរៀងរាល់នថា ប៉ាុតៃត េិៃស្តូវបាៃស្វ ើៃិយ័តក្េម សនាេះសទ។
ទិៃនៃ័យសៃេះអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ក្នុងការរក្ាទុក្សៅក្នុងនែ ស្មាប់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីស្បវតត ិស្គន្រ ត
ឬ ស្មាប់សោលបំ ងសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការប៉ាុតៃត វាេិៃចំបាច្់សនាេះសទ។
• ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃ
តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈបរ ិកាខរភ្ជាប់បណ្ត
ត ញរប ់អនក្
ឺវ ឺ
ត ៊េៃ ៊េរ
ឬស្បសភទសផសងសទៀតនៃស្បព័ៃធតែលបសងក ើតទិៃនៃ័យសោយ វ ័យស្បវតត ិ។
ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃទំៃងជាស្បសភទទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍តិច្តួ ច្ជាងសគបំផុត ស្មាប់ការរក្ាឲ្យសៅក្នុងរ
យៈសពលតវង។
សៅសពលខា េះ
វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការស្តួ តពិៃិតយទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃស ើង វ ិញ
សៅសពលស្វ ើការស្ស្គវស្ជាវអំពីសហតុការ ៍ តផន ក្បសច្ច ក្សទ ណ្តេួ យ
ឬការពស្ងឹងសហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃការស្វ ើតផៃការ
ប៉ាុតៃត ភ្ជគសស្ច្ើៃ
ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ

២.

បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ

២.

• បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃ

• ត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនានា

• បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង

• ស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការបៃត ែំស

• បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ។

• បសងក ើតឧទហរ

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖

• ស្គប់ស្គងការសផទ រទិៃនៃ័យពីស្បព័ៃធេួ យសៅកាៃ់ស្បព័ៃធេួ យសផសងសទៀត។
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖

• គំរ ូទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ។
ស្បអប់ទី១៩. សតើការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី?
ការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ
គឺជាែំស ើរការសៅក្នុងការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យេួ យ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលស្តូ វរក្ាទុក្សៅក្នុង
េូ លោឋៃទិៃនៃ័យ។
ការបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យជួ យែល់ការតំណ្តងឲ្យទិៃនៃ័យតែលអាច្សេើលស ើញ
ៃិងពស្ងឹង វ ិធាៃក្នុងការែំស ើរការអាជីវក្េម
អៃុសលាេភ្ជពតផន ក្ៃិយ័តក្េម
ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យ។
គំរ ូទិៃនៃ័យធានាបាៃៃូ វ ងា តិភ្ជពសៅក្នុងការោក្់ស្មេះ ៃន ិ ី ទ គុ តនេា ៃិយេៃ័យ ៃិង ៃត ិ ុខតែលោមៃការតក្តស្ប
ស្ បសពលជាេួ យោនសនាេះ ក្៏ធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យផងតែរ។
គំរ ូទិៃនៃ័យ ងក ត់្ាៃ់ថាសតើសគស្តូវការទិៃនៃ័យអវ ីខាេះ
ៃិងសតើសគគួ រតតសរៀបច្ំទិៃនៃ័យសនាេះសោយរសបៀបណ្ត
ជំៃួ ឲ្យថាសតើមាៃស្បតិបតត ិការអវ ីខាេះតែលចំបាច្់ស្តូវអៃុវតត ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។
គំរ ូទិៃនៃ័យ
គឺែូច្ជាតផៃការស្គង ង់េួយរប ់ស្គថបតយក្រតែលជួ យស្គង ង់គំរ ូតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃេួ យ
ៃិងប ត ុ ំទំនាក្់ទំៃងរវាងច្ំ ុ ច្នានានៃទិៃនៃ័យ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី ៖ Guru99 “សតើ កា របសងក ើ ត គំ រទ
ូ ិ ៃន ៃ័ យគឺ ជា អវ ី ? ” គំ រទ
ូ ិ ៃន ៃ័ យ តែលតផែ ក្ តាេ
ទ សនាទៃ គំរ ូទិៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងគំរ ូទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.guru99.com/datamodelling-conceptual-logical.html (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
៤.២.៣ ការរក្ាទុក្ ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរ ួេបញ្ចល
ូ ការសរៀបច្ំ
ការអៃុវតត
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេា រប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួ យវែត ជី វ ិតរប ់វា
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ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួ លបាៃ
រហូ តែល់ការសបាេះ-សចល។
ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ ក្េម ភ្ជពតូ ច្ៗច្ំៃួៃពីរ
ការោំស្ទច្ំស េះេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ច ក្ វ ិទាទិៃនៃ័យ។
សោលសៅ គឺសែើេបី៖

• លក្ខ

ៈវ ិៃិច្ឆ័យ ស្មាប់ការវាយតនេា អំពីបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ

• េជឈោឋៃនានានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ
• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសផទ រសច្ញ/បសងក ើតស ើង វ ិញ/តក្តស្ប
• តផៃការបៃត ែំស

ើរការអាជីវក្េម ៃិង

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀង ត ីពីការអៃុវតត រប ់េូលោឋៃទិៃនៃ័យសៅក្ស្េិតស វា។
ស្បអប់ទី២០. ស្បសភទទិៃនៃ័យតែលស្តូវរក្ាទុក្
ែំណ្តក្់កាលទីេួយសៅក្នុងការបសងក ើតសោលៃសយបាយរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជពសនាេះគឺការសឆ្ា ើយតបៃឹង
ំ ួ រ៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខា េះតែលខ្ុំគួររក្ាទុក្សៅក្នុងរយៈសពលតវង ៃិងសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែល ខ្ុំអាច្លុបសចល
ភ្ជាេៗ?
ខ្ងសស្កាេ
គឺជាឋានាៃុស្ក្េទូ សៅេួ យតែលគូ បញ្ជាក្់ថាសតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខា េះតែលស្តូវរក្ាទុក្សៅក្នុងនែ។
ទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផន ក្ខ្ងសលើបំផុតនៃបញ្ា ី
គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងបំផុតតែលស្តូវរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូ របំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
ខ ៈសពលតែលទិៃនៃ័យតែល ថ ិតសៅតផន ក្ខ្ងសស្កាេបំផុត គឺជាទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់តិច្តួ ច្បំផុត៖
• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតស្េូ វឲ្យរក្ាទុក្សោយសោលៃសយបាយនៃអៃុសលាេភ្ជព
ស្ប ិៃសបើអនក្ស្តូវបាៃតស្េូ វសោយច្ាប់ឲ្យរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បសភទេួ យច្ំៃួៃ
អន ក្ស្បាក្ែជាគួ រតតរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យសនាេះសៅស្គប់សពលសវលាទ ំងអ ់។
• ទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងអតិថិជៃរប ់អនក្
ៃិងជួ យែល់អនក្សៅក្នុងការច្ូ លរ ួេជាេួ យពួ ក្សគតាេរយៈការ សស្េច្បាៃៃូ វ
ការត វ ងយល់អំពីអតិថិជៃរប ់អនក្
សហើយអន ក្េិៃច្ង់សបាេះបង់ទិៃនៃ័យតែលជួ យែល់អនក្ ស្មាប់បញ្ជហស្បឈេសនាេះសទ។

• ស្គប់ស្គងភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វទិៃនៃ័យតាេរយៈវែត ជី វ ិតរប ់ទិៃនៃ័យ
• ធានាច្ំស េះការរ ួេបញ្ចល
ូ ស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ៃិង
• ស្គប់ស្គងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ។

• ឯក្ស្គរអាជីវក្េម
ក្ិច្ច ៃា
ឯក្ស្គរទ ំងសៃេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ក្នុងការរក្ាទុក្ឲ្យបាៃយូ របំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ។

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
ស្គប់ស្គងបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ

–

• ត វ ងយល់ ៃិងវាយតនេា អំពីបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ ៃិង
• ស្គប់ស្គង ៃិងពិៃិតយតាេោៃបសច្ច ក្ វ ិទានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ។

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៦ ទំព័រទី ១៦៩-២១៤។

៍នានានៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ

• ស្គប់ស្គងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យនៃការស្វ ើសត ត ៃិង

• គំរ ូទិៃនៃ័យតែល េសហតុផលៃិង
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ើរការអាជីវក្េម

• ស្គប់ស្គងការអៃុវតត រប ់េូលោឋៃទិៃនៃ័យ

• គំរ ូទិៃនៃ័យតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃ

១.

ស្គប់ស្គងស្បតិបតត ិការរប ់េូលោឋៃទិៃនៃ័យ –

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ឬៃិយ័តក្េម ។

“អតិថិជៃ

៣៦០”។
គឺមាៃការលំបាក្

ៃិងឯក្ស្គរសផសងសទៀត។

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម ជាសរៀងរាល់នថា ប៉ាុតៃត េិៃស្តូវបាៃស្វ ើៃិយ័តក្េម សនាេះសទ។
ទិៃនៃ័យសៃេះអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ក្នុងការរក្ាទុក្សៅក្នុងនែ ស្មាប់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីស្បវតត ិស្គន្រ ត
ឬ ស្មាប់សោលបំ ងសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការប៉ាុតៃត វាេិៃចំបាច្់សនាេះសទ។
• ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃ
តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈបរ ិកាខរភ្ជាប់បណ្ត
ត ញរប ់អនក្
ឺវ ឺ
ត ៊េៃ ៊េរ
ឬស្បសភទសផសងសទៀតនៃស្បព័ៃធតែលបសងក ើតទិៃនៃ័យសោយ វ ័យស្បវតត ិ។
ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃទំៃងជាស្បសភទទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍តិច្តួ ច្ជាងសគបំផុត ស្មាប់ការរក្ាឲ្យសៅក្នុងរ
យៈសពលតវង។
សៅសពលខា េះ
វាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះការស្តួ តពិៃិតយទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃស ើង វ ិញ
សៅសពលស្វ ើការស្ស្គវស្ជាវអំពីសហតុការ ៍ តផន ក្បសច្ច ក្សទ ណ្តេួ យ
ឬការពស្ងឹងសហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃការស្វ ើតផៃការ
ប៉ាុតៃត ភ្ជគសស្ច្ើៃ
ទិៃនៃ័យអំពីមា៉ា ុីៃមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ

ពីសស្

េះស្គថៃភ្ជពនៃសហោឋរច្នា េព ័ៃធរប ់អនក្មាៃការតក្តស្បឆាប់រហ័ ខ្ាំងណ្ត ់។

ស្បាក្ែណ្ត ់
ស្បសភទទិៃនៃ័យជាក្់ត ត ងតែលស្តូវផត ល់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការរក្ាទុក្ក្នុងរយៈសពលតវងៃឹងមាៃភ្ជពខុ តបា ក្ោនពីអងា ភ្ជព
េួ យសៅអងា ភ្ជពេួ យសផសងសទៀត។ ឋានាៃុស្ក្េសៃេះគឺស្ោៃ់តតជាការត នាំជាទូ សៅេួ យប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Christopher Tozzi “ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតសៅក្នុងការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ
(តផន ក្ទី១)៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខា េះតែលគួ រតតរក្ាទុក្?” នថា ទី១៧ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://blog.syncsort.com/2017/07/big-data/data-storage-best-practices-data-types/។
៤.២.៤ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
គឺជា
“ការស្វ ើតផៃការ
ការអភិវឌឍ
ៃិងការអៃុវតត សោលៃសយបាយ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជាក្់យថាភ្ជព ការអៃុញ្ជាត ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងការស្វ ើ វៃក្េម ស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ាងស្តឹេ
ស្តូវ។213
សោលសៅ គឺសែើេបី៖
• អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាង េស្ ប ៃិងទប់ស្គកត់ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលេិៃ េស្ ប
• ត វ ងយល់ ៃិងអៃុសលាេតាេស្គប់បទបបញ្ា តត ិ ៃិងសោលៃសយបាយតែល
ការការ រៃិងការរក្ាការ មាាត់ៃិង
• ធានាថា
តស្េូវការតផន ក្ឯក្ជៃភ្ជព
ៃិងស្តូវបាៃស្វ ើ វៃក្េម ។

ក្់ព័ៃធទ ង
ំ អ ់

ៃិងការរក្ាការ មាាត់រប ់អនក្តែល

ស្មាប់ឯក្ជៃភ្ជព

មាាល់លក្ខ ខ ឌ តស្េូវតផន ក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យតែល

២.

ក្ំ

៣. ក្ំ

ស្មាប់អងា ភ្ជពរប ់អនក្ –
ៃិងអន ក្សស្បើស្បា ់រប ់អនក្។

• អប់រំៃិសយជិតរប ់អនក្ឲ្យកាាយជាបណ្ត
ត ញនៃការការ រែំបូងសគបងែ ់រប ់អនក្
–
តាេរយៈការអប់រំៃិសយជិតទ ំងឡាយ
អន ក្អាច្កាត់បៃថ យបាៃយ៉ាងខ្ាំងកាាៃូ វហាៃិភ័យនៃភ្ជពងាយរងសស្ោេះតែលបណ្ត
ត លេក្ពីក្ំហុ រប ់េៃុ ស។
ធានាថាបុគាលិក្ស្គប់រ ូបទទួ លបាៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត លបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ
ូ េបីតតច្ំស េះស្បធាៃបទតែលហាក្់ែូច្ជាមាៃភ្ជពស្គេញ្ា ច្ំស េះអន ក្ក្៏សោយ ែូ ច្ជា ច្ងចំថាស្តូវច្ុេះស្មេះសច្ញ (log
off) ពីស្គថៃីយការងារសៅសពលតែលពួ ក្សគចក្សច្ញពីតុស្វ ើការរប ់ពួក្សគ ឬរក្ាទុក្ ក្យ មាាត់រប ់ពួក្សគជាការ
មាាត់។

ក្់ព័ៃធទ ំងអ ់ស្តូវបាៃអៃុ វតត

ិក្ាត វ ងយល់អំពីស ណ្តរ ីយ៉ាូ នៃការបំ ៃសលើទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះវ ិ ័យឧ ាហក្េម
ិក្ាអំពីព័ត៌មាៃ មាាត់នៃការគំរាេក្ំតហងសែើេបីត វ ងយល់អំពីស្បសភទជាក្់លាក្់នៃការវាយស្បហារ
រច្នាបថនានា។

–
ៃិង

• អៃុវតត វ ិ្ីស្គន្រ ត ជាស្ ទប់េួយច្ំស េះបសច្ច ក្ វ ិទា ៃត ិ ុខ
–
ភ្ជពខុ ៗោននៃែំសណ្តេះស្ស្គយតផន ក្ ៃត ិ ុខៃឹងកាត់បៃថ យទិែឋភ្ជពនៃការគំរាេក្ំតហង
ៃិងទប់ស្គកត់ការវាយតនេា ក្ស្េិតខព ់សៅសលើបណ្ត
ត ញរប ់អនក្។ ការបំតបា ងទិៃនៃ័យជាសលខក្ូ ែ (encryption) គឺចំបាច្់។
បតៃថ េការស្គប់ស្គង ៃត ិ ុខនៃឧបក្រ ៍ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង រ ួេជាេួ យការស្គប់ស្គងតែលមាៃេូ លោឋៃសៅសលើបណ្ត
ត ញ។

ក្់ព័ៃធ

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Ryan
St.
Hilaire
“ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតនៃ ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យេិៃលែ ស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ” eSecurity Planet នថា ទី០៨ តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.esecurityplanet.com/network-security/data-security-best-practices-not-goodenough.html។

ត់ ត ង់ោរ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

វាយតនេា ហាៃិភ័យតផន ក្ ៃត ិ ុខនាសពលបច្ចុបបៃន ៃិង

៥.

អៃុវតត ការស្គប់ស្គង ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានា។

៤.២.៥ ការស្វ ើ មាហរ

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖

• សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
ត ង់ោរឯក្ជៃភ្ជពៃិងការរក្ាការ មាាត់អំពីទិៃនៃ័យ

• ផត ល់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយ ុវតថ ិភ្ជព
ៃិងសពលសវលាតែលស្តូវការ

• ការស្គប់ស្គងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ តផន ក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

• កាត់បៃថ យសស្គហ៊េុយ
អុីៃ្ឺសហវ រ ួេ

• ទ សៃៈអំពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលអៃុសលាេតាេបទបបញ្ា តត ិ
• ការតបងតច្ក្ស្បសភទ ៃត ិ ុខស្តូវបាៃច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរ

សោយអៃុសលាេតាេការស្វ ើៃិយ័តក្េម

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics
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សៅក្នុងទស្េង់

ៃិងភ្ជព ម ុ គស្គមញសៅក្នុងការស្គប់ស្គងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាតាេរយៈការបសងក ើតគំរ ូ

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៨ ទំព័រទី ២៦៩-២៩៩។

ៃិង

ៃិងបសងក ើតការផត ល់ ញ្ជាអា ៃន

• ោំស្ទច្ំស េះការ មាាត់អាជីវក្េម
ការវ ិភ្ជគ
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងស្វ ើស្បតិបតត ិការស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព។

៍ វៃក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ។

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៧ ទំព័រទី ១១៧-២៦៦។

ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ ោននៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង

• ច្ងអុលបងាហញអំពីស្ពឹតតិការ ៍ តែលមាៃអតថ ៃ័យ
ៃិងអៃុវតត វ ិធាៃការនានាសោយ វ ័យស្បវតត ិៃិង

• ការបញ្ជាក្់យថាភ្ជពៃិងស្បវតត ិនៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ៃិង
• របាយការ

ក្េម ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្

ការស្វ ើ មាហរ ក្េម
“ព ៌នាអំពីែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា ់ទី
ៃិងរវាងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ ក្េម វ ិ្ី ៃិងអងា ភ្ជពនានា”។214
សោលសៅ គឺសែើេបី៖

• ស្គថបតយក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

213

ៈពិស

ត់សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

៤.

•

• បសងក ើតេូ លោឋៃស្គឹេះនៃការស្គប់ស្គង ៃិងែំស ើរការែ៏តឹង រុឹង តែលមាៃលក្ខ
មាៃតតអន ក្មានក្់ប៉ាុសណ្ត
ណ េះតែលៃឹងយល់អំពីលក្ខ ៈនានានៃអងា ភ្ជពរប ់អនក្
បសងក ើតែំស ើរការតែលមាៃលក្ខ ៈពិស
ស្មាប់អនក្
ៃិងធានាថាតួ នាទីរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស្តូវបាៃក្ំ ត់យ៉ាងច្ា ់លា ់។

•

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.

ស្បអប់ទី២១. ការទប់ស្គកត់ការគំរាេក្ំតហង
អងា ភ្ជពនានា
ជាញឹក្ញាប់
បាៃច្ំណ្តយ្ៃធាៃតផន ក្ ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃរប ់ពួក្សគភ្ជគសស្ច្ើៃសលើការអៃុវតត ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យ
ការទប់ស្គកត់សហតុការ ៍
ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយស្បឆាំងៃឹងសេសរាគ។
ក្េម ភ្ជពតាេតបបបុរា ទង
ំ សៃេះសៅតតមាៃភ្ជពចំបាច្់
ប៉ាុតៃត ក្េម ភ្ជពទ ំងសៃេះស្ោៃ់តតបសងក ើតស្ ទប់េួយសៅក្នុងយុទធស្គន្រ ត តែលកាៃ់តត ម ុ គស្គមញជាងសៃេះសទៀតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
សែើេបីកាត់បៃថ យការវាយស្បហារសៅសលើស្ ទប់ខ្ងសស្ៅនៃឧបក្រ ៍ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង
(endpoints)
ៃិងបណ្ត
ត ញ
ៃិងស្វ ើឲ្យការវាយស្បហារស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យមាៃការលំបាក្បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
អងា ភ្ជពនានាស្តូវតត៖

េះែឹង ក្ំត

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ពីសស្

េះស្គថៃភ្ជពនៃសហោឋរច្នា េព ័ៃធរប ់អនក្មាៃការតក្តស្បឆាប់រហ័ ខ្ាំងណ្ត ់។

ស្បាក្ែណ្ត ់
ស្បសភទទិៃនៃ័យជាក្់ត ត ងតែលស្តូវផត ល់អាទិភ្ជព ស្មាប់ការរក្ាទុក្ក្នុងរយៈសពលតវងៃឹងមាៃភ្ជពខុ តបា ក្ោនពីអងា ភ្ជព
េួ យសៅអងា ភ្ជពេួ យសផសងសទៀត។ ឋានាៃុស្ក្េសៃេះគឺស្ោៃ់តតជាការត នាំជាទូ សៅេួ យប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Christopher Tozzi “ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតសៅក្នុងការរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ
(តផន ក្ទី១)៖ សតើទិៃនៃ័យស្បសភទណ្តខា េះតែលគួ រតតរក្ាទុក្?” នថា ទី១៧ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://blog.syncsort.com/2017/07/big-data/data-storage-best-practices-data-types/។
៤.២.៤ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
គឺជា
“ការស្វ ើតផៃការ
ការអភិវឌឍ
ៃិងការអៃុវតត សោលៃសយបាយ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជាក្់យថាភ្ជព ការអៃុញ្ជាត ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងការស្វ ើ វៃក្េម ស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ាងស្តឹេ
ស្តូវ។213
សោលសៅ គឺសែើេបី៖
• អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាង េស្ ប ៃិងទប់ស្គកត់ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងតក្តស្បស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យតែលេិៃ េស្ ប
• ត វ ងយល់ ៃិងអៃុសលាេតាេស្គប់បទបបញ្ា តត ិ ៃិងសោលៃសយបាយតែល
ការការ រៃិងការរក្ាការ មាាត់ៃិង
• ធានាថា
តស្េូវការតផន ក្ឯក្ជៃភ្ជព
ៃិងស្តូវបាៃស្វ ើ វៃក្េម ។

ក្់ព័ៃធទ ង
ំ អ ់

ៃិងការរក្ាការ មាាត់រប ់អនក្តែល

ស្មាប់ឯក្ជៃភ្ជព

មាាល់លក្ខ ខ ឌ តស្េូវតផន ក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យតែល

២.

ក្ំ

៣. ក្ំ

ស្មាប់អងា ភ្ជពរប ់អនក្ –
ៃិងអន ក្សស្បើស្បា ់រប ់អនក្។

• អប់រំៃិសយជិតរប ់អនក្ឲ្យកាាយជាបណ្ត
ត ញនៃការការ រែំបូងសគបងែ ់រប ់អនក្
–
តាេរយៈការអប់រំៃិសយជិតទ ំងឡាយ
អន ក្អាច្កាត់បៃថ យបាៃយ៉ាងខ្ាំងកាាៃូ វហាៃិភ័យនៃភ្ជពងាយរងសស្ោេះតែលបណ្ត
ត លេក្ពីក្ំហុ រប ់េៃុ ស។
ធានាថាបុគាលិក្ស្គប់រ ូបទទួ លបាៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត លបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ
ូ េបីតតច្ំស េះស្បធាៃបទតែលហាក្់ែូច្ជាមាៃភ្ជពស្គេញ្ា ច្ំស េះអន ក្ក្៏សោយ ែូ ច្ជា ច្ងចំថាស្តូវច្ុេះស្មេះសច្ញ (log
off) ពីស្គថៃីយការងារសៅសពលតែលពួ ក្សគចក្សច្ញពីតុស្វ ើការរប ់ពួក្សគ ឬរក្ាទុក្ ក្យ មាាត់រប ់ពួក្សគជាការ
មាាត់។

ក្់ព័ៃធទ ំងអ ់ស្តូវបាៃអៃុ វតត

ិក្ាត វ ងយល់អំពីស ណ្តរ ីយ៉ាូ នៃការបំ ៃសលើទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះវ ិ ័យឧ ាហក្េម
ិក្ាអំពីព័ត៌មាៃ មាាត់នៃការគំរាេក្ំតហងសែើេបីត វ ងយល់អំពីស្បសភទជាក្់លាក្់នៃការវាយស្បហារ
រច្នាបថនានា។

–
ៃិង

• អៃុវតត វ ិ្ីស្គន្រ ត ជាស្ ទប់េួយច្ំស េះបសច្ច ក្ វ ិទា ៃត ិ ុខ
–
ភ្ជពខុ ៗោននៃែំសណ្តេះស្ស្គយតផន ក្ ៃត ិ ុខៃឹងកាត់បៃថ យទិែឋភ្ជពនៃការគំរាេក្ំតហង
ៃិងទប់ស្គកត់ការវាយតនេា ក្ស្េិតខព ់សៅសលើបណ្ត
ត ញរប ់អនក្។ ការបំតបា ងទិៃនៃ័យជាសលខក្ូ ែ (encryption) គឺចំបាច្់។
បតៃថ េការស្គប់ស្គង ៃត ិ ុខនៃឧបក្រ ៍ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង រ ួេជាេួ យការស្គប់ស្គងតែលមាៃេូ លោឋៃសៅសលើបណ្ត
ត ញ។

ក្់ព័ៃធ

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Ryan
St.
Hilaire
“ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុតនៃ ៃត ិ ុខទិៃនៃ័យេិៃលែ ស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ” eSecurity Planet នថា ទី០៨ តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.esecurityplanet.com/network-security/data-security-best-practices-not-goodenough.html។

ត់ ត ង់ោរ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

វាយតនេា ហាៃិភ័យតផន ក្ ៃត ិ ុខនាសពលបច្ចុបបៃន ៃិង

៥.

អៃុវតត ការស្គប់ស្គង ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានា។

៤.២.៥ ការស្វ ើ មាហរ

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖

• សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
ត ង់ោរឯក្ជៃភ្ជពៃិងការរក្ាការ មាាត់អំពីទិៃនៃ័យ

• ផត ល់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយ ុវតថ ិភ្ជព
ៃិងសពលសវលាតែលស្តូវការ

• ការស្គប់ស្គងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ តផន ក្ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

• កាត់បៃថ យសស្គហ៊េុយ
អុីៃ្ឺសហវ រ ួេ

• ទ សៃៈអំពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលអៃុសលាេតាេបទបបញ្ា តត ិ
• ការតបងតច្ក្ស្បសភទ ៃត ិ ុខស្តូវបាៃច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរ

សោយអៃុសលាេតាេការស្វ ើៃិយ័តក្េម

េះែឹង ក្ំត
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214

សៅក្នុងទស្េង់

ៃិងភ្ជព ម ុ គស្គមញសៅក្នុងការស្គប់ស្គងែំសណ្តេះស្ស្គយនានាតាេរយៈការបសងក ើតគំរ ូ

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៨ ទំព័រទី ២៦៩-២៩៩។

ៃិង

ៃិងបសងក ើតការផត ល់ ញ្ជាអា ៃន

• ោំស្ទច្ំស េះការ មាាត់អាជីវក្េម
ការវ ិភ្ជគ
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងស្វ ើស្បតិបតត ិការស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព។

៍ វៃក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ។

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៧ ទំព័រទី ១១៧-២៦៦។

ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ ោននៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង

• ច្ងអុលបងាហញអំពីស្ពឹតតិការ ៍ តែលមាៃអតថ ៃ័យ
ៃិងអៃុវតត វ ិធាៃការនានាសោយ វ ័យស្បវតត ិៃិង

• ការបញ្ជាក្់យថាភ្ជពៃិងស្បវតត ិនៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់រប ់អនក្សស្បើស្បា ់ៃិង
• របាយការ

ក្េម ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្

ការស្វ ើ មាហរ ក្េម
“ព ៌នាអំពីែំស ើរការតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា ់ទី
ៃិងរវាងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ ក្េម វ ិ្ី ៃិងអងា ភ្ជពនានា”។214
សោលសៅ គឺសែើេបី៖

• ស្គថបតយក្េម ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

213

ៈពិស

ត់សោលៃសយបាយ ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ

៤.

•

• បសងក ើតេូ លោឋៃស្គឹេះនៃការស្គប់ស្គង ៃិងែំស ើរការែ៏តឹង រុឹង តែលមាៃលក្ខ
មាៃតតអន ក្មានក្់ប៉ាុសណ្ត
ណ េះតែលៃឹងយល់អំពីលក្ខ ៈនានានៃអងា ភ្ជពរប ់អនក្
បសងក ើតែំស ើរការតែលមាៃលក្ខ ៈពិស
ស្មាប់អនក្
ៃិងធានាថាតួ នាទីរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ស្តូវបាៃក្ំ ត់យ៉ាងច្ា ់លា ់។

•

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.

ស្បអប់ទី២១. ការទប់ស្គកត់ការគំរាេក្ំតហង
អងា ភ្ជពនានា
ជាញឹក្ញាប់
បាៃច្ំណ្តយ្ៃធាៃតផន ក្ ៃត ិ ុខព័ត៌មាៃរប ់ពួក្សគភ្ជគសស្ច្ើៃសលើការអៃុវតត ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យ
ការទប់ស្គកត់សហតុការ ៍
ៃិងែំសណ្តេះស្ស្គយស្បឆាំងៃឹងសេសរាគ។
ក្េម ភ្ជពតាេតបបបុរា ទង
ំ សៃេះសៅតតមាៃភ្ជពចំបាច្់
ប៉ាុតៃត ក្េម ភ្ជពទ ំងសៃេះស្ោៃ់តតបសងក ើតស្ ទប់េួយសៅក្នុងយុទធស្គន្រ ត តែលកាៃ់តត ម ុ គស្គមញជាងសៃេះសទៀតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។
សែើេបីកាត់បៃថ យការវាយស្បហារសៅសលើស្ ទប់ខ្ងសស្ៅនៃឧបក្រ ៍ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃង
(endpoints)
ៃិងបណ្ត
ត ញ
ៃិងស្វ ើឲ្យការវាយស្បហារស្បក្បសោយភ្ជពសជាគជ័យមាៃការលំបាក្បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
អងា ភ្ជពនានាស្តូវតត៖

េះែឹង ក្ំត

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសេ

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.

េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្េិៃស្តឹេតតជេះឥទធ ិពលែល់រោឋភិបាលតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏ជេះឥទធ ិពលែល់អងា ភ្ជពសៅក្នុង វ ិ ័យឯក្ជៃផងតែរ។
សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបេុៃសគភ្ជគសស្ច្ើៃ ថ ិតសៅក្នុងនែរប ់
រោឋភិបាលសនាេះ សហោឋរច្នា េព ័ៃធ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុង ហរែឋ អាសេរ ិក្ភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយវ ិ ័យឯក្ជៃ។

ការស្វ ើតផៃការ ៃិងការវ ិភ្ជគ –
• ក្ំ

ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិងវែត ជី វ ិតរប ់ទិៃនៃ័យ

ត់លក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃការស្វ ើ មាហរ

ឹ អំពីស្គថៃភ្ជពភ្ជាេៗសៅច្ំ ុ ច្ច្ុងបញ្ច
េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្យ៉ាងពិតស្បាក្ែផត ល់ការយល់ែង
ប់ទ ំង ងខ្ងនៃបញ្ជហ៖
ស វាស្គធារ ៈតែលស្តូវតតសោេះស្ស្គយបញ្ជហ
ៃិងយុតាត្ិការរប ់រោឋភិបាលតែលស្តូវតតស្វ ើការចត់តច្ងនានា ស្មាប់បញ្ជហទ ំងសនាេះ ែូ ច្ជា ការសឆ្ា ើយតបតផន ក្សវជា ស្គន្រ ត
មា៉ា ុីៃសភា ើង ស្មាប់បុគាលទ ំងឡាយសៅសពលតែលស្តូវការជំៃួយសែើេបីស្ទស្ទង់ជី វ ិត
ស្គថៃីយបូ េទឹក្
ៃិងស្គតរលូ
ៃិងការបំសពញេុខងារសផសងៗជាសស្ច្ើៃសទៀតតែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់រោឋភិបាលក្នុងេូ លោឋៃ។

• អៃុវតត ការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ
• ច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃស្ក្ ុេទិៃនៃ័យ
• បសងក ើតគំៃូ បងាហញសោយ សងខ បអំពីទិៃនៃ័យៃិង

ការជេះឥទធ ិពលនៃសស្ោេះេហៃត រាយសៅក្នុងតផន ក្ជាសស្ច្ើៃនៃពិភពសលាក្អាច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងយ៉ាងខ្ាំងតាេរយៈការ
សស្បើស្បា ់ ត ង់ោរអៃត រជាតិ។
ការជេះឥទធ ិពលនៃ ត ង់ោរណ្តេួ យតបបសនាេះៃឹងមាៃែំស ើរការេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹង ហរែឋ អាសេរ ិក្តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាៃឹងជេះឥទធ ិពលែល់ ហគេៃ៍អៃត រជាតិផងតែរ។
អងា ការឯក្រាជយគួ រតតមាៃទំនាក្់ទំៃង
ៃិង មាជិក្ភ្ជពជាអៃត រជាតិ សហើយ ហគេៃ៍អៃត រជាតិគួរតតមាៃវតត មាៃសៅក្នុងែំស ើរការនៃការអភិវឌឍ ត ង់ោរនានា។
ឧទហរ ៍ែ៏លែេួ យអំពីស្បសភទនៃអតថ ស្បសយជៃ៍តែលសយើងអាច្ទញសច្ញពីែំស ើរការសៃេះ
គឺលទធ ផលលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលសយើងអាច្ៃឹងទទួ លបាៃតាេរយៈលំហូរនៃព័ត៌មាៃសោយស រ ីសោយតផែ ក្តាេេូ លោឋៃអ
ៃត រជាតិសៅក្នុងអំ ុ ងសពលមាៃពយ
ុ េះ ណ្តេិ
៊េូ
សៅក្នុងឆានំ២០០៤។
សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងសស្ោេះេហៃត រាយ
គឺលែខ្ាំងណ្ត ់សនាេះ
ការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀតអាច្ស្តូវបាៃបញ្ជាក្់អេះអាងថាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្នុងែំស ើរការនៃការ
សឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្នុងការសងើប ស ើង វ ិញ។

• ស្តួ តពិៃិតយការអៃុសលាេតាេវ ិធាៃអាជីវក្េម ។
២.

បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស្វ ើ មាហរ

ក្េម ៃិងភ្ជពអាច្ស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ

• បសងក ើត មា ធាតុនានានៃែំសណ្តេះស្ស្គយ
• គូ

តផៃទីស្បភពនានាសែើេបីក្ំ

• បសងក ើតឧបក្រ

ត់សោលសៅៃិង

៍ ស្មាប់ទទួ លៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃភ្ជាេៗ(dataorchestration)។

៣. អភិវឌឍែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស្វ ើ មាហរ

ក្េម

ៃិងភ្ជពអាច្ស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ

–

• អភិវឌឍស វាផត ល់ទិៃនៃ័យ
• អភិវឌឍឧបក្រ

៍ ស្មាប់ទទួ លៃិងសស្បើស្បា ់លំហូរនៃទិៃនៃ័យបាៃភ្ជាេៗ

• អភិវឌឍវ ិ្ីស្គន្រ ត បសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
• អភិវឌឍការែំស

៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ

ើរការស្ពឹតតិការ ៍ តែល ម ុ គស្គមញៃិង

• តថរក្ាការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ិញសៅេក្ៃូ វទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។
ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរសៅវ
ូ
៤.

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Bill
Lent
“ការស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេនៃ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្”
ការត នាំអំពី្ៃធាៃ ស្មាប់សស្ោេះេហៃត រាយ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://disaster-resource.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=335%3Afacing-the-challenge-of-data-interoperability&catid=9%3Acrisisresponse&Itemid=15 (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ
ៃិងខា ឹេស្គរមាៃៃ័យថា
“ការស្គប់ស្គងការចប់យក្
ការរក្ាទុក្
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ ”។215
សោលសៅ គឺសែើេបី៖

អៃុវតត ៃិងពិៃិតយតាេោៃ។

• អៃុវតត តាេកាតពវ ក្ិច្ចតាេផល វូ ច្ាប់
ៃិងស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្រប ់អតិថិជៃតែល

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖
• ស្គថបតយក្េម នៃការស្វ ើ មាហរ
• លក្ខ

• ធានាច្ំស េះការរក្ាទុក្
ៃិងស្ប ិទធផលៃិង

ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពអាច្ស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ

ៈលេែ ិតអំពីការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្

• ការែំស

ើរការស្ពឹតតិការ

ការទញយក្េក្វ ិញ

• ធានាច្ំស េះ េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការស្វ ើ មាហរ
ៃិងខា ឹេស្គរតែលោមៃរច្នា េព ័ៃធស្តឹេស្តូវ។

• ការស្ពេសស្ពៀងអំពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
• ស វាទិៃនៃ័យ

ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងក្ំ

ត់ស្តានានា

ៃិងការសស្បើស្បា ់ឯក្ស្គរ

ៃិងខា ឹេស្គរស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព

ក្េម រវាងខា ឹេស្គរតែលមាៃរច្នា េព ័ៃធស្តឹេស្តូវ

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
៍ ម ុ គស្គមញៃិង

• ការសក្ើៃស ើងែល់ក្ស្េិតខព

១.

់បំផុតៃិងការផត ល់ ញ្ជាអា ៃន ។

ស្បអប់ទី២២. េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃត រាយ
ការលំបាក្េួ យច្ំៃួៃសៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ៃិងទទួ លបាៃេក្វ ិញពី Hurrican Katrina អាច្សជៀ វាងបាៃ ស្ប ិៃ
សបើការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យនានាអាច្ផ្លា ់បតរោ
ូ ន សៅវ ិញសៅេក្បាៃ។
ឧទហរ ៍៖
ស្ប ិៃសបើ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
បាៃពស្ងឹងអុីៃ្ឺសហវ រវាងរោឋភិបាលតែលស្វ ើការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ៃិងអងា ភ្ជព ម ័ស្គច្ិតតឯក្ជៃតែលផត ល់ជំៃួយែល់ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ៃិងផត ល់ជស្េក្ែល់ប រ ិកាខរ ស្េួ លនានា
វាអាច្ស្វ ើឲ្យពួ ក្សគមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃសៅក្នុងការផ្ុំច្ូលោនរវាងឪពុក្មាតយ ៃិងក្ូ ៃៗតែលបាត់ខល ួៃ។

ការស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងវែត ជី វ ិត
• ការស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងក្ំ

–

ត់ស្តា ៃិង

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ។
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៩ ទំព័រទី ៣០៣-៣៤៤។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.

េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្េិៃស្តឹេតតជេះឥទធ ិពលែល់រោឋភិបាលតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាក្៏ជេះឥទធ ិពលែល់អងា ភ្ជពសៅក្នុង វ ិ ័យឯក្ជៃផងតែរ។
សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបេុៃសគភ្ជគសស្ច្ើៃ ថ ិតសៅក្នុងនែរប ់
រោឋភិបាលសនាេះ សហោឋរច្នា េព ័ៃធ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុង ហរែឋ អាសេរ ិក្ភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយវ ិ ័យឯក្ជៃ។

ការស្វ ើតផៃការ ៃិងការវ ិភ្ជគ –
• ក្ំ

ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិងវែត ជី វ ិតរប ់ទិៃនៃ័យ

ត់លក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃការស្វ ើ មាហរ

ឹ អំពីស្គថៃភ្ជពភ្ជាេៗសៅច្ំ ុ ច្ច្ុងបញ្ច
េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្យ៉ាងពិតស្បាក្ែផត ល់ការយល់ែង
ប់ទ ំង ងខ្ងនៃបញ្ជហ៖
ស វាស្គធារ ៈតែលស្តូវតតសោេះស្ស្គយបញ្ជហ
ៃិងយុតាត្ិការរប ់រោឋភិបាលតែលស្តូវតតស្វ ើការចត់តច្ងនានា ស្មាប់បញ្ជហទ ំងសនាេះ ែូ ច្ជា ការសឆ្ា ើយតបតផន ក្សវជា ស្គន្រ ត
មា៉ា ុីៃសភា ើង ស្មាប់បុគាលទ ំងឡាយសៅសពលតែលស្តូវការជំៃួយសែើេបីស្ទស្ទង់ជី វ ិត
ស្គថៃីយបូ េទឹក្
ៃិងស្គតរលូ
ៃិងការបំសពញេុខងារសផសងៗជាសស្ច្ើៃសទៀតតែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់រោឋភិបាលក្នុងេូ លោឋៃ។

• អៃុវតត ការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ
• ច្ងស្ក្ងឯក្ស្គរនៃស្ក្ ុេទិៃនៃ័យ
• បសងក ើតគំៃូ បងាហញសោយ សងខ បអំពីទិៃនៃ័យៃិង

ការជេះឥទធ ិពលនៃសស្ោេះេហៃត រាយសៅក្នុងតផន ក្ជាសស្ច្ើៃនៃពិភពសលាក្អាច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងយ៉ាងខ្ាំងតាេរយៈការ
សស្បើស្បា ់ ត ង់ោរអៃត រជាតិ។
ការជេះឥទធ ិពលនៃ ត ង់ោរណ្តេួ យតបបសនាេះៃឹងមាៃែំស ើរការេិៃស្តឹេតត ក្់ព័ៃធៃឹង ហរែឋ អាសេរ ិក្តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ
ប៉ាុតៃត វាៃឹងជេះឥទធ ិពលែល់ ហគេៃ៍អៃត រជាតិផងតែរ។
អងា ការឯក្រាជយគួ រតតមាៃទំនាក្់ទំៃង
ៃិង មាជិក្ភ្ជពជាអៃត រជាតិ សហើយ ហគេៃ៍អៃត រជាតិគួរតតមាៃវតត មាៃសៅក្នុងែំស ើរការនៃការអភិវឌឍ ត ង់ោរនានា។
ឧទហរ ៍ែ៏លែេួ យអំពីស្បសភទនៃអតថ ស្បសយជៃ៍តែលសយើងអាច្ទញសច្ញពីែំស ើរការសៃេះ
គឺលទធ ផលលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលសយើងអាច្ៃឹងទទួ លបាៃតាេរយៈលំហូរនៃព័ត៌មាៃសោយស រ ីសោយតផែ ក្តាេេូ លោឋៃអ
ៃត រជាតិសៅក្នុងអំ ុ ងសពលមាៃពយ
ុ េះ ណ្តេិ
៊េូ
សៅក្នុងឆានំ២០០៤។
សៅខ ៈសពលតែលការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងសស្ោេះេហៃត រាយ
គឺលែខ្ាំងណ្ត ់សនាេះ
ការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរតថេសទៀតអាច្ស្តូវបាៃបញ្ជាក្់អេះអាងថាមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្នុងែំស ើរការនៃការ
សឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្នុងការសងើប ស ើង វ ិញ។

• ស្តួ តពិៃិតយការអៃុសលាេតាេវ ិធាៃអាជីវក្េម ។
២.

បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស្វ ើ មាហរ

ក្េម ៃិងភ្ជពអាច្ស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ

• បសងក ើត មា ធាតុនានានៃែំសណ្តេះស្ស្គយ
• គូ

តផៃទីស្បភពនានាសែើេបីក្ំ

• បសងក ើតឧបក្រ

ត់សោលសៅៃិង

៍ ស្មាប់ទទួ លៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃភ្ជាេៗ(dataorchestration)។

៣. អភិវឌឍែំសណ្តេះស្ស្គយនៃការស្វ ើ មាហរ

ក្េម

ៃិងភ្ជពអាច្ស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ

–

• អភិវឌឍស វាផត ល់ទិៃនៃ័យ
• អភិវឌឍឧបក្រ

៍ ស្មាប់ទទួ លៃិងសស្បើស្បា ់លំហូរនៃទិៃនៃ័យបាៃភ្ជាេៗ

• អភិវឌឍវ ិ្ីស្គន្រ ត បសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
• អភិវឌឍការែំស

៤.២.៦ ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ ៃិងខា ឹេស្គរ

ើរការស្ពឹតតិការ ៍ តែល ម ុ គស្គមញៃិង

• តថរក្ាការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ិញសៅេក្ៃូ វទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។
ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរសៅវ
ូ
៤.

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Bill
Lent
“ការស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេនៃ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្”
ការត នាំអំពី្ៃធាៃ ស្មាប់សស្ោេះេហៃត រាយ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://disaster-resource.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=335%3Afacing-the-challenge-of-data-interoperability&catid=9%3Acrisisresponse&Itemid=15 (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ
ៃិងខា ឹេស្គរមាៃៃ័យថា
“ការស្គប់ស្គងការចប់យក្
ការរក្ាទុក្
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធ ”។215
សោលសៅ គឺសែើេបី៖

អៃុវតត ៃិងពិៃិតយតាេោៃ។

• អៃុវតត តាេកាតពវ ក្ិច្ចតាេផល វូ ច្ាប់
ៃិងស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្រប ់អតិថិជៃតែល

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖
• ស្គថបតយក្េម នៃការស្វ ើ មាហរ
• លក្ខ

• ធានាច្ំស េះការរក្ាទុក្
ៃិងស្ប ិទធផលៃិង

ក្េម ទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពអាច្ស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ

ៈលេែ ិតអំពីការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្

• ការែំស

ើរការស្ពឹតតិការ

ការទញយក្េក្វ ិញ

• ធានាច្ំស េះ េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការស្វ ើ មាហរ
ៃិងខា ឹេស្គរតែលោមៃរច្នា េព ័ៃធស្តឹេស្តូវ។

• ការស្ពេសស្ពៀងអំពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
• ស វាទិៃនៃ័យ

ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងក្ំ

ត់ស្តានានា

ៃិងការសស្បើស្បា ់ឯក្ស្គរ

ៃិងខា ឹេស្គរស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព

ក្េម រវាងខា ឹេស្គរតែលមាៃរច្នា េព ័ៃធស្តឹេស្តូវ

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
៍ ម ុ គស្គមញៃិង

• ការសក្ើៃស ើងែល់ក្ស្េិតខព

១.

់បំផុតៃិងការផត ល់ ញ្ជាអា ៃន ។

ស្បអប់ទី២២. េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ ៃិងសស្ោេះេហៃត រាយ
ការលំបាក្េួ យច្ំៃួៃសៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ៃិងទទួ លបាៃេក្វ ិញពី Hurrican Katrina អាច្សជៀ វាងបាៃ ស្ប ិៃ
សបើការបញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យនានាអាច្ផ្លា ់បតរោ
ូ ន សៅវ ិញសៅេក្បាៃ។
ឧទហរ ៍៖
ស្ប ិៃសបើ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
បាៃពស្ងឹងអុីៃ្ឺសហវ រវាងរោឋភិបាលតែលស្វ ើការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ៃិងអងា ភ្ជព ម ័ស្គច្ិតតឯក្ជៃតែលផត ល់ជំៃួយែល់ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ៃិងផត ល់ជស្េក្ែល់ប រ ិកាខរ ស្េួ លនានា
វាអាច្ស្វ ើឲ្យពួ ក្សគមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃសៅក្នុងការផ្ុំច្ូលោនរវាងឪពុក្មាតយ ៃិងក្ូ ៃៗតែលបាត់ខល ួៃ។

ការស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងវែត ជី វ ិត
• ការស្វ ើតផៃការ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងក្ំ

–

ត់ស្តា ៃិង

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ។
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី៩ ទំព័រទី ៣០៣-៣៤៤។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

២.

បសងក ើតសោលៃសយបាយស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងវ ិ្ីស្គន្រ ត ត វ ងរក្តាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្ផងតែរ។

៣. ក្ំ

ការបិទផល វូ ស្មាប់ស្វ ើលទធ ក្េម បាៃសក្ើតស ើង
ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ជាេួ យស្បព័ៃធសផសងៗសទៀត
សៅសពលស្វ ើយុតតិក្េម តស្េូ វការនៃែំសណ្តេះស្ស្គយេួ យ។

៩.

ស្បធាៃតផន ក្បិទការជួ ញែូ រ
–
ហុក្ ិបបួ ៃភ្ជគរយនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយៃិយយថា
នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់
(C-suites)
ៃិងអៃុស្បធាៃ
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃ ក្់ព័ៃធៃឹងែំស ើរការសៅក្នុងសស្ជើ សរ ី ។

ត់ស្គថបតយក្េម ព័ត៌មាៃៃិងស្គប់ស្គងវែត ជី វ ិតនៃខា ឹេស្គរ–

• ចប់យក្ ៃិងស្គប់ស្គងក្ំ

ត់ស្តា ៃិងខា ឹេស្គរ

• រក្ាទុក្ៃិងសបាេះសចលក្ំ

ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរៃិង

• រក្ាទុក្ក្ំ
៤.

៨.

សបាេះពុេពផាយ ៃិងបញ្ជៃ
ូ ខា ឹេស្គរ។

ត់ស្តា

៤.២.៧. ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ

• សោលៃសយបាយៃិងៃីតិ វ ិ្ី

ទិៃនៃ័យសយង
ៃិងទិៃនៃ័យសេ
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងា ភ្ជព
កាត់បៃថ យហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោននៃទិៃនៃ័យ
ធានាបាៃៃូ វគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព
ច្ំណ្តយសលើការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ”។216

• ក្តៃា ងរក្ាទុក្ខា ឹេស្គរ
ត់ស្តាតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសៅក្នុងទស្េង់ជាសស្ច្ើៃនៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយៃិង

• ក្ំ

ត់ស្តាៃិងបញ្ា ីនៃការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យ។

• អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការតច្ក្រំ តលក្ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃសៅទូ ទ ំងែូ សេៃនៃអាជីវក្េម
ៃិងក្េម វ ិ្ីនានាសៅក្នុងអងា ភ្ជពណ្តេួ យ

ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាលទធ ផលនៃការ ទ ង់េតិរប ់េជឈេ ឌ ល ស្មាប់រោឋភិបាលឌីជីថលសៅក្នុងច្ំសណ្តេេន្រៃតីរប ់រែឋ ច្ំៃួៃ
២០៣ នាក្់ សៅក្នុង ហរែឋ អាសេរ ិក្ ក្់ព័ៃធៃឹងការសស្បើស្បា ់ែំសណ្តេះស្ស្គយក្នុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គររប ់ពួក្សគ៖

• ផត ល់ជូៃៃូ វស្បភពតែលមាៃ ិទធិអំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យសេ
ៃិងស្តូវបាៃវាយតនេា គុ ភ្ជពរ ួច្រាល់សហើយៃិង

១.

ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប
–
ជាង
៨០
ភ្ជគរយនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយយល់ស្ បថា
ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរគឺជាអាទិភ្ជពេួ យ ស្មាប់ពួក្សគផ្លទល់ ៃិង ស្មាប់អងា ភ្ជពរប ់ពួក្សគ។

• កាត់បៃថ យច្ំណ្តយ
មាហរ ក្េម ។

២.

សពលសៃេះ
គឺជាសពលសវលា ស្មាប់ការស្វ ើទំសៃើបក្េម
–
ហុក្ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអងា ភ្ជពនានាក្ំពុងតតស្វ ើទំសៃើបក្េម វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ក្នុ ងការស្គប់ ស្គងឯក្ស្គររប ់ ពួ ក្សគយ៉ា ង
ក្េម ៃិ ង ១៥ ភ្ជគរយមាៃតផៃការស្វ ើ ទំ សៃើ ប ក្េម នាសពលអនាគត។

ៃិងកាត់បៃថ យ

–

១.

ៃិងរច្នាបថនៃការស្វ ើ

មាាល់ក្តាតជំរុញ ៃិងលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនានា

៤.

អន ក្អាច្ចប់សផត ើេសៅក្នុងតផន ក្តូ ច្េួ យ ឬរ ួេបញ្ចល
ូ ស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់ – ស្គេ ិបស្បាំពីរភ្ជគរយនៃអងា ភ្ជពនានា
អៃុវតត ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារទ ំងេូ ល ២៣ ភ្ជគរយអៃុវតត ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងតផន ក្េួ យ ៃិង
២២ ភ្ជគរយអៃុវតត ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅទូ ទ ំងរែឋ ។

៣. ក្ំ
៤.

បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ

៥.

ភ្ជពឆាប់រហ័
ៃិងការអាច្តក្តស្បបាៃ
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់
–
សៅសពលៃិយយអំពីលទធ ក្េម
ជាងេួ យភ្ជគបីនៃអងា ភ្ជពនានាមាៃបំ ងច្ង់បាៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់ោក្់លក្់សៅសលើ
ទីផារ
ិជាក្េម
(commercial-off-the-shelf
solution)
។
មាៃតត
10
ភ្ជគរយប៉ាុសណ្ត
ណ េះមាៃបំ ងច្ង់បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវែំស ើង ែំស ើរការ ៃិងតថទ ំសោយខល ួៃឯង។

៥.

ក្ំ

៦.

បសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីអភិបាលក្ិច្ច ៃិង

៧.

អៃុវតត ស វាតច្ក្រំ តលក្/ស្វ ើ មាហរ

េិៃតេៃស្គប់ែំសណ្តេះស្ស្គយ ុទធតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស ម ើៗោនសនាេះសទ
–
អន ក្ផត ល់ច្សេា ើយៃិយយថា
តស្េូវការេួ យច្ំៃួៃតែលេិៃស្តូវបាៃបំសពញតាេ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយសៅក្នុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរនាសពលបច្ចុបបៃន
រ ួេមាៃ៖ ភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ (៤៨ ភ្ជគរយ) ការរក្ាទុក្ (៣៥ ភ្ជគរយ) ៃិង ៃត ិ ុខ (២ ភ្ជគរយ)។

គំរ ូទិៃនៃ័យរ ួេ

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖

យស្បវតត
័វ
ិក្េម នៃែំស ើរការ
គឺជាការបំសពញបតៃថ េតាេតបប្េម ជាតិ
េួ យភ្ជគបួ ៃនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយមាៃតផៃការស្វ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េម ែំស ើរការេួ យសៅក្នុងរយៈសពល ១២ តខ។

ការ េប
ូ រលក្ខ ៈពិស
គឺជាភ្ជពសពញៃិយេថម ីេួយ
–
លក្ខ ៈពិស
នៃការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរតែលស្តូវបាៃស្វ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េម
រ ួេមាៃ៖
ក្ំ ត់ស្តាតែលអាច្ទញយក្េក្វ ិញបាៃ
(៧៧
ភ្ជគរយ)
ទស្េង់សអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្តូវបាៃបំតបា ងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
(៥៩
ភ្ជគរយ)
ការបញ្ជៃ
ូ ឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្ (៥០ ភ្ជគរយ) ៃិង េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការចប់ក្ំហុ (៣០ភ្ជគរយ)។

ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃក្ត់ស្តាទុក្

ៃិងភ្ជព ម ុ គស្គមញតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ ត ង់ោ រ

៣.

៧.

់

មាៃៃ័យថា

សោលសៅគឺសែើេបី៖

ស្បអប់ទី២៣. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងច្ំសណ្តេរោឋភិបាលនានានៃរែឋ រប ់ស្បសទ អាសេរ ិក្

៦.

ស្បធាៃតផន ក្
ែូ ច្ជា
គឺជាអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

“បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Laserfiche
“១០
ច្ំ ុ ច្តែលស្តូវែឹងអំពីការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.laserfiche.com/ecmblog/infographic-10-things-to-know-about-document-management-in-thepublic-sector/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖

• ក្ំ

ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយៃិយយថា
គឺជាបញ្ជហស្បឈេែ៏្ំបំផុត

១០. វា ុទធតតៃិយយអំពី
៣
S
–
ៃត ិ ុខ
ភ្ជពស្គេញ្ា
ៃិងការ ៃស ំ ំនច្
–
ក្តាតជំរុញសៅក្នុងការសស្ជើ សរ ី ែំសណ្តេះស្ស្គយណ្តេួ យរ ួេមាៃ៖ ៦០ ភ្ជគរយ គឺ ៃត ិ ុខ ៤៩ ភ្ជគរយ គឺភ្ជពស្គេញ្ា
ៃិងងាយស្ ួ លសស្បើស្បា ់ ៃិង ៤៥ ភ្ជគរយ គឺការ ៃស ំ ំនច្សស្គហ៊េុយ។

ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរជាឯក្ស្គរ។

• យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ ៃិងក្ំ

–

២.

វាយតនេា ៃិង ទ ង់សេើលស្បភពនៃទិៃនៃ័យ
ត់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្គថបតយក្េម

ត់ែំស

ើរការក្នុងការកាៃ់កាប់ ៃិងតថរក្ា

ក្េម ទិៃនៃ័យ។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖
• លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១០ ទំព័រទី ៣៤៧-៣៧៩។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

២.

បសងក ើតសោលៃសយបាយស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងវ ិ្ីស្គន្រ ត ត វ ងរក្តាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្ផងតែរ។

៣. ក្ំ

ការបិទផល វូ ស្មាប់ស្វ ើលទធ ក្េម បាៃសក្ើតស ើង
ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ជាេួ យស្បព័ៃធសផសងៗសទៀត
សៅសពលស្វ ើយុតតិក្េម តស្េូ វការនៃែំសណ្តេះស្ស្គយេួ យ។

៩.

ស្បធាៃតផន ក្បិទការជួ ញែូ រ
–
ហុក្ ិបបួ ៃភ្ជគរយនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយៃិយយថា
នាយក្ស្បតិបតត ិជាៃ់ខព ់
(C-suites)
ៃិងអៃុស្បធាៃ
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃ ក្់ព័ៃធៃឹងែំស ើរការសៅក្នុងសស្ជើ សរ ី ។

ត់ស្គថបតយក្េម ព័ត៌មាៃៃិងស្គប់ស្គងវែត ជី វ ិតនៃខា ឹេស្គរ–

• ចប់យក្ ៃិងស្គប់ស្គងក្ំ

ត់ស្តា ៃិងខា ឹេស្គរ

• រក្ាទុក្ៃិងសបាេះសចលក្ំ

ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរៃិង

• រក្ាទុក្ក្ំ
៤.

៨.

សបាេះពុេពផាយ ៃិងបញ្ជៃ
ូ ខា ឹេស្គរ។

ត់ស្តា

៤.២.៧. ទិៃនៃ័យសយង ៃិងទិៃនៃ័យសេ

• សោលៃសយបាយៃិងៃីតិ វ ិ្ី

ទិៃនៃ័យសយង
ៃិងទិៃនៃ័យសេ
“ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងា ភ្ជព
កាត់បៃថ យហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោននៃទិៃនៃ័យ
ធានាបាៃៃូ វគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព
ច្ំណ្តយសលើការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ”។216

• ក្តៃា ងរក្ាទុក្ខា ឹេស្គរ
ត់ស្តាតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសៅក្នុងទស្េង់ជាសស្ច្ើៃនៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយៃិង

• ក្ំ

ត់ស្តាៃិងបញ្ា ីនៃការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យ។

• អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការតច្ក្រំ តលក្ស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃសៅទូ ទ ំងែូ សេៃនៃអាជីវក្េម
ៃិងក្េម វ ិ្ីនានាសៅក្នុងអងា ភ្ជពណ្តេួ យ

ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាលទធ ផលនៃការ ទ ង់េតិរប ់េជឈេ ឌ ល ស្មាប់រោឋភិបាលឌីជីថលសៅក្នុងច្ំសណ្តេេន្រៃតីរប ់រែឋ ច្ំៃួៃ
២០៣ នាក្់ សៅក្នុង ហរែឋ អាសេរ ិក្ ក្់ព័ៃធៃឹងការសស្បើស្បា ់ែំសណ្តេះស្ស្គយក្នុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គររប ់ពួក្សគ៖

• ផត ល់ជូៃៃូ វស្បភពតែលមាៃ ិទធិអំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យសេ
ៃិងស្តូវបាៃវាយតនេា គុ ភ្ជពរ ួច្រាល់សហើយៃិង

១.

ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃសលើ លុប
–
ជាង
៨០
ភ្ជគរយនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយយល់ស្ បថា
ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរគឺជាអាទិភ្ជពេួ យ ស្មាប់ពួក្សគផ្លទល់ ៃិង ស្មាប់អងា ភ្ជពរប ់ពួក្សគ។

• កាត់បៃថ យច្ំណ្តយ
មាហរ ក្េម ។

២.

សពលសៃេះ
គឺជាសពលសវលា ស្មាប់ការស្វ ើទំសៃើបក្េម
–
ហុក្ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអងា ភ្ជពនានាក្ំពុងតតស្វ ើទំសៃើបក្េម វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ក្នុ ងការស្គប់ ស្គងឯក្ស្គររប ់ ពួ ក្សគយ៉ា ង
ក្េម ៃិ ង ១៥ ភ្ជគរយមាៃតផៃការស្វ ើ ទំ សៃើ ប ក្េម នាសពលអនាគត។

ៃិងកាត់បៃថ យ

–

១.

ៃិងរច្នាបថនៃការស្វ ើ

មាាល់ក្តាតជំរុញ ៃិងលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនានា

៤.

អន ក្អាច្ចប់សផត ើេសៅក្នុងតផន ក្តូ ច្េួ យ ឬរ ួេបញ្ចល
ូ ស្គប់តផន ក្ទ ំងអ ់ – ស្គេ ិបស្បាំពីរភ្ជគរយនៃអងា ភ្ជពនានា
អៃុវតត ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារទ ំងេូ ល ២៣ ភ្ជគរយអៃុវតត ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងតផន ក្េួ យ ៃិង
២២ ភ្ជគរយអៃុវតត ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅទូ ទ ំងរែឋ ។

៣. ក្ំ
៤.

បសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យ

៥.

ភ្ជពឆាប់រហ័
ៃិងការអាច្តក្តស្បបាៃ
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់
–
សៅសពលៃិយយអំពីលទធ ក្េម
ជាងេួ យភ្ជគបីនៃអងា ភ្ជពនានាមាៃបំ ងច្ង់បាៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់ោក្់លក្់សៅសលើ
ទីផារ
ិជាក្េម
(commercial-off-the-shelf
solution)
។
មាៃតត
10
ភ្ជគរយប៉ាុសណ្ត
ណ េះមាៃបំ ងច្ង់បសងក ើតែំសណ្តេះស្ស្គយតែលស្តូវែំស ើង ែំស ើរការ ៃិងតថទ ំសោយខល ួៃឯង។

៥.

ក្ំ

៦.

បសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីអភិបាលក្ិច្ច ៃិង

៧.

អៃុវតត ស វាតច្ក្រំ តលក្/ស្វ ើ មាហរ

េិៃតេៃស្គប់ែំសណ្តេះស្ស្គយ ុទធតតស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស ម ើៗោនសនាេះសទ
–
អន ក្ផត ល់ច្សេា ើយៃិយយថា
តស្េូវការេួ យច្ំៃួៃតែលេិៃស្តូវបាៃបំសពញតាេ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយសៅក្នុងការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរនាសពលបច្ចុបបៃន
រ ួេមាៃ៖ ភ្ជពងាយស្ ួ លសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ (៤៨ ភ្ជគរយ) ការរក្ាទុក្ (៣៥ ភ្ជគរយ) ៃិង ៃត ិ ុខ (២ ភ្ជគរយ)។

គំរ ូទិៃនៃ័យរ ួេ

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖

យស្បវតត
័វ
ិក្េម នៃែំស ើរការ
គឺជាការបំសពញបតៃថ េតាេតបប្េម ជាតិ
េួ យភ្ជគបួ ៃនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយមាៃតផៃការស្វ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េម ែំស ើរការេួ យសៅក្នុងរយៈសពល ១២ តខ។

ការ េប
ូ រលក្ខ ៈពិស
គឺជាភ្ជពសពញៃិយេថម ីេួយ
–
លក្ខ ៈពិស
នៃការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរតែលស្តូវបាៃស្វ ើ វ ័យស្បវតត ិក្េម
រ ួេមាៃ៖
ក្ំ ត់ស្តាតែលអាច្ទញយក្េក្វ ិញបាៃ
(៧៧
ភ្ជគរយ)
ទស្េង់សអ ិច្ស្តូៃិក្តែលស្តូវបាៃបំតបា ងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
(៥៩
ភ្ជគរយ)
ការបញ្ជៃ
ូ ឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្ (៥០ ភ្ជគរយ) ៃិង េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការចប់ក្ំហុ (៣០ភ្ជគរយ)។

ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃក្ត់ស្តាទុក្

ៃិងភ្ជព ម ុ គស្គមញតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ ត ង់ោ រ

៣.

៧.

់

មាៃៃ័យថា

សោលសៅគឺសែើេបី៖

ស្បអប់ទី២៣. ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុងច្ំសណ្តេរោឋភិបាលនានានៃរែឋ រប ់ស្បសទ អាសេរ ិក្

៦.

ស្បធាៃតផន ក្
ែូ ច្ជា
គឺជាអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

“បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Laserfiche
“១០
ច្ំ ុ ច្តែលស្តូវែឹងអំពីការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.laserfiche.com/ecmblog/infographic-10-things-to-know-about-document-management-in-thepublic-sector/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖

• ក្ំ

ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយនៃអន ក្ផត ល់ច្សេា ើយៃិយយថា
គឺជាបញ្ជហស្បឈេែ៏្ំបំផុត

១០. វា ុទធតតៃិយយអំពី
៣
S
–
ៃត ិ ុខ
ភ្ជពស្គេញ្ា
ៃិងការ ៃស ំ ំនច្
–
ក្តាតជំរុញសៅក្នុងការសស្ជើ សរ ី ែំសណ្តេះស្ស្គយណ្តេួ យរ ួេមាៃ៖ ៦០ ភ្ជគរយ គឺ ៃត ិ ុខ ៤៩ ភ្ជគរយ គឺភ្ជពស្គេញ្ា
ៃិងងាយស្ ួ លសស្បើស្បា ់ ៃិង ៤៥ ភ្ជគរយ គឺការ ៃស ំ ំនច្សស្គហ៊េុយ។

ត់ស្តាៃិងខា ឹេស្គរជាឯក្ស្គរ។

• យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងខា ឹេស្គរ ៃិងក្ំ

–

២.

វាយតនេា ៃិង ទ ង់សេើលស្បភពនៃទិៃនៃ័យ
ត់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្គថបតយក្េម

ត់ែំស

ើរការក្នុងការកាៃ់កាប់ ៃិងតថរក្ា

ក្េម ទិៃនៃ័យ។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖
• លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១០ ទំព័រទី ៣៤៧-៣៧៩។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

• គំរ ូទិៃនៃ័យៃិង ំ ុ ំឯក្ស្គរ

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.ត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវ

• ទិៃនៃ័យសយងៃិងទិៃនៃ័យសេតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃៃិង
• ស វាទិៃនៃ័យតែលសស្បើស ើង វ ិញបាៃ។

• ក្ំ

ស្បអប់ទី២៤. សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី?
ទិៃនៃ័យសេ

–

ត់ ៃិងតថរក្ាស្គថបតយក្េម ឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម

២. អភិវឌឍឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងតផន ក្តូ ច្ៗនៃឃ្ាំងទិៃនៃ័យ

ទិៃនៃ័យសេ គឺជាព័ត៌មាៃអាជីវក្េម ំខ្ៃ់ៗតែលោំស្ទែល់ស្បតិបតត ិការនានា។

៣. ោក្់េៃុ សច្ូ លសៅក្នុងឃ្ាំងទិៃនៃ័យ

ទិៃនៃ័យសេព ៌នាអំពីអតិថិជៃ
ផលិតផល
តផន ក្
ៃិសយជិត
មាារ
អន ក្ផា ត់ផាង់
ទីតាំង។ល។
តែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងស្បតិបតត ិការនានា។ ជាទូ សៅ វាស្តូវបាៃសគ ំសៅែល់ ទីក្តៃា ង (ទីតាំង ភូ េិស្គន្រ ត ការោឋៃ)
ភ្ជគីទ ំងឡាយ (ស្បជាជៃ អតិថិជៃ អន ក្ផា ត់ផាង់ ៃិសយជិត) ៃិងវតថុនានា (ផលិតផល េុខទំៃិញ មាារ យៃជំៃិេះ)។
តាេ្េម តា
ទិៃនៃ័យសេស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងសស្បើស្បា ់សៅក្នុងស្បតិបតត ិការ្េម តាតាេរយៈែំស ើរការអាជីវក្េម តែលមាៃស្ស្គប់។
ជាអក្ុ ល
ែំស ើរការអាជីវក្េម តែលស្វ ើស្បតិបតត ិការទង
ំ សៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់ក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់
“ក្េម វ ិ្ីជាក្់លាក្់”
នៃទិៃនៃ័យសេសៃេះ
អាស្ ័យសហតុសៃេះ
វាទទួ លបរាជ័យសៅក្នុងការ សស្េច្បាៃៃូ វលក្ខ ខ ឌ តស្េូវរប ់ ហស្ោ ទង
ំ េូ លតែលផត ល់អំណ្តច្ែល់ទិៃនៃ័យសេតែលសស្បើ
ស្បា ់រ ួេសៅក្នុងក្េម វ ិ្ីនានាតែលមាៃ
ត ង់ោរគុ ភ្ជពខព ់ ៃិងស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចរ ួេ។

៤. អៃុវតត ការស្បេូ លផតុំព័ត៌មាៃ មាាត់អាជីវក្េម ោក្់ក្នុង ំ ុ ំឯក្ស្គរេួ យ ៃិង
៥. តថរក្ាផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ។
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖
• ស្គថបតយក្េម ឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
• ផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ
• ែំស

ទិៃនៃ័យសយង
ទិៃនៃ័យសយង
គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសយងែល់
ៃិងស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយស្បព័ៃធេួ យច្ំៃួៃ។
ទិៃនៃ័យសយងភ្ជគសស្ច្ើៃ ំសៅសលើទ សនាទៃនានាតែលជេះឥទធ ិពលសលើែំស ើរការអាជីវក្េម – ឧ. ឋាៃៈតាេលំោប់លំសោយ
(ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
|
ស្តូវបាៃអៃុេ័ត
|
ស្តូវបាៃបែិស ្)
–
ឬស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាភ្ជស្គតាេ ត ង់ោរេួ យបតៃថ េសទៀតតែលបញ្ជាក្់
ការបក្ស្ស្គយអំពីក្ំ ត់ស្តានៃទិៃនៃ័យណ្តេួ យឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់បតៃថ េសទៀត – ឧ. តួ នាទីការងាររប ់ៃិយជិត
(ជាៃ់ទប | ជាៃ់ខព ់ | អៃុស្បធាៃ)។
ទិៃនៃ័យសយងេួ យច្ំៃួៃអាច្មាៃលក្ខ ៈជា ក្ល
ៃិង/ឬ ត ង់ោរ
(ឧ.
ស្បសទ នានា
ឯក្ស្គរសយងសផសងសទៀតអាច្
“ស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀង”
សៅក្នុង ហស្ោ
ឬសៅក្នុងែូ សេៃនៃអាជីវក្េម តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងេួ យ (ការតបងតច្ក្ស្បសភទផលិតផល)។
ជាញឹក្ញាប់ ទិៃនៃ័យសយងស្តូវបាៃសគចត់ទុក្ថាជាប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូ ច្េួ យនៃទិៃនៃ័យសេ។
ស្បសភទសៃេះ គឺ “ទិៃនៃ័យសយងឲ្យទិៃនៃ័យសេ”។

–

ISO
៣១៦៦-១)។
(ឋាៃៈរប អ
់ តិថិជៃ)

•

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ FX Nicolas “ស្ត ប់សៅកាៃ់ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃវ ិញ៖ ទិៃនៃ័យនៃស្បតិបតត ិការ
ទិៃនៃ័យសេ ទិៃនៃ័យមា
ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃពៃយល់” Semarchy នថា ទី១០ តខតុលា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://blog.semarchy.com/backtobasics_data_classification/។
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ
ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
មាៃៃ័យថា
“ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូ វទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការរាយការ ៍ ការស្គក្ ួ រ ៃិងការវ ិភ្ជគ”។217
សោលសៅ គឺសែើេបី៖
• បសងក ើត
ៃិងតថរក្ាេជឈោឋៃតផន ក្បសច្ច ក្សទ
ៃិងែំស ើរការបសច្ច ក្សទ
ៃិងអាជីវក្េម តែលចំបាច្់ច្ំស េះការផត ល់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្វ ើ មាហរ ក្េម សៅក្នុងការោំស្ទែល់េុខងារស្វ ើស្ប
តិបតត ិការ លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជព ៃិង ក្េម ភ្ជពនានានៃការ មាាត់អាជីវក្េម ៃិង
• ោំស្ទ
ៃិងអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការវ ិភ្ជគអំពីអាជីវក្េម ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ច្ំស េះែឹង។

ក្េម ភ្ជពស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច

• វច្នាៃុស្ក្េស្ក្ ុេ

ក្យ

• ការ ិក្ាត វ ងយល់ៃិងការអៃុេ័តសលើតផៃការ
• តផៃការបសញ្ច ញ
• ែំស
•

ស្មេះសពញ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ

ើរការនៃការោក្់បញ្ចល
ូ េៃុ ស

ើរការោំស្ទែល់ការផលិត

ក្េម ភ្ជពពស្ងឹងក្ិច្ចការនានា(Loadtuning activities)ៃិង

• ពិៃិតយតាេោៃ ក្េម ភ្ជពនៃការ មាាត់អាជីវក្េម ។
ស្បអប់ទី ២៥. សតើការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ គឺជាអវ ី?
ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ
គឺជាបសច្ច ក្សទ េួ យ ស្មាប់ស្បេូ ល
ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខុ ៗោន
សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េម តែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យ។
វាគឺជាការលាយបញ្ចល
ូ ោននៃបសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិង មា ធាតុនានាតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត ។
វាគឺជាការរក្ាទុក្សៅក្នុងស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្ៃូ វព័ត៌មាៃជាសស្ច្ើៃសោយអាជីវក្េម េួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់
ការស្គក្ ួ រ
ៃិងការវ ិភ្ជគ
ជំៃួ ឲ្យការែំស ើរការស្បតិបតត ិការ។
វាគឺជាែំស ើរការេួ យសៅក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃ
ៃិងស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់អាច្ត វ ងរក្ព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះបាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលាសែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរ។
ូ
ឃ្ាំងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ស្គប់ស្បសភទទ ំងអ ់ ែូ ច្ជា៖
• អន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលពឹងតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ
• អន ក្សស្បើស្បា ់ តែលសស្បើស្បា ់ែំស ើរការតែលមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញ
សែើេបីទទួ លបាៃព័ត៌មាៃពីស្បភពទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ

ៃិងស្តូវតក្តស្បតាេតស្េូវការរប ់អតិថិជៃ

• អន ក្តែលច្ង់បាៃបសច្ច ក្ វ ិទាស្គេញ្ា សែើេបីច្ូលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១១ ទំព័រទី ៣៨១-៤១៤។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

• អន ក្តែលច្ង់បាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃលក្ខ

ៈជាស្បព័ៃធ ស្មាប់ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

• គំរ ូទិៃនៃ័យៃិង ំ ុ ំឯក្ស្គរ

ក្េម ភ្ជពនានារ ួេមាៃ៖
១.ត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវ

• ទិៃនៃ័យសយងៃិងទិៃនៃ័យសេតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃៃិង
• ស វាទិៃនៃ័យតែលសស្បើស ើង វ ិញបាៃ។

• ក្ំ

ស្បអប់ទី២៤. សតើទិៃនៃ័យសេ ៃិងទិៃនៃ័យសយង គឺជាអវ ី?
ទិៃនៃ័យសេ

–

ត់ ៃិងតថរក្ាស្គថបតយក្េម ឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម

២. អភិវឌឍឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងតផន ក្តូ ច្ៗនៃឃ្ាំងទិៃនៃ័យ

ទិៃនៃ័យសេ គឺជាព័ត៌មាៃអាជីវក្េម ំខ្ៃ់ៗតែលោំស្ទែល់ស្បតិបតត ិការនានា។

៣. ោក្់េៃុ សច្ូ លសៅក្នុងឃ្ាំងទិៃនៃ័យ

ទិៃនៃ័យសេព ៌នាអំពីអតិថិជៃ
ផលិតផល
តផន ក្
ៃិសយជិត
មាារ
អន ក្ផា ត់ផាង់
ទីតាំង។ល។
តែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងស្បតិបតត ិការនានា។ ជាទូ សៅ វាស្តូវបាៃសគ ំសៅែល់ ទីក្តៃា ង (ទីតាំង ភូ េិស្គន្រ ត ការោឋៃ)
ភ្ជគីទ ំងឡាយ (ស្បជាជៃ អតិថិជៃ អន ក្ផា ត់ផាង់ ៃិសយជិត) ៃិងវតថុនានា (ផលិតផល េុខទំៃិញ មាារ យៃជំៃិេះ)។
តាេ្េម តា
ទិៃនៃ័យសេស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងសស្បើស្បា ់សៅក្នុងស្បតិបតត ិការ្េម តាតាេរយៈែំស ើរការអាជីវក្េម តែលមាៃស្ស្គប់។
ជាអក្ុ ល
ែំស ើរការអាជីវក្េម តែលស្វ ើស្បតិបតត ិការទង
ំ សៃេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់ក្រ ីនៃការសស្បើស្បា ់
“ក្េម វ ិ្ីជាក្់លាក្់”
នៃទិៃនៃ័យសេសៃេះ
អាស្ ័យសហតុសៃេះ
វាទទួ លបរាជ័យសៅក្នុងការ សស្េច្បាៃៃូ វលក្ខ ខ ឌ តស្េូវរប ់ ហស្ោ ទង
ំ េូ លតែលផត ល់អំណ្តច្ែល់ទិៃនៃ័យសេតែលសស្បើ
ស្បា ់រ ួេសៅក្នុងក្េម វ ិ្ីនានាតែលមាៃ
ត ង់ោរគុ ភ្ជពខព ់ ៃិងស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចរ ួេ។

៤. អៃុវតត ការស្បេូ លផតុំព័ត៌មាៃ មាាត់អាជីវក្េម ោក្់ក្នុង ំ ុ ំឯក្ស្គរេួ យ ៃិង
៥. តថរក្ាផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ។
ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃរ ួេមាៃ៖
• ស្គថបតយក្េម ឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
• ផលិតផលនៃទិៃនៃ័យ
• ែំស

ទិៃនៃ័យសយង
ទិៃនៃ័យសយង
គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសយងែល់
ៃិងស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយស្បព័ៃធេួ យច្ំៃួៃ។
ទិៃនៃ័យសយងភ្ជគសស្ច្ើៃ ំសៅសលើទ សនាទៃនានាតែលជេះឥទធ ិពលសលើែំស ើរការអាជីវក្េម – ឧ. ឋាៃៈតាេលំោប់លំសោយ
(ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
|
ស្តូវបាៃអៃុេ័ត
|
ស្តូវបាៃបែិស ្)
–
ឬស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាភ្ជស្គតាេ ត ង់ោរេួ យបតៃថ េសទៀតតែលបញ្ជាក្់
ការបក្ស្ស្គយអំពីក្ំ ត់ស្តានៃទិៃនៃ័យណ្តេួ យឲ្យបាៃកាៃ់តតច្ា ់លា ់បតៃថ េសទៀត – ឧ. តួ នាទីការងាររប ់ៃិយជិត
(ជាៃ់ទប | ជាៃ់ខព ់ | អៃុស្បធាៃ)។
ទិៃនៃ័យសយងេួ យច្ំៃួៃអាច្មាៃលក្ខ ៈជា ក្ល
ៃិង/ឬ ត ង់ោរ
(ឧ.
ស្បសទ នានា
ឯក្ស្គរសយងសផសងសទៀតអាច្
“ស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀង”
សៅក្នុង ហស្ោ
ឬសៅក្នុងែូ សេៃនៃអាជីវក្េម តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងេួ យ (ការតបងតច្ក្ស្បសភទផលិតផល)។
ជាញឹក្ញាប់ ទិៃនៃ័យសយងស្តូវបាៃសគចត់ទុក្ថាជាប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូ ច្េួ យនៃទិៃនៃ័យសេ។
ស្បសភទសៃេះ គឺ “ទិៃនៃ័យសយងឲ្យទិៃនៃ័យសេ”។

–

ISO
៣១៦៦-១)។
(ឋាៃៈរប អ
់ តិថិជៃ)

•

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ FX Nicolas “ស្ត ប់សៅកាៃ់ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃវ ិញ៖ ទិៃនៃ័យនៃស្បតិបតត ិការ
ទិៃនៃ័យសេ ទិៃនៃ័យមា
ៃិងទិៃនៃ័យសយងតែលស្តូវបាៃពៃយល់” Semarchy នថា ទី១០ តខតុលា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://blog.semarchy.com/backtobasics_data_classification/។
៤.២.៨ ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ
ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
មាៃៃ័យថា
“ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូ វទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការរាយការ ៍ ការស្គក្ ួ រ ៃិងការវ ិភ្ជគ”។217
សោលសៅ គឺសែើេបី៖
• បសងក ើត
ៃិងតថរក្ាេជឈោឋៃតផន ក្បសច្ច ក្សទ
ៃិងែំស ើរការបសច្ច ក្សទ
ៃិងអាជីវក្េម តែលចំបាច្់ច្ំស េះការផត ល់ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្វ ើ មាហរ ក្េម សៅក្នុងការោំស្ទែល់េុខងារស្វ ើស្ប
តិបតត ិការ លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជព ៃិង ក្េម ភ្ជពនានានៃការ មាាត់អាជីវក្េម ៃិង
• ោំស្ទ
ៃិងអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការវ ិភ្ជគអំពីអាជីវក្េម ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ច្ំស េះែឹង។

ក្េម ភ្ជពស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច

• វច្នាៃុស្ក្េស្ក្ ុេ

ក្យ

• ការ ិក្ាត វ ងយល់ៃិងការអៃុេ័តសលើតផៃការ
• តផៃការបសញ្ច ញ
• ែំស
•

ស្មេះសពញ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ

ើរការនៃការោក្់បញ្ចល
ូ េៃុ ស

ើរការោំស្ទែល់ការផលិត

ក្េម ភ្ជពពស្ងឹងក្ិច្ចការនានា(Loadtuning activities)ៃិង

• ពិៃិតយតាេោៃ ក្េម ភ្ជពនៃការ មាាត់អាជីវក្េម ។
ស្បអប់ទី ២៥. សតើការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ គឺជាអវ ី?
ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ
គឺជាបសច្ច ក្សទ េួ យ ស្មាប់ស្បេូ ល
ៃិងស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខុ ៗោន
សែើេបីផតល់ការយល់ែឹងអំពីអាជីវក្េម តែលស រសពញសោយអតថ ៃ័យ។
វាគឺជាការលាយបញ្ចល
ូ ោននៃបសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិង មា ធាតុនានាតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត ។
វាគឺជាការរក្ាទុក្សៅក្នុងស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្ៃូ វព័ត៌មាៃជាសស្ច្ើៃសោយអាជីវក្េម េួយតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់
ការស្គក្ ួ រ
ៃិងការវ ិភ្ជគ
ជំៃួ ឲ្យការែំស ើរការស្បតិបតត ិការ។
វាគឺជាែំស ើរការេួ យសៅក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃ
ៃិងស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់អាច្ត វ ងរក្ព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះបាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលាសែើេបីស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរ។
ូ
ឃ្ាំងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ស្គប់ស្បសភទទ ំងអ ់ ែូ ច្ជា៖
• អន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលពឹងតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ
• អន ក្សស្បើស្បា ់ តែលសស្បើស្បា ់ែំស ើរការតែលមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញ
សែើេបីទទួ លបាៃព័ត៌មាៃពីស្បភពទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ

ៃិងស្តូវតក្តស្បតាេតស្េូវការរប ់អតិថិជៃ

• អន ក្តែលច្ង់បាៃបសច្ច ក្ វ ិទាស្គេញ្ា សែើេបីច្ូលសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១១ ទំព័រទី ៣៨១-៤១៤។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

• អន ក្តែលច្ង់បាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃលក្ខ

ៈជាស្បព័ៃធ ស្មាប់ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

•

• អន ក្សស្បើស្បា ់ តែលមាៃបំ ងបំសពញការងារឲ្យបាៃឆាប់រហ័ សៅក្នុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំខ្ាំង
តែលជាភ្ជពចំបាច្់េួយ ស្មាប់របាយការ ៍ក្ូសឡាៃឬែាស្កាេៃិង
• អន ក្សស្បើស្បា ់ តែលមាៃបំ

• ស្គថបតយក្េម នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

ងត វ ងរក្ “រច្នាបថតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង” នៃលំហូរទិៃនៃ័យ ៃិងច្ងទិៃនៃ័យជាស្ក្ ុេ។

• គំរ ូតែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរ ូេួ យសផសងសទៀត

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី ៖ Guru99 “សតើ កា របសងក ើ ត ឃ្ាំ ង ទិ ៃន ៃ័ យ គឺ ជា អវ ី ? ស្បសភទ ៃិ យ េៃ័ យ
ៃិ ង ឧទហរ ៍ ” ។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.guru99.com/data-warehousing.html
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

• ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោន
• ក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
“រ ួេបញ្ចល
ូ ព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ច ក្សទ
ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម ,
វ ិធាៃ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធទិៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងរច្នា- េព ័ៃធទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ”។218

ក្េម ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខុ ៗោន

• ផត ល់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ត ង់ោរេួ យសៅក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង
េះគុ

• ែំស

ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍េួយច្ំៃួៃតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់
ច្ំស េះ ហស្ោ តែលរ ួេមាៃ៖

ភ្ជព ៃិង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

•

ក្េម ភ្ជពនានា រ ួេមាៃ៖
១.

ក្ំ

២.

ត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

ត់យុទធស្គន្រ ត រប ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

• លក្ខ ខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់សៅក្នុងអាជីវក្េម

ៃិង

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃតខសស្ ឡាយទិៃនៃ័យ
–
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
មាៃព័ត៌មាៃអំពីស្បភពសែើេនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួ យច្ំៃួៃ
ៃិងអាច្មាៃភ្ជពលេែ ិតស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងការក្ំ ត់ព័ត៌មាៃសៅក្ស្េិតលទធ ផល
(attribute
level)។
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
អាច្តថរក្ាគុ តនេា តែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាត ស្មាប់លទធ ផលនៃទិៃនៃ័យេួ យ
ទស្េង់ េរេយ
ទីតាំង
មាច ់
ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសនាេះ។
សៅក្នុងស្បតិបតត ិការ
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
អាច្តថរក្ាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ ក្េម វ ិ្ី ៃិងែំស ើរការនានាតែលបសងក ើត លុប
ឬតក្តស្បទិៃនៃ័យ
ឧបក្រ ៍ក្ត់ស្តាសពលសវលានៃការតក្តស្បជាក្់ត ត ង
ៃិងការអៃុញ្ជាតតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើ ក្េម ភ្ជពទ ំងសៃេះ។

ត់អំពីស្គថបតយក្េម នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

• បសងក ើតគំរ ូតែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរ ូេួ យសផសងសទៀត (metamodel)
• អៃុវតត ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង
• ស្គប់ស្គងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។
៤. បសងក ើត ៃិងតថរក្ាទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត –
• ស្វ ើ មាហរ

ក្េម ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិង

• តច្ក្ចយៃិងផត ល់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។
៥. ស្គក្ ួ រ រាយការ

៍ ៃិង វ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖
• យុទធស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១២ ទំពរ័ ទី ៤១៧-៤៤៨។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ងា តិភ្ជពនៃៃិយេៃ័យ
–
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យតែលជួ យ ស្េ ុេះ ស្េួ លភ្ជពខុ ោនសៅក្នុងស្គរព័ៃធ ពទ ែូ ច្ជា “សភញៀវ” ៃិង “អតិថិជៃ”
“ស្បាក្់ច្ំ ូ ល” ៃិង “ការលក្់”។ល។

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃទំនាក្់ទំៃង
–
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ជួ យសោេះស្ស្គយភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់
ៃិងអ ងា តិភ្ជពសៅសពលស្វ ើការក្ំ ត់អំពីការរ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងអងា ភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅស្គប់តផន ក្ទ ំ
ងអ ់នៃេជឈោឋៃទិៃនៃ័យ។ ឧទហរ ៍៖ ស្ប ិៃសបើអតិថិជៃបាៃស្បកា ថាជា “អតថ ោហក្សៅក្នុងក្េម វ ិ្ីេួយ
សហើយអតថ ោហក្រ ូបសៃេះស្តូវបាៃសគសៅថាជា
“អន ក្ច្ូ លរ ួេ”
សៅក្នុងក្េម វ ិ្ីេួយសផសងសទៀត
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃឹងជួ យបញ្ជាក្់អំពីស្គថៃភ្ជពសនាេះឲ្យបាៃច្ា ់លា ់។

–

• លក្ខ ខ ឌ តស្េូវតផន ក្បសច្ច ក្សទ ។
៣.ក្ំ

ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

ស្បអប់ទី២៦. ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ស្ប ិៃសបើៃិយយឲ្យស្គេញ្ា
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
គឺជា
“ទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ”
សហើយស្ប ិៃសបើស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ វាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស្គប់សពលតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើ ង
ស្តូវបាៃទទួ លយក្
ស្តូវបាៃបតៃថ េ
ស្តូវបាៃលុបពី
ឬស្តូវបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅក្នុងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ
ៃិងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យណ្តេួ យសៅក្នុង វ ិស្គលភ្ជពនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ។

• ផត ល់ការត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ ៃិងការសស្បើស្បា ់សៅក្នុងអងា ភ្ជព

• ធានាច្ំស

• តខសស្ ឡាយនៃទិៃនៃ័យ

ឬទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ
ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ

សោលសៅ គឺសែើេបី៖

• ស្បេូ លផតុំ ៃិងស្វ ើ មាហរ

ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Alex
Berson
ៃិង
Larry
Dubov
“អតថ ស្បសយជៃ៍នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ៃិងការអៃុវតត យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត” TechTarget។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://searchitchannel.techtarget.com/feature/The-benefits-of-metadata-and-implementing-a-metadatamanagement-strategy (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ
ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ំសៅែល់៖
“ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េម ភ្ជពនានាតែលអៃុវតត បសច្ច ក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ
សែើេបីបញ្ជាក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្តិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ”។219
សោលសៅ គឺសែើេបី៖
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Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១៣ ទំព័រទី ៤៥១-៤៩៤។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

•

• អន ក្សស្បើស្បា ់ តែលមាៃបំ ងបំសពញការងារឲ្យបាៃឆាប់រហ័ សៅក្នុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំខ្ាំង
តែលជាភ្ជពចំបាច្់េួយ ស្មាប់របាយការ ៍ក្ូសឡាៃឬែាស្កាេៃិង
• អន ក្សស្បើស្បា ់ តែលមាៃបំ

• ស្គថបតយក្េម នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

ងត វ ងរក្ “រច្នាបថតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង” នៃលំហូរទិៃនៃ័យ ៃិងច្ងទិៃនៃ័យជាស្ក្ ុេ។

• គំរ ូតែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរ ូេួ យសផសងសទៀត

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី ៖ Guru99 “សតើ កា របសងក ើ ត ឃ្ាំ ង ទិ ៃន ៃ័ យ គឺ ជា អវ ី ? ស្បសភទ ៃិ យ េៃ័ យ
ៃិ ង ឧទហរ ៍ ” ។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.guru99.com/data-warehousing.html
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

• ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោន
• ក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

៤.២.៩ ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
“រ ួេបញ្ចល
ូ ព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ច ក្សទ
ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម ,
វ ិធាៃ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធទិៃនៃ័យ េសហតុផល ៃិងរច្នា- េព ័ៃធទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ”។218

ក្េម ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខុ ៗោន

• ផត ល់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ត ង់ោរេួ យសៅក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង
េះគុ

• ែំស

ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍េួយច្ំៃួៃតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់
ច្ំស េះ ហស្ោ តែលរ ួេមាៃ៖

ភ្ជព ៃិង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

•

ក្េម ភ្ជពនានា រ ួេមាៃ៖
១.

ក្ំ

២.

ត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

ត់យុទធស្គន្រ ត រប ់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

• លក្ខ ខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់សៅក្នុងអាជីវក្េម

ៃិង

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃតខសស្ ឡាយទិៃនៃ័យ
–
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
មាៃព័ត៌មាៃអំពីស្បភពសែើេនៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួ យច្ំៃួៃ
ៃិងអាច្មាៃភ្ជពលេែ ិតស្គប់ស្ោៃ់សៅក្នុងការក្ំ ត់ព័ត៌មាៃសៅក្ស្េិតលទធ ផល
(attribute
level)។
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
អាច្តថរក្ាគុ តនេា តែលស្តូវបាៃអៃុញ្ជាត ស្មាប់លទធ ផលនៃទិៃនៃ័យេួ យ
ទស្េង់ េរេយ
ទីតាំង
មាច ់
ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសនាេះ។
សៅក្នុងស្បតិបតត ិការ
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
អាច្តថរក្ាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃអំពីអនក្សស្បើស្បា ់ ក្េម វ ិ្ី ៃិងែំស ើរការនានាតែលបសងក ើត លុប
ឬតក្តស្បទិៃនៃ័យ
ឧបក្រ ៍ក្ត់ស្តាសពលសវលានៃការតក្តស្បជាក្់ត ត ង
ៃិងការអៃុញ្ជាតតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើ ក្េម ភ្ជពទ ំងសៃេះ។

ត់អំពីស្គថបតយក្េម នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

• បសងក ើតគំរ ូតែលសស្បើស្បា ់សែើេបីពៃយល់អំពីគំរ ូេួ យសផសងសទៀត (metamodel)
• អៃុវតត ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃិង
• ស្គប់ស្គងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។
៤. បសងក ើត ៃិងតថរក្ាទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត –
• ស្វ ើ មាហរ

ក្េម ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត ៃិង

• តច្ក្ចយៃិងផត ល់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។
៥. ស្គក្ ួ រ រាយការ

៍ ៃិង វ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖
• យុទធស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
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សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

ងា តិភ្ជពនៃៃិយេៃ័យ
–
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យតែលជួ យ ស្េ ុេះ ស្េួ លភ្ជពខុ ោនសៅក្នុងស្គរព័ៃធ ពទ ែូ ច្ជា “សភញៀវ” ៃិង “អតិថិជៃ”
“ស្បាក្់ច្ំ ូ ល” ៃិង “ការលក្់”។ល។

• ភ្ជពច្ា ់លា ់នៃទំនាក្់ទំៃង
–
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ជួ យសោេះស្ស្គយភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់
ៃិងអ ងា តិភ្ជពសៅសពលស្វ ើការក្ំ ត់អំពីការរ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងអងា ភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅស្គប់តផន ក្ទ ំ
ងអ ់នៃេជឈោឋៃទិៃនៃ័យ។ ឧទហរ ៍៖ ស្ប ិៃសបើអតិថិជៃបាៃស្បកា ថាជា “អតថ ោហក្សៅក្នុងក្េម វ ិ្ីេួយ
សហើយអតថ ោហក្រ ូបសៃេះស្តូវបាៃសគសៅថាជា
“អន ក្ច្ូ លរ ួេ”
សៅក្នុងក្េម វ ិ្ីេួយសផសងសទៀត
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតៃឹងជួ យបញ្ជាក្់អំពីស្គថៃភ្ជពសនាេះឲ្យបាៃច្ា ់លា ់។

–

• លក្ខ ខ ឌ តស្េូវតផន ក្បសច្ច ក្សទ ។
៣.ក្ំ

ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។

ស្បអប់ទី២៦. ច្ំ ុ ច្េូ លោឋៃនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ស្ប ិៃសបើៃិយយឲ្យស្គេញ្ា
ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
គឺជា
“ទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ”
សហើយស្ប ិៃសបើស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ វាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស្គប់សពលតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើ ង
ស្តូវបាៃទទួ លយក្
ស្តូវបាៃបតៃថ េ
ស្តូវបាៃលុបពី
ឬស្តូវបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅក្នុងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ
ៃិងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យណ្តេួ យសៅក្នុង វ ិស្គលភ្ជពនៃស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ ។

• ផត ល់ការត វ ងយល់អំពីលក្ខ ខ ឌ ៃិងការសស្បើស្បា ់សៅក្នុងអងា ភ្ជព

• ធានាច្ំស

• តខសស្ ឡាយនៃទិៃនៃ័យ

ឬទិៃនៃ័យអំពីទិៃនៃ័យ
ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ

សោលសៅ គឺសែើេបី៖

• ស្បេូ លផតុំ ៃិងស្វ ើ មាហរ

ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Alex
Berson
ៃិង
Larry
Dubov
“អតថ ស្បសយជៃ៍នៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ៃិងការអៃុវតត យុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត” TechTarget។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://searchitchannel.techtarget.com/feature/The-benefits-of-metadata-and-implementing-a-metadatamanagement-strategy (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
៤.២.១០ ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ
ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ ំសៅែល់៖
“ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េម ភ្ជពនានាតែលអៃុវតត បសច្ច ក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ
សែើេបីបញ្ជាក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្តិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ”។219
សោលសៅ គឺសែើេបី៖
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អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ជំពូក្ទី១៣ ទំព័រទី ៤៥១-៤៩៤។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

• របាយការ
• បសងក ើត វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងេួ យសែើេបីស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃភ្ជព េស្ បតាេសោលបំ
សោយតផែ ក្តាេលក្ខ ខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ

•

ត់ ៃិងអៃុវតត ែំស

ភ្ជពទិៃនៃ័យតែលជាតផន ក្េួ យនៃវែត ជី វ ិតរប ់ទិៃនៃ័យ

ើរការសៅក្នុង ការវា ់ តវង ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងរាយការ

មាាល់
ៃិងត េតិ
៊េូ
ស្មាប់ឱកា នានាសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យគុ
ែំស ើរការៃិងស្បព័ៃធនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

ក្ំ

ត់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ

២.

ក្ំ

ត់យុទធស្គន្រ ត អំពីគុ

៣. ក្ំ

ភ្ជពខព

៍អំពីក្ស្េិតគុ

់

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ

ភ្ជពទិៃនៃ័យ ៃិង

សៅតផន ក្ខ្ងសស្ៅ វាមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ តែលថា គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ គឺៃិយយអំពីការ មាែតទិៃនៃ័យអាស្ក្ក្់ –
ទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំ ុ ច្ខវ េះខ្ត េិៃស្តឹេស្តូវ ឬអ ុពលភ្ជពតាេវ ិ្ីេួយច្ំៃួៃ។ ប៉ាុតៃត សែើេបីធានាថា ទិៃនៃ័យ
គឺអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃសនាេះ
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការត វ ងយល់អំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗទ ំងស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យែូ ច្ខ្ងសស្កាេ
សែើេបីវាយតនេា ថាសតើទិៃនៃ័យ គឺ “អាស្ក្ក្់” បាៃសោយរសបៀបណ្ត ជាេុៃ ិៃ៖
១.

ភ្ជពសពញសលញ
ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជាភ្ជពស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្។
ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពសពញសលញបាៃសទេះបីជាមាៃការខវ េះខ្តទិៃនៃ័យតាេជសស្េើ ក្៏សោយ។
ែរាបណ្តទិៃនៃ័យបំសពញតាេស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្ សៅសពលសនាេះ ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាសពញសលញ។

២.

ងា តិភ្ជព
មាៃៃ័យថា
ទិៃនៃ័យសៅទូ ទ ំងស្បព័ៃធទង
ំ អ ់ឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីព័ត៌មាៃែូ ច្ោន
សហើយទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសក្ើតស ើងក្នុងសពលតតេួ យសៅក្នុង ហស្ោ ទ ំងេូ ល។

• ច្ងអុលបងាហញអំពី វ ិធាៃ ៃិងរច្នាបថតែលមាៃស្ស្គប់។

• ច្ងអុលបងាហញ ៃិងក្ំ

ត់អាទិភ្ជពនៃបញ្ជហនានា ៃិង

ច្ងអុលបងាហញៃិងក្ំ
• ក្ំ

ត់អាទិភ្ជពនៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង–

ត់អាទិភ្ជពនៃវ ិធាៃការនានាតផែ ក្តាេការជេះឥទធ ិពលសលើអាជីវក្េម

• បសងក ើត វ ិធាៃការទប់ស្គកត់ៃិងតក្តស្េូវៃិង
• បញ្ជាក្់យល់ស្ពេច្ំស
៦.

េះវ ិធាៃការតែលបាៃសស្ោងទុក្។

បសងក ើតៃិងសច្ញផាយអំពីស្បតិបតត ិការគុ
• បសងក ើតៃីតិ វ ិ្ីស្វ ើស្បតិបតត ិការគុ
• តក្តស្េូវគុ

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ

គឺជាក្ស្េិតតែលទិៃនៃ័យឆ្លុេះបញ្ជចំងយ៉ាងស្តឹេស្តូវអំពីវតថុសៅក្នុងពិភពពិត
៌នា។

ុច្ រ ិតភ្ជព
មាៃៃ័យថា
ុពលភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទំនាក្់ទំៃងទ ំងអ ់
ៃិងធានាថា
ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលសៅក្នុងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ ៃិងតភ្ជាប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃ។

៦.

ភ្ជពទៃ់សពលសវលា
សំ ៅែល់ ថាសតើព័ត៌មាៃអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសពលតែលសគរំពឹងទុក្
ភ្ជពទៃ់សពលសវលារប ់ទិៃនៃ័យ គឺ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់។

ៃិងស្តូវការតែរឬសទ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Somasekhar Thatipamula “ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងយ៉ាងស្តឹេស្តូវ៖
ទិែឋភ្ជពទង
ំ ៦ នៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ” Smart Bridge នថា ទី០៩ តខ ីហា ឆានំ២០១៣)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://smartbridge.com/data-done-right-6-dimensions-of-data-quality/។
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់ តវង
វ ិ្ីេួយសៅក្នុងការក្ំ ត់អំពីស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង ហស្ោ េួ យ
គឺតាេរយៈការវាយតនេា អំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
ការវ ិភ្ជគអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
គឺជា៖
“ វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យ ស្មាប់ទមាាប់អៃុវតត សៅក្នុងការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់ ស្មាប់ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងអងា ភ្ជពេួ យសែើេបី
ក្ំ ត់អំពីស្គថៃភ្ជពបច្ចុបបៃន នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ៃិងការជេះឥទធ ិពលរប ់ វាច្ំស េះអងា ភ្ជពសនាេះ”។220
រោឋភិបាលតែលពាយេក្ំ ត់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ អាច្សស្បើស្បា ់ក្ស្េិត (ទូ សៅ)
ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ក្ស្េិត
០
–
ពុំមាៃទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ាងមាៃរសបៀបសរៀបរយ
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូ ការរប ់ ហស្ោ
ស្មាប់ស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។

ោមៃ េតថ ភ្ជព៖

• ក្ស្េិតទី
១
–
ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ៖
ទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងទូ សៅសោយសស្បើស្បា ់ឈុតឧបក្រ ៍ តែលមាៃក្ស្េិតៃិង
មាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួ ច្ឬោមៃទល់តតសស្គេះ។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖
• ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ

ភ្ជពស្តឹេស្តូវ
ឬស្ពឹតតិការ ៍ណ្តេួ យតែលស្តូវបាៃព

៥.

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យជាសលើក្ែំបូង –

• អៃុវតត ការវ ិភ្ជគអំពីសែើេសហតុនៃបញ្ជហនានា។
៥.

៣. អៃុសលាេភ្ជព មាៃៃ័យថា ទិៃនៃ័យក្ំពុងអៃុវតត តាេៃិយេៃ័យជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យ ត ង់ោរ ែូ ច្ជា ស្បសភទ ទំហំ
ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ ជាសែើេ។ ឧទហរ ៍៖ នថា តខឆានំក្ំស ើតរប ់អតិថិជៃ ថ ិតសៅក្នុងទស្េង់ “នថា /តខ/ឆានំ”។
៤.

• ច្ងអុលបងាហញអំពីទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ ៃិង

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ

លក្ខ ខ ឌ តស្េូវ

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេរយៈការស្វ ើឲ្យ

ត់ វ ិស្គលភ្ជពនៃការវាយតនេា ជាសលើក្ែំបូង –

៤.អៃុវតត ការវាយតនេា គុ

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃិង

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងក្ស្េិតស វាក្េម នៃគុ

ក្េម ភ្ជពនានា រ ួេមាៃ៖
១.

៍បញ្ជាក្់អំពីគុ

ស្បអប់ទី២៧.ទិែឋភ្ជពទ ំងស្បាំេួយនៃគុ

• បសងក ើត ត ង់ោរ
ៃិងលក្ខ ៈលេែ ិត ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគុ
• ក្ំ

ង

• ក្ស្េិតទី
២
–
អាច្អៃុវតត េតងសទៀតបាៃ៖
ការសលច្ស ើងៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងា តិភ្ជព
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតត ែំស ើរការសនាេះ។ អងា ភ្ជពចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ
ៃិងផត ល់ការឃ្ាំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

ភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

• ការវ ិភ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
• គំៃូ បងាហញសោយ សងខ បអំពីទិៃនៃ័យ
220

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី ៥៣៣។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

• របាយការ
• បសងក ើត វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងេួ យសែើេបីស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃភ្ជព េស្ បតាេសោលបំ
សោយតផែ ក្តាេលក្ខ ខ ឌ តស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ

•

ត់ ៃិងអៃុវតត ែំស

ភ្ជពទិៃនៃ័យតែលជាតផន ក្េួ យនៃវែត ជី វ ិតរប ់ទិៃនៃ័យ

ើរការសៅក្នុង ការវា ់ តវង ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងរាយការ

មាាល់
ៃិងត េតិ
៊េូ
ស្មាប់ឱកា នានាសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យគុ
ែំស ើរការៃិងស្បព័ៃធនានាមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។

ក្ំ

ត់ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ

២.

ក្ំ

ត់យុទធស្គន្រ ត អំពីគុ

៣. ក្ំ

ភ្ជពខព

៍អំពីក្ស្េិតគុ

់

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ

ភ្ជពទិៃនៃ័យ ៃិង

សៅតផន ក្ខ្ងសស្ៅ វាមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ តែលថា គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ គឺៃិយយអំពីការ មាែតទិៃនៃ័យអាស្ក្ក្់ –
ទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំ ុ ច្ខវ េះខ្ត េិៃស្តឹេស្តូវ ឬអ ុពលភ្ជពតាេវ ិ្ីេួយច្ំៃួៃ។ ប៉ាុតៃត សែើេបីធានាថា ទិៃនៃ័យ
គឺអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃសនាេះ
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការត វ ងយល់អំពីទិែឋភ្ជព ំខ្ៃ់ៗទ ំងស្បាំេួយនៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យែូ ច្ខ្ងសស្កាេ
សែើេបីវាយតនេា ថាសតើទិៃនៃ័យ គឺ “អាស្ក្ក្់” បាៃសោយរសបៀបណ្ត ជាេុៃ ិៃ៖
១.

ភ្ជពសពញសលញ
ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជាភ្ជពស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្។
ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពសពញសលញបាៃសទេះបីជាមាៃការខវ េះខ្តទិៃនៃ័យតាេជសស្េើ ក្៏សោយ។
ែរាបណ្តទិៃនៃ័យបំសពញតាេស ច្ក្ត ីរំពឹងទុក្ សៅសពលសនាេះ ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាសពញសលញ។

២.

ងា តិភ្ជព
មាៃៃ័យថា
ទិៃនៃ័យសៅទូ ទ ំងស្បព័ៃធទង
ំ អ ់ឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីព័ត៌មាៃែូ ច្ោន
សហើយទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះសក្ើតស ើងក្នុងសពលតតេួ យសៅក្នុង ហស្ោ ទ ំងេូ ល។

• ច្ងអុលបងាហញអំពី វ ិធាៃ ៃិងរច្នាបថតែលមាៃស្ស្គប់។

• ច្ងអុលបងាហញ ៃិងក្ំ

ត់អាទិភ្ជពនៃបញ្ជហនានា ៃិង

ច្ងអុលបងាហញៃិងក្ំ
• ក្ំ

ត់អាទិភ្ជពនៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង–

ត់អាទិភ្ជពនៃវ ិធាៃការនានាតផែ ក្តាេការជេះឥទធ ិពលសលើអាជីវក្េម

• បសងក ើត វ ិធាៃការទប់ស្គកត់ៃិងតក្តស្េូវៃិង
• បញ្ជាក្់យល់ស្ពេច្ំស
៦.

េះវ ិធាៃការតែលបាៃសស្ោងទុក្។

បសងក ើតៃិងសច្ញផាយអំពីស្បតិបតត ិការគុ
• បសងក ើតៃីតិ វ ិ្ីស្វ ើស្បតិបតត ិការគុ
• តក្តស្េូវគុ

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ

គឺជាក្ស្េិតតែលទិៃនៃ័យឆ្លុេះបញ្ជចំងយ៉ាងស្តឹេស្តូវអំពីវតថុសៅក្នុងពិភពពិត
៌នា។

ុច្ រ ិតភ្ជព
មាៃៃ័យថា
ុពលភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅស្គប់ទំនាក្់ទំៃងទ ំងអ ់
ៃិងធានាថា
ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលសៅក្នុងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃតាេោៃ ៃិងតភ្ជាប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសផសងសទៀតបាៃ។

៦.

ភ្ជពទៃ់សពលសវលា
សំ ៅែល់ ថាសតើព័ត៌មាៃអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសពលតែលសគរំពឹងទុក្
ភ្ជពទៃ់សពលសវលារប ់ទិៃនៃ័យ គឺ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់។

ៃិងស្តូវការតែរឬសទ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Somasekhar Thatipamula “ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងយ៉ាងស្តឹេស្តូវ៖
ទិែឋភ្ជពទង
ំ ៦ នៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ” Smart Bridge នថា ទី០៩ តខ ីហា ឆានំ២០១៣)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://smartbridge.com/data-done-right-6-dimensions-of-data-quality/។
៤.២.១១ វឌឍៃភ្ជពនៃការវា ់ តវង
វ ិ្ីេួយសៅក្នុងការក្ំ ត់អំពីស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង ហស្ោ េួ យ
គឺតាេរយៈការវាយតនេា អំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
ការវ ិភ្ជគអំពីភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
គឺជា៖
“ វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យ ស្មាប់ទមាាប់អៃុវតត សៅក្នុងការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់ ស្មាប់ការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងអងា ភ្ជពេួ យសែើេបី
ក្ំ ត់អំពីស្គថៃភ្ជពបច្ចុបបៃន នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ៃិងការជេះឥទធ ិពលរប ់ វាច្ំស េះអងា ភ្ជពសនាេះ”។220
រោឋភិបាលតែលពាយេក្ំ ត់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ អាច្សស្បើស្បា ់ក្ស្េិត (ទូ សៅ)
ច្ំៃួៃស្បាំេួយនៃភ្ជពសពញលក្ខ ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ក្ស្េិត
០
–
ពុំមាៃទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ាងមាៃរសបៀបសរៀបរយ
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូ ការរប ់ ហស្ោ
ស្មាប់ស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។

ោមៃ េតថ ភ្ជព៖

• ក្ស្េិតទី
១
–
ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ៖
ទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ ងទូ សៅសោយសស្បើស្បា ់ឈុតឧបក្រ ៍ តែលមាៃក្ស្េិតៃិង
មាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួ ច្ឬោមៃទល់តតសស្គេះ។

ផលិតផលច្េបងៗតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃ រ ួេមាៃ៖
• ទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ

ភ្ជពស្តឹេស្តូវ
ឬស្ពឹតតិការ ៍ណ្តេួ យតែលស្តូវបាៃព

៥.

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យជាសលើក្ែំបូង –

• អៃុវតត ការវ ិភ្ជគអំពីសែើេសហតុនៃបញ្ជហនានា។
៥.

៣. អៃុសលាេភ្ជព មាៃៃ័យថា ទិៃនៃ័យក្ំពុងអៃុវតត តាេៃិយេៃ័យជាសស្ច្ើៃនៃទិៃនៃ័យ ត ង់ោរ ែូ ច្ជា ស្បសភទ ទំហំ
ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ ជាសែើេ។ ឧទហរ ៍៖ នថា តខឆានំក្ំស ើតរប ់អតិថិជៃ ថ ិតសៅក្នុងទស្េង់ “នថា /តខ/ឆានំ”។
៤.

• ច្ងអុលបងាហញអំពីទិៃនៃ័យ ំខ្ៃ់ ៃិង

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ។

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ

លក្ខ ខ ឌ តស្េូវ

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងតាេរយៈការស្វ ើឲ្យ

ត់ វ ិស្គលភ្ជពនៃការវាយតនេា ជាសលើក្ែំបូង –

៤.អៃុវតត ការវាយតនេា គុ

ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃិង

• ក្ិច្ចស្ពេសស្ពៀងក្ស្េិតស វាក្េម នៃគុ

ក្េម ភ្ជពនានា រ ួេមាៃ៖
១.

៍បញ្ជាក្់អំពីគុ

ស្បអប់ទី២៧.ទិែឋភ្ជពទ ំងស្បាំេួយនៃគុ

• បសងក ើត ត ង់ោរ
ៃិងលក្ខ ៈលេែ ិត ស្មាប់ការស្គប់ស្គងគុ
• ក្ំ

ង

• ក្ស្េិតទី
២
–
អាច្អៃុវតត េតងសទៀតបាៃ៖
ការសលច្ស ើងៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងា តិភ្ជព
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតត ែំស ើរការសនាេះ។ អងា ភ្ជពចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ
ៃិងផត ល់ការឃ្ាំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

ភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

• ការវ ិភ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
• គំៃូ បងាហញសោយ សងខ បអំពីទិៃនៃ័យ
220

អៃុតផនក្សៃេះស្តូវបាៃទញសច្ញពី៖ DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃយ
័ អំពីច្ំស
Publication ឆានំ២០១៧) ទំពរ័ ទី ៥៣៣។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics

• ក្ស្េិ ត ទី ៣ – ស្តូ វ បាៃក្ំ ត់ ៖ ការសលច្ស ើ ង ៃូ វ េតថ ភ្ជពក្នុ ងការស្គប់ ស្គងទិ ៃន ៃ័ យ។ ការោក្់ សច្ញ
ៃិ ង ការស្វ ើ ស្គថប័ៃីយក្េម នៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាទមាាប់អៃុវតត តែលោំស្ទែល់ការអៃុវតត ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុត(or
ganizational enabler)។
• ក្ស្េិតទី
៤
–
ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង៖
វ ិ្ីស្គន្រ ត ត ង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពូ យទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋរច្នា េព ័ៃធ
រ ួេជាេួ យេុខងារសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការ
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ាងលែ ។
ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់ តវងបាៃសៅក្នុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ ភ្ជពទូ ទ ំងអងា ភ្ជពែូ ច្ជាការស្វ ើ វៃក្េម ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់ជាសែើេ។
• ក្ស្េិតទី
៥
–
ការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖
ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គកត់ភ្ជពជាៃ់ោនតែលេិៃចំបាច្់។
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់
ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង
ៃិងវា ់ តវងអំពីគុ ភ្ជព
ៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។ 221
ការសក្ើៃស ើងនៃភ្ជពសពញលក្ខ ខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យេិៃស្តឹេតតធានាច្ំស េះភ្ជពអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ ប៉ាុតៃត ក្៏្ៃ់ៃឹងការតស្បស្បួ លនាសពលអនាគតរប ់ ហស្ោ េួ យផងតែរ។
ែូ ច្តែល Matthew Chase ស្បតក្ក្ថា៖
ទីភ្ជនក្់ងារទ ំងសនាេះតែលបាៃស្វ ើឲ្យយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅសពលសៃេះ
ៃឹងបាៃសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យសៅក្នុងការសែើរទៃ់ក្េម វ ិ្ីទំសៃើបៗជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលៃឹងសក្ើតស ើង
នាសពលអនាគត តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្សេើលស ើញ ការសរៀៃ ូ ស្តតាេមា៉ា ុីៃ ការ មាាត់ ិបបៃិេមិត
ៃិងក្េម វ ិ្ីសផសងៗសទៀត។
ស្មាប់ទីភ្ជនក្់ងារតែលសេើលស ើញខល ួៃឯងថាក្ំពុងតតខិតសៅជិតច្ំ ុ ច្បញ្ច ប់នៃវ ិស្គលភ្ជពតែលោមៃភ្ជព ក្េម សនាេះ
ទំៃងជាៃឹងតាេពីសស្កាយៃវាៃុវតត ៃ៍តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃជាងសៃេះសទៀត
ៃិងសៅក្នុងសលបឿៃតែលកាៃ់តតសលឿៃជាងសៃេះសទៀត កាៃ់តតឆាាយតថេសទៀត។ 222
៥. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា
តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ការវ ិភ្ជគតាេតបបព

៌នាផត ល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខាេះបាៃសក្ើតស ើង?225

ការរ ួេទិៃនៃ័យបញ្ចល
ូ ោន
គឺជាបសច្ច ក្សទ
ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា។
ស ច្ក្ត ី សងខ បអំពីច្ំណ្តយ
ការសរៀបជាតារាងសេស្ទិច្ ងា េសៅក្នុងសគហទំព័រសហវ ប៊េុក្
ៃិងការរាយការ ៍អំពីៃនា
ិ ន ការទូ សៅ ែូ ច្ជា អស្តាអតិផរណ្ត ឬអស្តាការងារ។

ៃិងការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ
ធាតុសច្ញនានារ ួេមាៃ
ៃិង្វ ីត្ឺរប ់រោឋភិបាល
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ស្បអប់ទី២៨. ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
ការ វ ិភ្ជគតាេតបបព ៌ នា គឺ ជា តផន ក្ េួ យនៃការ មាា ត់ អា ជី វ ក្េម សៅក្ស្េិ ត េូ លោឋ ៃបំ ផុ ត តែលស្ក្ ុេហ៊េុ ៃ េួ យៃឹ ង សស្បើ ស្បា ់។ សទេះបីជាការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នាអាច្មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេស្បសភទឧ ាហក្េម ខ្ាំងក្៏សោយ ែូ ច្ជា –
ការតស្បស្បួ លតាេរែូ វកាលនៃរយៈសពលបញ្ច ប់ការែឹក្ជញ្ជៃ
ូ តាេក្បា៉ាល់
ជាសែើេ
–
ក្៏សោយ
ក្៏វាអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់យ៉ាងទូ លំទូលាយតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុង វ ិ ័យហិរញ្ា វតថុបាៃផង
តែរ។
ស្បាក្់ច្ំស ញសលើសែើេទុៃតែលស្តូវបាៃវ ិៃិសយគ
គឺជាការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នាេួ យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបីច្ំ ុ ច្ – ស្បាក្់ច្ំ ូ ល ុទធ
ភ្ជគលាភ
ៃិងសែើេទុៃ រុប
–
ៃិងផ្លា ់បតរស្បាក្់
ូ
ច្ំស ញទ ំងសនាេះសៅជាភ្ជគរយតែលងាយយល់
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបរវាងលទធ ផលការងាររប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃេួ យ
ៃិងលទធ ផលការងាររប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃសផសងសទៀតបាៃផងតែរ។
ៃិយយជាទូ សៅ
ស្ក្ ុេហ៊េុៃតែលកាៃ់តត្ំ
ៃិងកាៃ់តត ម ុ គស្គមញេួ យ
ិភ្ជគតាេតបបព
ៃឹងសស្បើស្បា ់ការវ
៌នាកាៃ់តតសស្ច្ើៃសែើេបីវា ់ តវងអំពីលទធ ផលការងាររប ់ខល ួៃ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Investopedia “ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា” នថា ទី១០ តខេីនា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ www.investopedia.com/terms/d/descriptive-analytics.asp#ixzz5NYWIugiV។
ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នាក្ស្េមាៃបំ ងស្វ ើការស ុើបអសងក ត
ឬបសងក ើតទំនាក្់ទំៃងរវាងសហតុ
ៃិងផលណ្ត ់។
វាេិៃអាច្ផត ល់ជូៃៃូ វច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ
ែូ ច្ជា៖
សតើសយើងអាច្សជៀ វាងពីបញ្ជហសៃេះបាៃសោយរសបៀបណ្ត?
សតើសយើងអាច្
អៃុវតត ែំសណ្តេះស្ស្គយសជាគជ័យសៃេះេត ងសទៀតបាៃសោយរសបៀបណ្ត? ច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួ រទ ំងសៃេះស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយ
ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ។
៥.១.២ ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ
ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យវា ់ តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖

ង

សហតុអវីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយបាៃសក្ើតស ើង?

• ពៃយល់អំពីស្បសភទទ ំងបួ ៃនៃការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ–ការ វ ិភ្ជគតាេតបបព
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
• ស្តួ តពិៃិតយភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការគ
• បងាហញអំពីតួនាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា

៌នា

ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ

នាៃិង

សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។

ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យសផ្លតតសលើែំស ើរការ
ៃិងេូ លសហតុនានា។
បសច្ច ក្សទ តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
រ ួេមាៃ
227
ការខួ ងច្ូ លកាៃ់តតសស្ៅ
របក្គំសហើ ញនៃទិៃនៃ័ យ
ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញេក្។
ការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីការ
ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំ ពី វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ក្នុ ងការគ នា ស្មាប់ កា រតបងតច្ក្ស្ក្ ុេ
ៃិ ង ការវា ់ តវងអំ ពី ទំ នា ក្់ ទំ ៃ ងរវាងតនេា នៃ
អញ្ា តត ិ ពី រ (regression) ក្៏ ថ ិតសៅក្នុង វ ិ្ីស្គន្រ ត នៃការវ ិភ្ជគស្បសភទសៃេះតែរ។228
ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបី៖

៥.១ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ

• ច្ងអុលបងាហញអំពីភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី
–
សោយតផែ ក្តាេលទធ ផលនៃការវ ិភ្ជគតាេតបបព
អន ក្វ ិភ្ជគស្តូវតតច្ងអុលបងាហញអំពីតផន ក្នានាតែលស្តូវ ិក្ាបតៃថ េ
ពីសស្ េះលទធ ផលទ ំងសនាេះបាៃសលើក្ស ើងៃូ វ ំ ួ រតែលេិៃអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃ
សោយស្ោៃ់តតស្ក្ស ក្សេើលទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ

ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យបសងក ើតតនេា ថមីៗសៅក្នុងទិៃនៃ័យ។
វាគឺជា
“ការបៃត ែក្ស្ ង់អតថ ៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រឯក្សទ ...
ៃិងបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ ៃិងច្ងអុលបងាហញអំពីរច្នាបថនានា”។223
មាៃការវ ិភ្ជគច្ំៃួៃបួ ៃស្បសភទ–ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ។ិ 224
៥.១.១ ការវ ិភ្ជគតាេតបបព

តែលផ្លា ់បតរូ

សរៀបច្ំ

៌នា

• ការហវ ឹក្ហាត់ស្វ ើការវ ិភ្ជគ
(របក្គំសហើញ)
–
អន ក្វ ិភ្ជគស្តូវតតច្ងអុលបងាហញអំពីស្បភពទិៃនៃ័យនានាតែលៃឹងជួ យែល់ពួ ក្សគសៅក្នុ ងការពៃយល់ អំ ពីភ្ជ ពេិ ៃ ស្ប
ស្ក្តី ទ ង
ំ សៃេះ។
ជាញឹ ក្ ញាប់
ែំ ណ្ត ក្់ កា លសៃេះតស្េូ វ ឲ្យអន ក្ វ ិភ្ជគត វ ងរក្រច្នាបថនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់
សហើយវាអាច្តស្េូវឲ្យមាៃការោក្់បញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខ្ងសស្ៅសែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីទំនាក្់ទំៃ

ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ

៌នា
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ិ
Halo “បាៃពៃយល់អំពីការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភ្ជគតាេតបបទ
សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://halobi.com
/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

Matthew Chase “ស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ សៅក្នុងឆានំ២០១៨” Experian នថាទ០
ី ៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។

226

ិ
ឹ អំពកា
Anusha Mehta “ការវភ្ជគអំ
ពីអាជីវក្េមទង
ំ បួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
ី រវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www
.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។
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ិ
Informatica “សតើការវភ្ជគទិ
ៃនៃយ
័
គឺជាអវ ី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.informatica.com/services-and-training/glossary-of-terms/data-analyticsdefinition.html#fbid=goi4oqkVXLo (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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CornerStone “ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆយ
័ ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.cornerstonedondemand.com/glossary/diagnostic-analytics
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

224

Alex Bekker “ការវ ិភ្ជគទិៃនៃយ
័ ច្ំៃួៃ ៤ ស្បសភទសែើេបីស្វ ើឲ្យការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ScienceSoft នថាទី១១ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.scnsoft.com/blog/4-types-of-data-analytics។
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ិ
ឹ អំពកា
Anusha Mehta “ការវភ្ជគអំ
ពីអាជីវក្េមទង
ំ បួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
ី រវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។
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Ibid ទំពរ័ ទី ៥៣៤-៥៣៦។
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• ក្ស្េិ ត ទី ៣ – ស្តូ វ បាៃក្ំ ត់ ៖ ការសលច្ស ើ ង ៃូ វ េតថ ភ្ជពក្នុ ងការស្គប់ ស្គងទិ ៃន ៃ័ យ។ ការោក្់ សច្ញ
ៃិ ង ការស្វ ើ ស្គថប័ៃីយក្េម នៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាទមាាប់អៃុវតត តែលោំស្ទែល់ការអៃុវតត ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុត(or
ganizational enabler)។
• ក្ស្េិតទី
៤
–
ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង៖
វ ិ្ីស្គន្រ ត ត ង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពូ យទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋរច្នា េព ័ៃធ
រ ួេជាេួ យេុខងារសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការ
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ាងលែ ។
ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់ តវងបាៃសៅក្នុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ ៃិង េតថ ភ្ជពទូ ទ ំងអងា ភ្ជពែូ ច្ជាការស្វ ើ វៃក្េម ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទ ំងអ ់ជាសែើេ។
• ក្ស្េិតទី
៥
–
ការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖
ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គកត់ភ្ជពជាៃ់ោនតែលេិៃចំបាច្់។
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់
ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង
ៃិងវា ់ តវងអំពីគុ ភ្ជព
ៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។ 221
ការសក្ើៃស ើងនៃភ្ជពសពញលក្ខ ខ ឌ នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យេិៃស្តឹេតតធានាច្ំស េះភ្ជពអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ ប៉ាុតៃត ក្៏្ៃ់ៃឹងការតស្បស្បួ លនាសពលអនាគតរប ់ ហស្ោ េួ យផងតែរ។
ែូ ច្តែល Matthew Chase ស្បតក្ក្ថា៖
ទីភ្ជនក្់ងារទ ំងសនាេះតែលបាៃស្វ ើឲ្យយុទធស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅសពលសៃេះ
ៃឹងបាៃសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យសៅក្នុងការសែើរទៃ់ក្េម វ ិ្ីទំសៃើបៗជាសស្ច្ើៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលៃឹងសក្ើតស ើង
នាសពលអនាគត តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្សេើលស ើញ ការសរៀៃ ូ ស្តតាេមា៉ា ុីៃ ការ មាាត់ ិបបៃិេមិត
ៃិងក្េម វ ិ្ីសផសងៗសទៀត។
ស្មាប់ទីភ្ជនក្់ងារតែលសេើលស ើញខល ួៃឯងថាក្ំពុងតតខិតសៅជិតច្ំ ុ ច្បញ្ច ប់នៃវ ិស្គលភ្ជពតែលោមៃភ្ជព ក្េម សនាេះ
ទំៃងជាៃឹងតាេពីសស្កាយៃវាៃុវតត ៃ៍តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃជាងសៃេះសទៀត
ៃិងសៅក្នុងសលបឿៃតែលកាៃ់តតសលឿៃជាងសៃេះសទៀត កាៃ់តតឆាាយតថេសទៀត។ 222
៥. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា
តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ការវ ិភ្ជគតាេតបបព

៌នាផត ល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខាេះបាៃសក្ើតស ើង?225

ការរ ួេទិៃនៃ័យបញ្ចល
ូ ោន
គឺជាបសច្ច ក្សទ
ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា។
ស ច្ក្ត ី សងខ បអំពីច្ំណ្តយ
ការសរៀបជាតារាងសេស្ទិច្ ងា េសៅក្នុងសគហទំព័រសហវ ប៊េុក្
ៃិងការរាយការ ៍អំពីៃនា
ិ ន ការទូ សៅ ែូ ច្ជា អស្តាអតិផរណ្ត ឬអស្តាការងារ។

ៃិងការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ
ធាតុសច្ញនានារ ួេមាៃ
ៃិង្វ ីត្ឺរប ់រោឋភិបាល
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ស្បអប់ទី២៨. ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
ការ វ ិភ្ជគតាេតបបព ៌ នា គឺ ជា តផន ក្ េួ យនៃការ មាា ត់ អា ជី វ ក្េម សៅក្ស្េិ ត េូ លោឋ ៃបំ ផុ ត តែលស្ក្ ុេហ៊េុ ៃ េួ យៃឹ ង សស្បើ ស្បា ់។ សទេះបីជាការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នាអាច្មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេស្បសភទឧ ាហក្េម ខ្ាំងក្៏សោយ ែូ ច្ជា –
ការតស្បស្បួ លតាេរែូ វកាលនៃរយៈសពលបញ្ច ប់ការែឹក្ជញ្ជៃ
ូ តាេក្បា៉ាល់
ជាសែើេ
–
ក្៏សោយ
ក្៏វាអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់យ៉ាងទូ លំទូលាយតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុង វ ិ ័យហិរញ្ា វតថុបាៃផង
តែរ។
ស្បាក្់ច្ំស ញសលើសែើេទុៃតែលស្តូវបាៃវ ិៃិសយគ
គឺជាការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នាេួ យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងតាេរយៈការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបីច្ំ ុ ច្ – ស្បាក្់ច្ំ ូ ល ុទធ
ភ្ជគលាភ
ៃិងសែើេទុៃ រុប
–
ៃិងផ្លា ់បតរស្បាក្់
ូ
ច្ំស ញទ ំងសនាេះសៅជាភ្ជគរយតែលងាយយល់
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបរវាងលទធ ផលការងាររប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃេួ យ
ៃិងលទធ ផលការងាររប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃសផសងសទៀតបាៃផងតែរ។
ៃិយយជាទូ សៅ
ស្ក្ ុេហ៊េុៃតែលកាៃ់តត្ំ
ៃិងកាៃ់តត ម ុ គស្គមញេួ យ
ិភ្ជគតាេតបបព
ៃឹងសស្បើស្បា ់ការវ
៌នាកាៃ់តតសស្ច្ើៃសែើេបីវា ់ តវងអំពីលទធ ផលការងាររប ់ខល ួៃ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Investopedia “ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា” នថា ទី១០ តខេីនា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ www.investopedia.com/terms/d/descriptive-analytics.asp#ixzz5NYWIugiV។
ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នាក្ស្េមាៃបំ ងស្វ ើការស ុើបអសងក ត
ឬបសងក ើតទំនាក្់ទំៃងរវាងសហតុ
ៃិងផលណ្ត ់។
វាេិៃអាច្ផត ល់ជូៃៃូ វច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួ រ ំខ្ៃ់ៗ
ែូ ច្ជា៖
សតើសយើងអាច្សជៀ វាងពីបញ្ជហសៃេះបាៃសោយរសបៀបណ្ត?
សតើសយើងអាច្
អៃុវតត ែំសណ្តេះស្ស្គយសជាគជ័យសៃេះេត ងសទៀតបាៃសោយរសបៀបណ្ត? ច្សេា ើយ ស្មាប់ ំ ួ រទ ំងសៃេះស្តូវបាៃស្គបែ ត ប់សោយ
ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ។
៥.១.២ ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ
ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យវា ់ តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖

ង

សហតុអវីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយបាៃសក្ើតស ើង?

• ពៃយល់អំពីស្បសភទទ ំងបួ ៃនៃការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ–ការ វ ិភ្ជគតាេតបបព
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
• ស្តួ តពិៃិតយភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការគ
• បងាហញអំពីតួនាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា

៌នា

ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ

នាៃិង

សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។

ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យសផ្លតតសលើែំស ើរការ
ៃិងេូ លសហតុនានា។
បសច្ច ក្សទ តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
រ ួេមាៃ
227
ការខួ ងច្ូ លកាៃ់តតសស្ៅ
របក្គំសហើ ញនៃទិៃនៃ័ យ
ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ
ៃិងទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញេក្។
ការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីការ
ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំ ពី វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ក្នុ ងការគ នា ស្មាប់ កា រតបងតច្ក្ស្ក្ ុេ
ៃិ ង ការវា ់ តវងអំ ពី ទំ នា ក្់ ទំ ៃ ងរវាងតនេា នៃ
អញ្ា តត ិ ពី រ (regression) ក្៏ ថ ិតសៅក្នុង វ ិ្ីស្គន្រ ត នៃការវ ិភ្ជគស្បសភទសៃេះតែរ។228
ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបី៖

៥.១ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ

• ច្ងអុលបងាហញអំពីភ្ជពេិៃស្បស្ក្តី
–
សោយតផែ ក្តាេលទធ ផលនៃការវ ិភ្ជគតាេតបបព
អន ក្វ ិភ្ជគស្តូវតតច្ងអុលបងាហញអំពីតផន ក្នានាតែលស្តូវ ិក្ាបតៃថ េ
ពីសស្ េះលទធ ផលទ ំងសនាេះបាៃសលើក្ស ើងៃូ វ ំ ួ រតែលេិៃអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃ
សោយស្ោៃ់តតស្ក្ស ក្សេើលទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ

ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យបសងក ើតតនេា ថមីៗសៅក្នុងទិៃនៃ័យ។
វាគឺជា
“ការបៃត ែក្ស្ ង់អតថ ៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រឯក្សទ ...
ៃិងបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ ៃិងច្ងអុលបងាហញអំពីរច្នាបថនានា”។223
មាៃការវ ិភ្ជគច្ំៃួៃបួ ៃស្បសភទ–ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ។ិ 224
៥.១.១ ការវ ិភ្ជគតាេតបបព

តែលផ្លា ់បតរូ

សរៀបច្ំ

៌នា

• ការហវ ឹក្ហាត់ស្វ ើការវ ិភ្ជគ
(របក្គំសហើញ)
–
អន ក្វ ិភ្ជគស្តូវតតច្ងអុលបងាហញអំពីស្បភពទិៃនៃ័យនានាតែលៃឹងជួ យែល់ពួ ក្សគសៅក្នុ ងការពៃយល់ អំ ពីភ្ជ ពេិ ៃ ស្ប
ស្ក្តី ទ ង
ំ សៃេះ។
ជាញឹ ក្ ញាប់
ែំ ណ្ត ក្់ កា លសៃេះតស្េូ វ ឲ្យអន ក្ វ ិភ្ជគត វ ងរក្រច្នាបថនានាតែលសៅខ្ងសស្ៅប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់
សហើយវាអាច្តស្េូវឲ្យមាៃការោក្់បញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខ្ងសស្ៅសែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីទំនាក្់ទំៃ

ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ

៌នា
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ិ
Halo “បាៃពៃយល់អំពីការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវភ្ជគតាេតបបទ
សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://halobi.com
/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

Matthew Chase “ស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ សៅក្នុងឆានំ២០១៨” Experian នថាទ០
ី ៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។

226

ិ
ឹ អំពកា
Anusha Mehta “ការវភ្ជគអំ
ពីអាជីវក្េមទង
ំ បួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
ី រវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www
.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។

223

ិ
Informatica “សតើការវភ្ជគទិ
ៃនៃយ
័
គឺជាអវ ី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.informatica.com/services-and-training/glossary-of-terms/data-analyticsdefinition.html#fbid=goi4oqkVXLo (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

227

CornerStone “ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆយ
័ ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.cornerstonedondemand.com/glossary/diagnostic-analytics
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

224

Alex Bekker “ការវ ិភ្ជគទិៃនៃយ
័ ច្ំៃួៃ ៤ ស្បសភទសែើេបីស្វ ើឲ្យការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង” ScienceSoft នថាទី១១ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.scnsoft.com/blog/4-types-of-data-analytics។

228

ិ
ឹ អំពកា
Anusha Mehta “ការវភ្ជគអំ
ពីអាជីវក្េមទង
ំ បួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
ី រវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។
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Ibid ទំពរ័ ទី ៥៣៤-៥៣៦។

222

ងសៅវ ិញសៅេក្

ៃិងក្ំ

• ក្ំ ត់ទំនាក្់ទំៃងសហតុ
ៃិងផល
ស្តូវបាៃលាតស្តោងតាេរយៈការស្ក្ស ក្សេើលស្ពឹតតិការ
បាៃ មាាល់ស ើញ។

ត់ថាសតើទិៃនៃ័យណ្តេួ យគឺជាសែើេសហតុៃិង

–
ទំនាក្់ទំៃងតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង
៍នានាតែលអាច្បណ្ត
ត លឲ្យមាៃភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីតែលស្តូវ

ស្បអប់ទី២៩. រសបៀបអៃុវតត ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ
១. ច្ងអុលបងាហញអំពីច្ំ ុ ច្េួ យច្ំៃួៃតែលមាៃតនេា ស្មាប់ស្វ ើការស ុើបអសងក ត
ែំ ណ្ត ក្់ កា លទី េួ យសៅក្នុ ងការអៃុ វ តត ការ វ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិ ច្ឆ័ យ
គឺ ត វ ងរក្អវ ី េួ យតែលមាៃតនេា ស្មាប់ ស្វ ើ កា រស ុើ ប អសងក ត។
តាេ្េម តា
គឺជាអវ ីេួយតែលអាស្ក្ក្់
ការថយច្ុេះនៃស្បាក្់ច្ំ ូ ល
ឬស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម
ប៉ាុតៃត វាក្៏អាច្ជាការសក្ើៃស ើងយ៉ាងខ្ាំងនៃលទធ ផលការងារតែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្ជាេុៃផងតែរ។

ែូ ច្ជា
(click)

២. ស្វ ើការវ ិភ្ជគ
ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យអាច្មាៃលក្ខ ៈសោយស្តង់
សោយស្គរតតការរក្ស ើញសែើេសហតុតតេួ យគត់
ឧ.
ស្បាក្់ច្ំ ូ លបាៃធាាក្់ច្ុេះកាលពីតខេុៃ
សោយស្គរតតការច្ុេះស្មេះរប ់អតិថិជៃថម ីៗមាៃការថយច្ុេះ។
ប៉ាុតៃត
ការវ ិភ្ជគតែលមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញជាងសៃេះអាច្ស្តូវការប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ
ៃិងការត វ ងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្សោយសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ា តត ិពីរ (regression analysis)។
អវ ីតែលអន ក្ក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃសៅក្នុងែំណ្តក្់កាលសៃេះ
គឺត វ ងរក្ទំនាក្់ទំៃងតែលមាៃ ុពលភ្ជពតាេតផន ក្ ថ ិតិរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យច្ំៃួៃពីរ តែលការសក្ើៃស ើង (ឬការថយច្ុេះ)
នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួ យ បណ្ត
ត លឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើង (ឬថយច្ុេះ) នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួ យសផសងសទៀត។
បសច្ច ក្សទ តែលកាៃ់តតទំសៃើបជាងសៃេះសទៀតសៅក្នុងតផន ក្ សៃេះ
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពី មា ធាតុ ំខ្ៃ់ៗ
គឺជាច្ំ ុ ច្ែ៏អស្គចរយេួ យ ស្មាប់ការចប់សផត ើេ។
៣.

រ ួេមាៃ
ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ
ប៉ាុតៃត ការវ ិភ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ា តត ិពីរសោយស្តង់

ស្មាំងការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់អនក្តាេជសស្េើ

សៅខ ៈសពលតែលវាអាច្គួ រឲ្យចប់អារេម ៍ តែលក្តាតខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃបាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់ការតក្តស្បលទធ ផលការងារសនាេះ
វាពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទសៅក្នុងការសរៀបរាប់េូលសហតុតែលអាច្សក្ើតស ើងទង
ំ អ ់សៅក្នុងរបាយការ ៍
េួ យ។ ផ្ុយេក្វ ិញ អន ក្វ ិភ្ជគគួ រតតមាៃបំ ងស្វ ើការត វ ងរក្ក្តាតតែលជេះឥទធ ិពលខ្ាំងបំផុតេួ យ ឬយ៉ាងសស្ច្ើៃពីរ
សៅក្នុងបញ្ជហតែលស្តូវបាៃវ ិៃិច្ឆ័យ។
៤. សលើក្ស ើងអំពីស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃរប ់អនក្ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់
សៅច្ុងបញ្ច ប់
របាយការ ៍នៃការវ ិៃិច្ឆ័យេួ យស្តូវតត្ៃែល់ការទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ
ៃិងបសងក ើតក្រ ីែ៏ច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវ ិៃិច្ឆ័យសនាេះ។
អន ក្េិៃចំបាច្់រ ួេបញ្ចល
ូ ការងារតែលសៅពីសស្កាយការវ ិៃិច្ឆ័យសនាេះទ ំងអ ់សទ ប៉ាុតៃត អន ក្គួ រតត៖
• ច្ងអុលបងាហញអំពីបញ្ជហតែលអន ក្ក្ំពុងតតស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យ

ការវ ិភ្ជគសៃេះផត ល់ជូៃអងា ភ្ជពនានាៃូ វការយល់ែឹងតែលអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃតាេរយៈការរ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត
សែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីរច្នាបថនានាសៅក្នុងទិៃនៃ័យ
ៃិងអៃុវតត គំរ ូ ថ ិតិ
ៃិងការគ នាសែើេបីចប់យក្ទំនាក្់ទំៃងនានារវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន។
វ ិ ័យឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីពាក្រ ៍អំពីឥ រ ិយបទរប ់អតិថិជៃ
ៃិងរច្នាបថក្នុងការទិញ
សែើេបី មាាល់ៃិនានការសៅក្នុង ក្េម ភ្ជពនៃការលក្់
230
ៃិងសែើេបីរំពឹងទុក្ច្ំស េះតស្េូ វការនៃធាតុច្ូលពីតខស ងាវក្់ផាត់ផាង់
ស្បតិបតត ិការ
ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ។
ច្ំ ុ ច្សៃេះស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ាងច្ា ់សៅក្នុងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់
Otto
–
ស្ក្ ុេហ៊េុៃលក្់រាយអុីៃ្ឺ ិត្ំជាងសគបំផុតលំោប់ទីពីររប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់។ 231
Otto
អៃុញ្ជាតឲ្យស្បព័ៃធ
ICT
រប ខ
់ ល ួៃទិញទំៃិញច្ំៃួៃស្បតហល ២០០.០០០ ក្នុងេួ យតខ ពីនែគូ តែលជាភ្ជគីទីបី សោយពុំមាៃអៃត រាគេៃ៍ ពីេៃុ សស ើយ។
សតើច្ំ ុ ច្អវ ីខាេះតែលបណ្ត
ត លឲ្យ
Otto
មាៃភ្ជពសជឿជាក្់ច្ំស េះស្បព័ៃធសៃេះ?
ស្បព័ៃធ
ICT
រប ់
Otto
ស្វ ើការវ ិភ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការកាលពីអតីតកាលស្បតហលបី ៃ់លាៃស្បតិបតត ិការ
ៃិងអសថរច្ំៃួៃ
២០០
(តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការលក្់កាលពីអតីតកាល
ការស្ស្គវស្ជាវសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់
Otto
ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអាកា ធាតុផងតែរ)
សែើេបីស្វ ើការទ សៃ៍ទយ
(សោយមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវច្ំៃួៃ
៩០
ភ្ជគរយ)
ថាសតើអតិថិជៃៃឹងទិញអវ ីខាេះ សៅក្នុងរយៈសពលេួ យ បាតហ៍េុៃសពលតែលអតិថិជៃទង
ំ សនាេះស្វ ើការបញ្ជាទិញ។
ស្បអប់ទី៣០. អន ក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទ ស េះ
Andrew
Pole
ស្តូវបាៃជួ លសោយ
Target
(ស្ក្ ុេហ៊េុៃលក្់រាយែ៏្ំេួយនៃស្បសទ អាសេរ ិក្)
សែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីសពលសវលា ំខ្ៃ់ៗទ ំងសនាេះសៅក្នុងជី វ ិតរប ់អតិថិជៃ
សៅសពលតែលទមាាប់សែើរទិញទំៃិញរប ់ពួក្សគមាៃភ្ជពបត់តបៃជាពិស
សហើយការផាយ
ិជាក្េម តែលស្តឹេស្តូវ
ឬគូ ប៉ាុងៃឹងអាច្ស្វ ើឲ្យពួ ក្សគចប់សផត ើេស្វ ើការច្ំណ្តយតាេវ ិ្ីថមីៗ។
សៅក្នុងស្ពឹតតិការ ៍នានាសៅក្នុងជី វ ិត
ពុំមាៃស្ពឹតតិការ ៍ណ្តេួ យ ំខ្ៃ់ជាងការចប់ក្ំស ើតរប ់ទរក្សនាេះសទ។
សៅសពលសនាេះ
ទមាាប់រប ់មាតាបិតាថម ីសថាមងៃឹងមាៃភ្ជពបត់តបៃខ្ាំងជាងស ទ ើរតតស្គប់សពលសផសងសទៀតទង
ំ អ ់សៅក្នុងជី វ ិតជាេៃុ ស
័ រប ់ពួក្សគ។
សពញវយ
ស្ប ិៃសបើស្ក្ ុេហ៊េុៃអាច្ មាាល់ស ើញអន ក្ទិញទំៃិញតែលជាន្រ ត ីមាៃនផទ ស េះសនាេះ
ពួ ក្សគអាច្ច្ំស ញស្បាក្់បាៃរាប់លាៃ។
សៅសពលតែលក្ុំពូ យទ័ររប ់ Pole ស្វ ើច្លនាឆ្ា ងកាត់ទិៃនៃ័យ ោត់អាច្ មាាល់ស ើញផលិតផលច្ំៃួៃ ២៥ តែល
សៅសពលស្វ ើការវ ិភ្ជគរ ួេោន
ស្វ ើឲ្យោត់អាច្ក្ំ ត់ពិៃ្ុនៃ
“ការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទ ស េះ”
រប ់អនក្ទិញទំៃិញមានក្់ៗ។
អវ ីតែល ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ
ោត់អាច្បា៉ាៃ់ស្គមៃអំពីកាលបរ ិសច្ឆ ទែល់ក្ំ ត់ស្ប ូ តបុស្តរប ់នាងសៅសលើក្ញ្ច ក្់ក្ុំពូ យទ័រែ៏តូច្េួ យ
ស្វ ើែូសច្ន េះ
Target
អាច្សផញើសច្ញៃូ វគូ ប៉ាុងតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សពលសវលាតាេែំណ្តក្់កាលជាក្់លាក្់នៃការពស េះរប ់នាង។
ក្នុងរយៈសពលស្បតហលេួ យឆានំបនាទប់ពី
Pole
បាៃបសងក ើតគំរ ូទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទ ស េះរប ់ោត់
មាៃេៃុ សស្ប ុ មានក្់បាៃសែើរច្ូ ល Target េួ យ តែលសៅខ្ងសស្ៅ Minneapolis ៃិងបាៃទេទរ ុំជួបអន ក្ស្គប់ស្គង។
ោត់ក្ំពុងតតកាតប់គូប៉ាុងតែលបាៃសផញើសៅកាៃ់ក្ូៃស្ ីរប ់ោត់
សោយោត់ក្ំពុងតតខឹង
សយងតាេៃិសយជិតមានក្់តែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការ ៃទ នាសនាេះ។
“ក្ូ ៃស្ ីរប ់ខ្ុំបាៃទទួ លរប ់សៃេះសៅក្នុង ំបុស្ត”
ោត់បាៃៃិយយ។
សហើយអន ក្បាៃសផញើឲ្យនាងៃូ វគូ ប៉ាុង ស្មាប់ សេា ៀក្បំ ក្់ទរក្
សតើអនក្ក្ំពុងតតពាយេសលើក្ទឹក្ច្ិតតនាងឲ្យមាៃនផទ ស េះតេៃតែរឬសទ?”

“នាងសៅសរៀៃថានក្់ វ ិទាល័យសៅស ើយសទ
ៃិងតស្គទរក្?

អន ក្ស្គប់ស្គងពុំមាៃសយបល់ច្ំស េះអវ ីតែលបុរ សនាេះក្ំពុងតតៃិយយសទ។
ោត់បាៃស្ក្ស ក្សេើលសស្ស្គេ ំបុស្តសនាេះ។
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ វាស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ សៅកាៃ់អា យោឋៃរប ់ក្ូៃស្ ីរប ់បុរ មានក្់សនាេះ ៃិងមាៃការផាយ
ិជាក្េម
អំពី សេា ៀក្បំ ក្់រប ់អនក្មាតយ
សស្គឿង ងាហ រ ិេ ស្មាប់ការច្ិញ្ចឹេក្ូ ៃ
ៃិងរ ូបភ្ជពរប ់ទរក្តែលក្ំពុងតតញញឹេ។
អន ក្ស្គប់ស្គងបាៃស្វ ើការ ុំសទ ៃិងពីរបីនថា សស្កាយេក្ បាៃសៅទូ រ ពទ សៅ ុំសទ េត ងសទៀត។

• បញ្ជាក្់អំពីេូលសហតុតែលអន ក្គិតថាបញ្ជហសនាេះបាៃសក្ើតស ើងៃិង
• ផត ល់ភ័ ត ុ តាងោំស្ទរប ់អនក្។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Jeff Rajeck “ការវ ិភ្ជគតែលអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ទីផារស្គប់រ ូបគួ រតតែឹង សលខ
២៖
ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ”
Econsultancy
នថា ទី៣១
តខក្ក្ក ោ
ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
www.econsultancy.com/blog/69300-analytics-approaches-every-marketer-should-know-2-diagnosticanalytics។

ប៉ាុតៃត
សៅសពលក្ំពុងៃិយយទូ រ ពទ សនាេះ
ឪពុក្មានក្់សនាេះបាៃរងភ្ជពអាមា៉ា ់េួយច្ំៃួៃ។
“ខ្ុំបាៃៃិយយជាេួ យក្ូ ៃស្ ីរប ់ខ្ុំ”
ោត់បាៃៃិយយ។
“វាបាៃបងាហញថា
មាៃ ក្េម ភ្ជពេួ យច្ំៃួៃសៅក្នុងផទ េះរប ់ខ្ុំតែលខ្ុំេិៃបាៃែឹងទ ំងស្ ុងសនាេះសទ។
នាងែល់ក្ំ ត់ ស្មាលក្ូ ៃសៅតខ ីហា។ ខ្ុំជំ ក្់ ក្យ ុំសទ សលាក្”។

៥.១.៣ ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Charles Duhigg
“សតើស្ក្ ុេហ៊េុៃ ិក្ាត វ ងយល់អំពីការ មាាត់រប ់អនក្បាៃសោយរសបៀបណ្ត” ទ សនាវែត ីញូវយ៉ាក្ថាេ នថា ទី១៦ តខក្ុេាៈ
ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shoppng-

ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់គំរ ូ ថ ិតិ

សតើមាៃអវ ីខាេះតែលអាច្សក្ើតស ើង?229
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ៃិងបសច្ច ក្សទ ក្នុងការពាក្រ

៍

សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖

Halo “បាៃពៃយល់អំពកា
ី រវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Ibid។
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Economist “រសបៀបសស្បើស្បា ់ការ មាាត់ ិបបៃិេមិតរប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃ Otto នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់” នថាទី១២ តខសេស្គ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.economist.com/news/business/21720675-firm-algorithm-designed-cern-laboratory-how-germanys-otto-uses?etear=sasexpectexceptional។

ងសៅវ ិញសៅេក្

ៃិងក្ំ

• ក្ំ ត់ទំនាក្់ទំៃងសហតុ
ៃិងផល
ស្តូវបាៃលាតស្តោងតាេរយៈការស្ក្ស ក្សេើលស្ពឹតតិការ
បាៃ មាាល់ស ើញ។

ត់ថាសតើទិៃនៃ័យណ្តេួ យគឺជាសែើេសហតុៃិង

–
ទំនាក្់ទំៃងតែលស្តូវបាៃលាក្់បាំង
៍នានាតែលអាច្បណ្ត
ត លឲ្យមាៃភ្ជពេិៃស្បស្ក្តីតែលស្តូវ

ស្បអប់ទី២៩. រសបៀបអៃុវតត ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ
១. ច្ងអុលបងាហញអំពីច្ំ ុ ច្េួ យច្ំៃួៃតែលមាៃតនេា ស្មាប់ស្វ ើការស ុើបអសងក ត
ែំ ណ្ត ក្់ កា លទី េួ យសៅក្នុ ងការអៃុ វ តត ការ វ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិ ច្ឆ័ យ
គឺ ត វ ងរក្អវ ី េួ យតែលមាៃតនេា ស្មាប់ ស្វ ើ កា រស ុើ ប អសងក ត។
តាេ្េម តា
គឺជាអវ ីេួយតែលអាស្ក្ក្់
ការថយច្ុេះនៃស្បាក្់ច្ំ ូ ល
ឬស្បតិបតត ិការអាជីវក្េម
ប៉ាុតៃត វាក្៏អាច្ជាការសក្ើៃស ើងយ៉ាងខ្ាំងនៃលទធ ផលការងារតែលេិៃបាៃរំពឹងទុក្ជាេុៃផងតែរ។

ែូ ច្ជា
(click)

២. ស្វ ើការវ ិភ្ជគ
ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យអាច្មាៃលក្ខ ៈសោយស្តង់
សោយស្គរតតការរក្ស ើញសែើេសហតុតតេួ យគត់
ឧ.
ស្បាក្់ច្ំ ូ លបាៃធាាក្់ច្ុេះកាលពីតខេុៃ
សោយស្គរតតការច្ុេះស្មេះរប ់អតិថិជៃថម ីៗមាៃការថយច្ុេះ។
ប៉ាុតៃត
ការវ ិភ្ជគតែលមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញជាងសៃេះអាច្ស្តូវការប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ
ៃិងការត វ ងរក្ទំនាក្់ទំៃងសៅវ ិញសៅេក្សោយសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ា តត ិពីរ (regression analysis)។
អវ ីតែលអន ក្ក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃសៅក្នុងែំណ្តក្់កាលសៃេះ
គឺត វ ងរក្ទំនាក្់ទំៃងតែលមាៃ ុពលភ្ជពតាេតផន ក្ ថ ិតិរវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យច្ំៃួៃពីរ តែលការសក្ើៃស ើង (ឬការថយច្ុេះ)
នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួ យ បណ្ត
ត លឲ្យមាៃការសក្ើៃស ើង (ឬថយច្ុេះ) នៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យេួ យសផសងសទៀត។
បសច្ច ក្សទ តែលកាៃ់តតទំសៃើបជាងសៃេះសទៀតសៅក្នុងតផន ក្ សៃេះ
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពី មា ធាតុ ំខ្ៃ់ៗ
គឺជាច្ំ ុ ច្ែ៏អស្គចរយេួ យ ស្មាប់ការចប់សផត ើេ។
៣.

រ ួេមាៃ
ការជីក្រក្ទិៃនៃ័យ
ប៉ាុតៃត ការវ ិភ្ជគអំពីទំនាក្់ទំៃងរវាងអញ្ា តត ិពីរសោយស្តង់

ស្មាំងការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់អនក្តាេជសស្េើ

សៅខ ៈសពលតែលវាអាច្គួ រឲ្យចប់អារេម ៍ តែលក្តាតខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃបាៃរ ួេច្ំត ក្ែល់ការតក្តស្បលទធ ផលការងារសនាេះ
វាពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទសៅក្នុងការសរៀបរាប់េូលសហតុតែលអាច្សក្ើតស ើងទង
ំ អ ់សៅក្នុងរបាយការ ៍
េួ យ។ ផ្ុយេក្វ ិញ អន ក្វ ិភ្ជគគួ រតតមាៃបំ ងស្វ ើការត វ ងរក្ក្តាតតែលជេះឥទធ ិពលខ្ាំងបំផុតេួ យ ឬយ៉ាងសស្ច្ើៃពីរ
សៅក្នុងបញ្ជហតែលស្តូវបាៃវ ិៃិច្ឆ័យ។
៤. សលើក្ស ើងអំពីស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃរប ់អនក្ឲ្យបាៃច្ា ់លា ់
សៅច្ុងបញ្ច ប់
របាយការ ៍នៃការវ ិៃិច្ឆ័យេួ យស្តូវតត្ៃែល់ការទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ
ៃិងបសងក ើតក្រ ីែ៏ច្ា ់លា ់េួយ ស្មាប់ការវ ិៃិច្ឆ័យសនាេះ។
អន ក្េិៃចំបាច្់រ ួេបញ្ចល
ូ ការងារតែលសៅពីសស្កាយការវ ិៃិច្ឆ័យសនាេះទ ំងអ ់សទ ប៉ាុតៃត អន ក្គួ រតត៖
• ច្ងអុលបងាហញអំពីបញ្ជហតែលអន ក្ក្ំពុងតតស្វ ើការវ ិៃិច្ឆ័យ

ការវ ិភ្ជគសៃេះផត ល់ជូៃអងា ភ្ជពនានាៃូ វការយល់ែឹងតែលអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃតាេរយៈការរ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត
សែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីរច្នាបថនានាសៅក្នុងទិៃនៃ័យ
ៃិងអៃុវតត គំរ ូ ថ ិតិ
ៃិងការគ នាសែើេបីចប់យក្ទំនាក្់ទំៃងនានារវាងប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន។
វ ិ ័យឯក្ជៃសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីពាក្រ ៍អំពីឥ រ ិយបទរប ់អតិថិជៃ
ៃិងរច្នាបថក្នុងការទិញ
សែើេបី មាាល់ៃិនានការសៅក្នុង ក្េម ភ្ជពនៃការលក្់
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ៃិងសែើេបីរំពឹងទុក្ច្ំស េះតស្េូ វការនៃធាតុច្ូលពីតខស ងាវក្់ផាត់ផាង់
ស្បតិបតត ិការ
ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ ។
ច្ំ ុ ច្សៃេះស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ាងច្ា ់សៅក្នុងបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់
Otto
–
ស្ក្ ុេហ៊េុៃលក្់រាយអុីៃ្ឺ ិត្ំជាងសគបំផុតលំោប់ទីពីររប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់។ 231
Otto
អៃុញ្ជាតឲ្យស្បព័ៃធ
ICT
រប ខ
់ ល ួៃទិញទំៃិញច្ំៃួៃស្បតហល ២០០.០០០ ក្នុងេួ យតខ ពីនែគូ តែលជាភ្ជគីទីបី សោយពុំមាៃអៃត រាគេៃ៍ ពីេៃុ សស ើយ។
សតើច្ំ ុ ច្អវ ីខាេះតែលបណ្ត
ត លឲ្យ
Otto
មាៃភ្ជពសជឿជាក្់ច្ំស េះស្បព័ៃធសៃេះ?
ស្បព័ៃធ
ICT
រប ់
Otto
ស្វ ើការវ ិភ្ជគអំពីស្បតិបតត ិការកាលពីអតីតកាលស្បតហលបី ៃ់លាៃស្បតិបតត ិការ
ៃិងអសថរច្ំៃួៃ
២០០
(តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការលក្់កាលពីអតីតកាល
ការស្ស្គវស្ជាវសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់
Otto
ៃិងព័ត៌មាៃអំពីអាកា ធាតុផងតែរ)
សែើេបីស្វ ើការទ សៃ៍ទយ
(សោយមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវច្ំៃួៃ
៩០
ភ្ជគរយ)
ថាសតើអតិថិជៃៃឹងទិញអវ ីខាេះ សៅក្នុងរយៈសពលេួ យ បាតហ៍េុៃសពលតែលអតិថិជៃទង
ំ សនាេះស្វ ើការបញ្ជាទិញ។
ស្បអប់ទី៣០. អន ក្លក្់រាយសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសែើេបីក្ំ ត់សោលសៅន្រ ត ីតែលមាៃនផទ ស េះ
Andrew
Pole
ស្តូវបាៃជួ លសោយ
Target
(ស្ក្ ុេហ៊េុៃលក្់រាយែ៏្ំេួយនៃស្បសទ អាសេរ ិក្)
សែើេបីច្ងអុលបងាហញអំពីសពលសវលា ំខ្ៃ់ៗទ ំងសនាេះសៅក្នុងជី វ ិតរប ់អតិថិជៃ
សៅសពលតែលទមាាប់សែើរទិញទំៃិញរប ់ពួក្សគមាៃភ្ជពបត់តបៃជាពិស
សហើយការផាយ
ិជាក្េម តែលស្តឹេស្តូវ
ឬគូ ប៉ាុងៃឹងអាច្ស្វ ើឲ្យពួ ក្សគចប់សផត ើេស្វ ើការច្ំណ្តយតាេវ ិ្ីថមីៗ។
សៅក្នុងស្ពឹតតិការ ៍នានាសៅក្នុងជី វ ិត
ពុំមាៃស្ពឹតតិការ ៍ណ្តេួ យ ំខ្ៃ់ជាងការចប់ក្ំស ើតរប ់ទរក្សនាេះសទ។
សៅសពលសនាេះ
ទមាាប់រប ់មាតាបិតាថម ីសថាមងៃឹងមាៃភ្ជពបត់តបៃខ្ាំងជាងស ទ ើរតតស្គប់សពលសផសងសទៀតទង
ំ អ ់សៅក្នុងជី វ ិតជាេៃុ ស
័ រប ់ពួក្សគ។
សពញវយ
ស្ប ិៃសបើស្ក្ ុេហ៊េុៃអាច្ មាាល់ស ើញអន ក្ទិញទំៃិញតែលជាន្រ ត ីមាៃនផទ ស េះសនាេះ
ពួ ក្សគអាច្ច្ំស ញស្បាក្់បាៃរាប់លាៃ។
សៅសពលតែលក្ុំពូ យទ័ររប ់ Pole ស្វ ើច្លនាឆ្ា ងកាត់ទិៃនៃ័យ ោត់អាច្ មាាល់ស ើញផលិតផលច្ំៃួៃ ២៥ តែល
សៅសពលស្វ ើការវ ិភ្ជគរ ួេោន
ស្វ ើឲ្យោត់អាច្ក្ំ ត់ពិៃ្ុនៃ
“ការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទ ស េះ”
រប ់អនក្ទិញទំៃិញមានក្់ៗ។
អវ ីតែល ំខ្ៃ់ជាងសៃេះសទៀតសនាេះ
ោត់អាច្បា៉ាៃ់ស្គមៃអំពីកាលបរ ិសច្ឆ ទែល់ក្ំ ត់ស្ប ូ តបុស្តរប ់នាងសៅសលើក្ញ្ច ក្់ក្ុំពូ យទ័រែ៏តូច្េួ យ
ស្វ ើែូសច្ន េះ
Target
អាច្សផញើសច្ញៃូ វគូ ប៉ាុងតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់សពលសវលាតាេែំណ្តក្់កាលជាក្់លាក្់នៃការពស េះរប ់នាង។
ក្នុងរយៈសពលស្បតហលេួ យឆានំបនាទប់ពី
Pole
បាៃបសងក ើតគំរ ូទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីការមាៃនផទ ស េះរប ់ោត់
មាៃេៃុ សស្ប ុ មានក្់បាៃសែើរច្ូ ល Target េួ យ តែលសៅខ្ងសស្ៅ Minneapolis ៃិងបាៃទេទរ ុំជួបអន ក្ស្គប់ស្គង។
ោត់ក្ំពុងតតកាតប់គូប៉ាុងតែលបាៃសផញើសៅកាៃ់ក្ូៃស្ ីរប ់ោត់
សោយោត់ក្ំពុងតតខឹង
សយងតាេៃិសយជិតមានក្់តែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការ ៃទ នាសនាេះ។
“ក្ូ ៃស្ ីរប ់ខ្ុំបាៃទទួ លរប ់សៃេះសៅក្នុង ំបុស្ត”
ោត់បាៃៃិយយ។
សហើយអន ក្បាៃសផញើឲ្យនាងៃូ វគូ ប៉ាុង ស្មាប់ សេា ៀក្បំ ក្់ទរក្
សតើអនក្ក្ំពុងតតពាយេសលើក្ទឹក្ច្ិតតនាងឲ្យមាៃនផទ ស េះតេៃតែរឬសទ?”

“នាងសៅសរៀៃថានក្់ វ ិទាល័យសៅស ើយសទ
ៃិងតស្គទរក្?

អន ក្ស្គប់ស្គងពុំមាៃសយបល់ច្ំស េះអវ ីតែលបុរ សនាេះក្ំពុងតតៃិយយសទ។
ោត់បាៃស្ក្ស ក្សេើលសស្ស្គេ ំបុស្តសនាេះ។
ពិតស្បាក្ែណ្ត ់ វាស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ សៅកាៃ់អា យោឋៃរប ់ក្ូៃស្ ីរប ់បុរ មានក្់សនាេះ ៃិងមាៃការផាយ
ិជាក្េម
អំពី សេា ៀក្បំ ក្់រប ់អនក្មាតយ
សស្គឿង ងាហ រ ិេ ស្មាប់ការច្ិញ្ចឹេក្ូ ៃ
ៃិងរ ូបភ្ជពរប ់ទរក្តែលក្ំពុងតតញញឹេ។
អន ក្ស្គប់ស្គងបាៃស្វ ើការ ុំសទ ៃិងពីរបីនថា សស្កាយេក្ បាៃសៅទូ រ ពទ សៅ ុំសទ េត ងសទៀត។

• បញ្ជាក្់អំពីេូលសហតុតែលអន ក្គិតថាបញ្ជហសនាេះបាៃសក្ើតស ើងៃិង
• ផត ល់ភ័ ត ុ តាងោំស្ទរប ់អនក្។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Jeff Rajeck “ការវ ិភ្ជគតែលអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ទីផារស្គប់រ ូបគួ រតតែឹង សលខ
២៖
ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ”
Econsultancy
នថា ទី៣១
តខក្ក្ក ោ
ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
www.econsultancy.com/blog/69300-analytics-approaches-every-marketer-should-know-2-diagnosticanalytics។

ប៉ាុតៃត
សៅសពលក្ំពុងៃិយយទូ រ ពទ សនាេះ
ឪពុក្មានក្់សនាេះបាៃរងភ្ជពអាមា៉ា ់េួយច្ំៃួៃ។
“ខ្ុំបាៃៃិយយជាេួ យក្ូ ៃស្ ីរប ់ខ្ុំ”
ោត់បាៃៃិយយ។
“វាបាៃបងាហញថា
មាៃ ក្េម ភ្ជពេួ យច្ំៃួៃសៅក្នុងផទ េះរប ់ខ្ុំតែលខ្ុំេិៃបាៃែឹងទ ំងស្ ុងសនាេះសទ។
នាងែល់ក្ំ ត់ ស្មាលក្ូ ៃសៅតខ ីហា។ ខ្ុំជំ ក្់ ក្យ ុំសទ សលាក្”។

៥.១.៣ ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Charles Duhigg
“សតើស្ក្ ុេហ៊េុៃ ិក្ាត វ ងយល់អំពីការ មាាត់រប ់អនក្បាៃសោយរសបៀបណ្ត” ទ សនាវែត ីញូវយ៉ាក្ថាេ នថា ទី១៦ តខក្ុេាៈ
ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shoppng-

ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់គំរ ូ ថ ិតិ

សតើមាៃអវ ីខាេះតែលអាច្សក្ើតស ើង?229
229

ៃិងបសច្ច ក្សទ ក្នុងការពាក្រ

៍

សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖

Halo “បាៃពៃយល់អំពកា
ី រវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

230

Ibid។

231

Economist “រសបៀបសស្បើស្បា ់ការ មាាត់ ិបបៃិេមិតរប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃ Otto នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់” នថាទី១២ តខសេស្គ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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 ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃែ៏គួរឲ្យចប់អារេម ៍េួយ ស្មាប់រោឋភិបាលសនាេះ
គឺសៅក្នុងការវ ិភ្ជគអំពីេសនា សញ្ច តនា។
រោឋភិបាលអាច្ទ សៃ៍ទយថាេសនា សញ្ច តនារប ់ស្បជាពលរែឋ ច្ំស េះបញ្ជហជាក្់លាក្់នានា
គឺ វ ិជា មាៃ
ឬអពាស្ក្ឹតតាេរយៈការវ ិភ្ជគអំពីការបសងាហេះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ។ 232

៥.១.៥ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
ឧទហរ ៍៖
អវ ិជា មាៃ

ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេរយៈមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
(machine learning algorithms) ែូ ច្ជា ែាស្កាេសែើេសឈើ (random forest) ៃិង support vector machine
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់កា រ ិ ក្ាត វ ងយល់
ៃិ ង ការស្វ ើ សត ត ទិ ៃន ៃ័ យ។
ឧបក្រ ៍ តែលមាៃស្បជាស្បិ យភ្ជពខ្ាំងបំ ផុ ត ស្មាប់ កា រ វ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃរ ួេមាៃ Python, R ៃិង
233
RapidMiner។

រោឋភិបាលអាច្សស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសែើេបីពស្ងឹងការផត ល់ស វាស្គធារ
ជំរុញការអភិវឌឍស ែឋ ក្ិច្ចតាេរយៈការពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពក្នុងការសស្បើស្បា ់
ៃិងកាត់បៃថ យការឆ្សបាក្ ការខា េះខ្ាយ ៃិងការបំ ៃ។ 237

• សៅតផន ក្រែឋ បាល
–
ច្ងអុលបងាហញអំពីអនក្លក្់តែលច្ំណ្តយតិច្បំផុត
ៃិងមាៃក្ស្េិតគុ ភ្ជពខព ់បំផុត
ផលិតភ្ជពរប ់បុគាលតផែ ក្តាេច្ាប់ឈប់ ស្មាក្ពាបាលជំងឺតែលបាៃសស្បើស្បា ់
ស្ក្ ួ ងតែលែំស ើរការេិៃបាៃលែ
ស្បសភទនៃជំនាញតែលៃឹងស្តូវការ
ៃិងថាសតើការច្ំណ្តយៃឹងសលើ ថវ ិកាតែលមាៃតែរឬសទ ៃិងសហតុអវី។
• សៅតផន ក្ស វា ងា េ
–
ច្ងអុលបងាហញអំពីក្ុមារតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យខ្ាំងជាងសគ
ក្ុមារតែលទំៃងជាអាច្ជួ បជុំស្គួ ស្គរវ ិញតិច្តួ ច្ជាងសគបំផុត
មានក្់ៗ។

នាំថាសតើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះតែលស្តូវអៃុវតត ។

វាសស្បើស្បា ់ការរ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងបសច្ច ក្សទ
ៃិងឧបក្រ ៍នានា
ែូ ច្ជា
វ ិធាៃអាជីវក្េម
មា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីក្នុងការបសងក ើតគំរ ូតាេក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងអៃុវតត បសច្ច ក្សទ ទ ំងសៃេះច្ំស េះប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីស្បតិបតត ិការ ៃិងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងផងតែរ។ 234
ស្ក្ ុេហ៊េុៃសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិសែើេបី “ស្វ ើឲ្យផលិតក្េម ការក្ំ ត់កាលវ ិភ្ជគ ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ សៅក្នុងតខសងាវក្់ផាត់ផាង់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
សែើេបីស្វ ើឲ្យស្បាក្ែថា
ពួ ក្សគក្ំពុងតតស្បគល់ជូៃៃូ វផលិតផលតែលស្តឹេស្តូវ
សៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងស្វ ើឲ្យបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អតិថិជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ”។235
ស្បអប់ទី៣១.
ការស្វ ើឲ្យឧ ាហក្េម នៃការតថទ ំ ុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយវ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
សៅសពលតែលអន ក្ផត ល់ការតថទ ំ ុខភ្ជពទង
ំ ឡាយរ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានា
ែូ ច្ជា
ក្ំ ត់ស្តារប ់អនក្ជំងឺ
ព័ត៌មាៃអំពីឱ ថ ទិៃនៃ័យស ែឋ ក្ិច្ច ទិៃនៃ័យស្បជាស្គន្រ ត ៃិងទិៃនៃ័យអំពីបាតុភូតសៅក្នុង ងា េ ៃិនានការតផន ក្ ុខភ្ជព
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីេៃទ ីរសពទយ ពួ ក្សគៃឹងអាច្ផត ល់ការតថទ ំ ុខភ្ជពបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃសោយច្ំណ្តយស្បាក្់តិច្ជាងេុៃ
ស្វ ើឲ្យការវ ិៃិសយគទុៃសលើប រ ិកាខរ ស្េួ ល
ឬបរ ិកាខរេៃទ ីរសពទយថម ីៗនាសពលអនាគតមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
ៃិងពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពរប ់េៃទ ីរសពទយ។
ការរ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ការត នាំជូៃសវជា ប ឌ ិតអំពីការផត ល់ការពាបាល
តែលលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃែល់អនក្ជំងឺមានក្់។
សោយស្គរតតការរ ួេបញ្ចល
ូ ោន
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពប
ី
ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ
េជឈេ ឌ លតថទ ំ ុខភ្ជព
Aurora
អាច្ស្វ ើឲ្យការតថទ ំ ុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថ យការច្ូ ល ស្មាក្សពទយស ើង វ ិញបាៃ ១០ ភ្ជគរយ
តែលតាេរយៈភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងការកាត់បៃថ យការច្ូ ល ស្មាក្សពទយស ើង វ ិញសៃេះ សគអាច្ ៃស ំ ំនច្ស្បាក្់បាៃ ៦
លាៃែុលាារអាសេរ ិក្ជាសរៀងរាល់ឆានំ។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
អងា ការឱ ថនានាអាច្ទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិសៃេះតាេរយៈការស្វ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថរប ់ពួ
ក្សគមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថ យសពលសវលាេុៃសពលតែលឱ ថថម ីអាច្ោក្់លក្់សៅសលើ ទីផារបាៃ (time-tomarket)។
ការស្វ ើស្តាប់តាេែំស ើរការក្នុងការផលិតថានអា
ំ ច្ស្វ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថបាៃកាៃ់តតឆាប់រហ័
សហើយវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃសៅក្នុងការត វ ងរក្អន ក្ជំងឺតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់ស្គក្លបងការពាបាលសោយតផែ ក្តាេ
អញ្ា តត ិជាសស្ច្ើៃ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Mark van Rijmenam “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ?”
ក្រ ីច្ំៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ” Datafloq។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨
តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
សៅខ ៈសពលតែលការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
ស្តូវបាៃសគសជឿជាក្់ថាជា
វាក្៏សៅតតស្តូវច្ំណ្តយសពលតវងសទៀតេុៃសពលតែលវាៃឹងកាាយជាភ្ជស្គទូ សៅ”។236

“អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ...
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ិ
ឹ អំពកា
Anusha Mehta “ការវភ្ជគអំ
ពីអាជីវក្េមទង
ំ បួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
ី រវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។

233

Ibid។

234

Halo “បាៃពៃយល់អំពកា
ី រវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

235

Ibid។

ៃិងការនលលក្្ៃធាៃ

ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលរ ួេមាៃ៖

៥.១.៤ ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិផតល់ការត

ៈ

ជាពិស

សៅតផន ក្ ុខមាលភ្ជពក្ុមារ

ៃិងស វាតែលលែ បំផុត ស្មាប់ក្ុមារ

• សៅតផន ក្ៃគរបាល
–
ស្តួ តពិៃិតយ
តាេោៃ
ៃិងគូ រតផៃទី ថ ិតិបទឧស្ក្ិែឋជាសរៀងរាល់នថា ។
សោយរ ួេបញ្ចល
ូ ោនជាេួ យការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជាប់េក្ជាេួ យអាច្សេើលស ើញ
ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធស្វ ើឲ្យតផន ក្ៃគរបាលអាច្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ
អំពីក្តៃា ងតែលស្តូវបញ្ជៃ
ូ ្ៃធាៃៃគរបាលសៅជាបនាទៃ់
តែលតាេ
រយៈការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសៃេះបាៃបសងក ើៃ ុវតថ ិភ្ជពៃិងស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយៃិង
• សៅតផន ក្តថទ ំ ុខភ្ជព
–
អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃភ្ជពរ ីក្ច្សស្េើៃយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត
បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងក្តៃា ងតថទ ំ ុខភ្ជព បសងក ើៃអស្តាក្នុងការបងាករជំងឺ ស្វ ើសរាគវ ិៃិច្ឆ័យ ៃិងការពាបាល
ៃិងជួ យែល់ការតាេោៃអំពីជំងឺ (ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី ៣២)។
ស្បអប់ទី ៣២. ការវ ិភ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ
ព័ត៌មាៃស្តឹេស្តូវ
ៃិងទៃ់សពលសវលា ត ីពីបញ្ជហ ុខភ្ជពស្គធារ ៈជា ក្ល
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់េួយតែលអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃការវាយតនេា
ៃិងការសឆ្ា ើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័
សៅៃឹងការសលច្ស ើងៃូ វហាៃិភ័យតផន ក្ ុ ខភ្ជពសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្។
ទីភ្ជនក្់ងារតផន ក្ ុខភ្ជពស្គធារ ៈនៃស្បសទ កាណ្តោបាៃបសងក ើតបណ្ត
ត ញព័ត៌មាៃ មាាត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ
ក្លសលាក្ (GPHIN)។ ព័ត៌មាៃពី GPHIN ស្តូវបាៃផត ល់ជូៃអងា ការ ុខភ្ជពពិភពសលាក្ រោឋភិបាលអៃត រជាតិ
ៃិងអងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាល
តែលបនាទប់េក្
អាច្មាៃស្បតិក្េម សៅៃឹងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈបាៃយ៉ាងឆាប់រហ័ ។
GPHIN
គឺជាស្បព័ៃធផត ល់ការស្ពមាៃទៃ់សពលសវលាសោយតផែ ក្សលើអុីៃ្ឺ ិតតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជព
តែលស្បេូ លផតុំរបាយការ ៍បឋេអំពីព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
២៤
សមា៉ាងក្នុងេួ យនថា
៧
នថា ក្នុងេួ យ បាតហ៍។
ស្បព័ៃធពហុភ្ជស្គែ៏ពិស
សៃេះ
ស្បេូ លផតុំ
ៃិងផសពវ ផាយព័ត៌មាៃតែល ក្់ព័ៃធ ត ីពីការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ
ៃិងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈសផសងសទៀតតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃស្បភពនានានៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយសៅទូ ទ ំង ក្
លសលាក្
ែូ ច្ជា
ស វាបញ្ជ ៃ
ូ ស្គរព័ ត៌ មា ៃថម ី ៗ តាេស្បព័ ៃធ អុីៃ ្ឺ ិ ត
(news
wires)
ៃិ ង តវបស្គយត៍។
ការពិ ៃិ តយតាេោៃសៃេះស្តូវបាៃស្វ ើស ើងជាស្បាំបីភ្ជស្គ
សោយសស្បើស្បា ់ការបក្តស្បតាេមា៉ា ុីៃ ស្មាប់អតថ បទតែលេិៃតេៃជាភ្ជស្គអង់សគា ឲ្យសៅជាអតថ បទភ្ជស្គអង់សគា
ៃិងអតថ បទភ្ជស្គអង់សគា សៅជាអតថ បទភ្ជស្គសផសងសទៀត។
ព័ត៌មាៃទ ំងសៃេះស្តូវបាៃ ស្មាំងយក្
សោយតផែ ក្តាេភ្ជព ក្់ព័ៃធ
សោយែំស ើរការ វ ័យស្បវតត ិេួយ
តែលបនាទប់េក្ស្តូវបាៃ ស្មាំងបតៃថ េតាេរយៈការ វ ិភ្ជគរប ់េៃុ ស។
ធាតុសច្ញស្តូវបាៃតបងតច្ក្ស្បសភទ
ៃិងស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ បាៃ។
ស ច្ក្ត ីជូៃែំ ឹងអំពីសហតុការ ៍នានានៃ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ
តែលអាច្មាៃផលវ ិបាក្្ា ៃ់្ារច្ំស េះ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ ៃឹងស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ បៃត សៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗ។
GPHIN មាៃវ ិស្គលភ្ជពទូ លំទូលាយ។ វាតាេោៃសហតុការ ៍នានា ែូ ច្ជា ការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ ជំងឺឆ្ាង អាហារ
ៃិងទឹក្តែលរងការបំពុល សភរវក្េម តែលសស្បើភ្ជនក្់ងារបងក សរាគជាអាវុ្ (bio-terrorism) ៃិងការស្បឈេៃឹងស្គរធាតុគីេី

236

Mark
van
Rijmenam
“អនាគតរប ់ទិៃនៃយ
័ ្ំ?”
ក្រ ីច្ំៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”
Datafloq។
https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Sid
Frank
ៃិង
Traci
Gusher
“ទិៃនៃយ
័ កាៃ់តតលែ ស្បស ើរ
រោឋភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖
ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យ
ៃិងការវ ិភ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទង
ំ អ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធ ផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូ ៃស្បជាពលរែឋ ” វ ិទាស្គថៃរោឋភិបាល KPMG តខេិថុនា
ឆានំ២០១៦ ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-better-government.pdf។

អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

habits.html?pagewated=1&_r=1&hp។
ការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃែ៏គួរឲ្យចប់អារេម ៍េួយ ស្មាប់រោឋភិបាលសនាេះ
គឺសៅក្នុងការវ ិភ្ជគអំពីេសនា សញ្ច តនា។
រោឋភិបាលអាច្ទ សៃ៍ទយថាេសនា សញ្ច តនារប ់ស្បជាពលរែឋ ច្ំស េះបញ្ជហជាក្់លាក្់នានា
គឺ វ ិជា មាៃ
ឬអពាស្ក្ឹតតាេរយៈការវ ិភ្ជគអំពីការបសងាហេះស្គរសៅសលើស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ។ 232

៥.១.៥ ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល
ឧទហរ ៍៖
អវ ិជា មាៃ

ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេរយៈមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
(machine learning algorithms) ែូ ច្ជា ែាស្កាេសែើេសឈើ (random forest) ៃិង support vector machine
ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់កា រ ិ ក្ាត វ ងយល់
ៃិ ង ការស្វ ើ សត ត ទិ ៃន ៃ័ យ។
ឧបក្រ ៍ តែលមាៃស្បជាស្បិ យភ្ជពខ្ាំងបំ ផុ ត ស្មាប់ កា រ វ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃរ ួេមាៃ Python, R ៃិង
233
RapidMiner។

រោឋភិបាលអាច្សស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសែើេបីពស្ងឹងការផត ល់ស វាស្គធារ
ជំរុញការអភិវឌឍស ែឋ ក្ិច្ចតាេរយៈការពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពក្នុងការសស្បើស្បា ់
ៃិងកាត់បៃថ យការឆ្សបាក្ ការខា េះខ្ាយ ៃិងការបំ ៃ។ 237

• សៅតផន ក្រែឋ បាល
–
ច្ងអុលបងាហញអំពីអនក្លក្់តែលច្ំណ្តយតិច្បំផុត
ៃិងមាៃក្ស្េិតគុ ភ្ជពខព ់បំផុត
ផលិតភ្ជពរប ់បុគាលតផែ ក្តាេច្ាប់ឈប់ ស្មាក្ពាបាលជំងឺតែលបាៃសស្បើស្បា ់
ស្ក្ ួ ងតែលែំស ើរការេិៃបាៃលែ
ស្បសភទនៃជំនាញតែលៃឹងស្តូវការ
ៃិងថាសតើការច្ំណ្តយៃឹងសលើ ថវ ិកាតែលមាៃតែរឬសទ ៃិងសហតុអវី។
• សៅតផន ក្ស វា ងា េ
–
ច្ងអុលបងាហញអំពីក្ុមារតែលស្បឈេៃឹងហាៃិភ័យខ្ាំងជាងសគ
ក្ុមារតែលទំៃងជាអាច្ជួ បជុំស្គួ ស្គរវ ិញតិច្តួ ច្ជាងសគបំផុត
មានក្់ៗ។

នាំថាសតើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះតែលស្តូវអៃុវតត ។

វាសស្បើស្បា ់ការរ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងបសច្ច ក្សទ
ៃិងឧបក្រ ៍នានា
ែូ ច្ជា
វ ិធាៃអាជីវក្េម
មា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីក្នុងការបសងក ើតគំរ ូតាេក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងអៃុវតត បសច្ច ក្សទ ទ ំងសៃេះច្ំស េះប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ទិៃនៃ័យស្បវតត ិស្គន្រ ត
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីស្បតិបតត ិការ ៃិងទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងផងតែរ។ 234
ស្ក្ ុេហ៊េុៃសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិសែើេបី “ស្វ ើឲ្យផលិតក្េម ការក្ំ ត់កាលវ ិភ្ជគ ៃិងបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ សៅក្នុងតខសងាវក្់ផាត់ផាង់មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
សែើេបីស្វ ើឲ្យស្បាក្ែថា
ពួ ក្សគក្ំពុងតតស្បគល់ជូៃៃូ វផលិតផលតែលស្តឹេស្តូវ
សៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងស្វ ើឲ្យបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់អតិថិជៃមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ”។235
ស្បអប់ទី៣១.
ការស្វ ើឲ្យឧ ាហក្េម នៃការតថទ ំ ុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសោយវ ិ្ីស្គន្រ ត សៅក្នុងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
សៅសពលតែលអន ក្ផត ល់ការតថទ ំ ុខភ្ជពទង
ំ ឡាយរ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានា
ែូ ច្ជា
ក្ំ ត់ស្តារប ់អនក្ជំងឺ
ព័ត៌មាៃអំពីឱ ថ ទិៃនៃ័យស ែឋ ក្ិច្ច ទិៃនៃ័យស្បជាស្គន្រ ត ៃិងទិៃនៃ័យអំពីបាតុភូតសៅក្នុង ងា េ ៃិនានការតផន ក្ ុខភ្ជព
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីេៃទ ីរសពទយ ពួ ក្សគៃឹងអាច្ផត ល់ការតថទ ំ ុខភ្ជពបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃសោយច្ំណ្តយស្បាក្់តិច្ជាងេុៃ
ស្វ ើឲ្យការវ ិៃិសយគទុៃសលើប រ ិកាខរ ស្េួ ល
ឬបរ ិកាខរេៃទ ីរសពទយថម ីៗនាសពលអនាគតមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
ៃិងពស្ងឹងស្ប ិទធភ្ជពរប ់េៃទ ីរសពទយ។
ការរ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យនានាក្៏អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីផតល់ការត នាំជូៃសវជា ប ឌ ិតអំពីការផត ល់ការពាបាល
តែលលែ បំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃែល់អនក្ជំងឺមានក្់។
សោយស្គរតតការរ ួេបញ្ចល
ូ ោន
ៃិងការវ ិភ្ជគអំពប
ី
ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ
េជឈេ ឌ លតថទ ំ ុខភ្ជព
Aurora
អាច្ស្វ ើឲ្យការតថទ ំ ុខភ្ជពមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថ យការច្ូ ល ស្មាក្សពទយស ើង វ ិញបាៃ ១០ ភ្ជគរយ
តែលតាេរយៈភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងការកាត់បៃថ យការច្ូ ល ស្មាក្សពទយស ើង វ ិញសៃេះ សគអាច្ ៃស ំ ំនច្ស្បាក្់បាៃ ៦
លាៃែុលាារអាសេរ ិក្ជាសរៀងរាល់ឆានំ។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
អងា ការឱ ថនានាអាច្ទទួ លបាៃអតថ ស្បសយជៃ៍ពីការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិសៃេះតាេរយៈការស្វ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថរប ់ពួ
ក្សគមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង ៃិងកាត់បៃថ យសពលសវលាេុៃសពលតែលឱ ថថម ីអាច្ោក្់លក្់សៅសលើ ទីផារបាៃ (time-tomarket)។
ការស្វ ើស្តាប់តាេែំស ើរការក្នុងការផលិតថានអា
ំ ច្ស្វ ើឲ្យការអភិវឌឍឱ ថបាៃកាៃ់តតឆាប់រហ័
សហើយវាមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លជាងេុៃសៅក្នុងការត វ ងរក្អន ក្ជំងឺតែលស្តឹេស្តូវ ស្មាប់ស្គក្លបងការពាបាលសោយតផែ ក្តាេ
អញ្ា តត ិជាសស្ច្ើៃ។

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Mark van Rijmenam “អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ?”
ក្រ ីច្ំៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ” Datafloq។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨
តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
សៅខ ៈសពលតែលការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
ស្តូវបាៃសគសជឿជាក្់ថាជា
វាក្៏សៅតតស្តូវច្ំណ្តយសពលតវងសទៀតេុៃសពលតែលវាៃឹងកាាយជាភ្ជស្គទូ សៅ”។236

“អនាគតរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ...
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ិ
ឹ អំពកា
Anusha Mehta “ការវភ្ជគអំ
ពីអាជីវក្េមទង
ំ បួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
ី រវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។
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Ibid។
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Halo “បាៃពៃយល់អំពកា
ី រវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ ៃិងការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://halobi.com/blog/descriptive-predictive-and-prescriptive-analytics-explained/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Ibid។

ៃិងការនលលក្្ៃធាៃ

ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលរ ួេមាៃ៖

៥.១.៤ ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ
ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិផតល់ការត

ៈ

ជាពិស

សៅតផន ក្ ុខមាលភ្ជពក្ុមារ

ៃិងស វាតែលលែ បំផុត ស្មាប់ក្ុមារ

• សៅតផន ក្ៃគរបាល
–
ស្តួ តពិៃិតយ
តាេោៃ
ៃិងគូ រតផៃទី ថ ិតិបទឧស្ក្ិែឋជាសរៀងរាល់នថា ។
សោយរ ួេបញ្ចល
ូ ោនជាេួ យការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជាប់េក្ជាេួ យអាច្សេើលស ើញ
ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធស្វ ើឲ្យតផន ក្ៃគរបាលអាច្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ
អំពីក្តៃា ងតែលស្តូវបញ្ជៃ
ូ ្ៃធាៃៃគរបាលសៅជាបនាទៃ់
តែលតាេ
រយៈការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធសៃេះបាៃបសងក ើៃ ុវតថ ិភ្ជពៃិងស្ប ិទធភ្ជពច្ំណ្តយៃិង
• សៅតផន ក្តថទ ំ ុខភ្ជព
–
អៃុញ្ជាតឲ្យមាៃភ្ជពរ ីក្ច្សស្េើៃយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត
បសងក ើៃស្ប ិទធភ្ជពសៅក្នុងក្តៃា ងតថទ ំ ុខភ្ជព បសងក ើៃអស្តាក្នុងការបងាករជំងឺ ស្វ ើសរាគវ ិៃិច្ឆ័យ ៃិងការពាបាល
ៃិងជួ យែល់ការតាេោៃអំពីជំងឺ (ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី ៣២)។
ស្បអប់ទី ៣២. ការវ ិភ្ជគ ៃិងការតាេោៃជំងឺ
ព័ត៌មាៃស្តឹេស្តូវ
ៃិងទៃ់សពលសវលា ត ីពីបញ្ជហ ុខភ្ជពស្គធារ ៈជា ក្ល
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់េួយតែលអាច្ស្វ ើឲ្យមាៃការវាយតនេា
ៃិងការសឆ្ា ើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័
សៅៃឹងការសលច្ស ើងៃូ វហាៃិភ័យតផន ក្ ុ ខភ្ជពសៅជុំ វ ិញពិភពសលាក្។
ទីភ្ជនក្់ងារតផន ក្ ុខភ្ជពស្គធារ ៈនៃស្បសទ កាណ្តោបាៃបសងក ើតបណ្ត
ត ញព័ត៌មាៃ មាាត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ
ក្លសលាក្ (GPHIN)។ ព័ត៌មាៃពី GPHIN ស្តូវបាៃផត ល់ជូៃអងា ការ ុខភ្ជពពិភពសលាក្ រោឋភិបាលអៃត រជាតិ
ៃិងអងា ការេិៃតេៃរោឋភិបាល
តែលបនាទប់េក្
អាច្មាៃស្បតិក្េម សៅៃឹងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈបាៃយ៉ាងឆាប់រហ័ ។
GPHIN
គឺជាស្បព័ៃធផត ល់ការស្ពមាៃទៃ់សពលសវលាសោយតផែ ក្សលើអុីៃ្ឺ ិតតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជព
តែលស្បេូ លផតុំរបាយការ ៍បឋេអំពីព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង
២៤
សមា៉ាងក្នុងេួ យនថា
៧
នថា ក្នុងេួ យ បាតហ៍។
ស្បព័ៃធពហុភ្ជស្គែ៏ពិស
សៃេះ
ស្បេូ លផតុំ
ៃិងផសពវ ផាយព័ត៌មាៃតែល ក្់ព័ៃធ ត ីពីការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ
ៃិងសហតុការ ៍ ុខភ្ជពស្គធារ ៈសផសងសទៀតតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃស្បភពនានានៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយសៅទូ ទ ំង ក្
លសលាក្
ែូ ច្ជា
ស វាបញ្ជ ៃ
ូ ស្គរព័ ត៌ មា ៃថម ី ៗ តាេស្បព័ ៃធ អុីៃ ្ឺ ិ ត
(news
wires)
ៃិ ង តវបស្គយត៍។
ការពិ ៃិ តយតាេោៃសៃេះស្តូវបាៃស្វ ើស ើងជាស្បាំបីភ្ជស្គ
សោយសស្បើស្បា ់ការបក្តស្បតាេមា៉ា ុីៃ ស្មាប់អតថ បទតែលេិៃតេៃជាភ្ជស្គអង់សគា ឲ្យសៅជាអតថ បទភ្ជស្គអង់សគា
ៃិងអតថ បទភ្ជស្គអង់សគា សៅជាអតថ បទភ្ជស្គសផសងសទៀត។
ព័ត៌មាៃទ ំងសៃេះស្តូវបាៃ ស្មាំងយក្
សោយតផែ ក្តាេភ្ជព ក្់ព័ៃធ
សោយែំស ើរការ វ ័យស្បវតត ិេួយ
តែលបនាទប់េក្ស្តូវបាៃ ស្មាំងបតៃថ េតាេរយៈការ វ ិភ្ជគរប ់េៃុ ស។
ធាតុសច្ញស្តូវបាៃតបងតច្ក្ស្បសភទ
ៃិងស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ បាៃ។
ស ច្ក្ត ីជូៃែំ ឹងអំពីសហតុការ ៍នានានៃ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ
តែលអាច្មាៃផលវ ិបាក្្ា ៃ់្ារច្ំស េះ ុខភ្ជពស្គធារ ៈ ៃឹងស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ បៃត សៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗ។
GPHIN មាៃវ ិស្គលភ្ជពទូ លំទូលាយ។ វាតាេោៃសហតុការ ៍នានា ែូ ច្ជា ការផ្ុេះរាតតាតនៃជំងឺ ជំងឺឆ្ាង អាហារ
ៃិងទឹក្តែលរងការបំពុល សភរវក្េម តែលសស្បើភ្ជនក្់ងារបងក សរាគជាអាវុ្ (bio-terrorism) ៃិងការស្បឈេៃឹងស្គរធាតុគីេី
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Mark
van
Rijmenam
“អនាគតរប ់ទិៃនៃយ
័ ្ំ?”
ក្រ ីច្ំៃួៃបីនៃការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ”
Datafloq។
https://datafloq.com/read/future-big-data-use-cases-prescriptive-analytics/668 (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

237

Sid
Frank
ៃិង
Traci
Gusher
“ទិៃនៃយ
័ កាៃ់តតលែ ស្បស ើរ
រោឋភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖
ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យ
ៃិងការវ ិភ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទង
ំ អ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធ ផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូ ៃស្បជាពលរែឋ ” វ ិទាស្គថៃរោឋភិបាល KPMG តខេិថុនា
ឆានំ២០១៦ ទំព័រទី៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-better-government.pdf។

អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

សស្ោេះ្េម ជាតិ ៃិងបញ្ជហនានាតែល

ក្់ព័ៃធៃឹង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ផលិតផល ឱ ថ ៃិងស វាសវជា ស្គន្រ ត នានា។

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Abla
Mawudeku
ៃិង
Michael
Blench
“បណ្ត
ត ញព័ត៌មាៃ មាាត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្ (GPHIN)” n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://mtarchive.info/MTS-2005-Mawudeku.pdf (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
មាៃឧប គា តផន ក្សោលៃសយបាយ
អងា ភ្ជព
វបប្េ៌
្ៃធាៃ
តែលទប់ស្គកត់ការសស្បើស្បា ់កាៃ់តតទូ លំទូលាយតថេសទៀតៃូ វការវ ិភ្ជគសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ច។238

ៃិងបសច្ច ក្សទ

រោឋភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតផន ក្បសច្ច ក្សទ តែលរ ួេមាៃ៖
ទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ
ក្ស្េិតខុ ៗោននៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
ឃ្ាំងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយ
សហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលហួ
េ័យ
ក្ងវ េះខ្តលទធ ភ្ជពក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំតែលកាៃ់កាប់សោយវ ិ ័យឯក្ជៃ
ៃិងឧបក្រ ៍ស្វ ើការវ ិភ្ជគទំសៃើបៗតែលេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃ។239
បញ្ជហស្បឈេរប ់អងា ភ្ជពរ ួេមាៃ៖
ក្ងវ េះខ្តអងា ភ្ជព
ែំស ើរការ
ឬឧបក្រ ៍ ស្មាប់ ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
អវតត មាៃរប ់អនក្ឧបតថ េា/អន ក្ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ភ្ជពស្គទក្់ស ទ ើរសៅក្នុងច្ំសណ្តេបុគាលិក្ច្ំស េះការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យ
សោយតផែ ក្តាេេូ លសហតុតផន ក្ច្ាប់/សោលៃសយបាយតែលមាៃ ុពលភ្ជព
ឬសោយតផែ ក្តាេវ ិ្ីស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងស្បវតត ិស្គន្រ ត ែ៏តឹង រុឹង
ការយល់ែឹងអំពី
“ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរ ួច្”
សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ
ៃិងទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់ តែលមាៃតនេា សៅមាៃក្ស្េិត ៃិងការតក្តស្បអាទិភ្ជព។240
៥.២ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគ
ក្់ព័ៃធៃឹង
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូ វការយល់ែឹង”។241

“ការអៃុវតត ែំស

ើរការក្នុងការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ គឺជា៖ “ប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត នាំ ឬវ ិធាៃតផន ក្គ ិត វ ិទាតែល ជាពិស
សៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ
ៃឹងជួ យគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហណ្តេួ យ”។ 242 ស្ប ិទធភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៃេះអាស្ ័យសលើទិៃនៃ័យ–
គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
“តែលជេះឥទធ ិពលសលើតនេា នៃការវ ិភ្ជគ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយតផែ ក្សលើធាតុសច្ញនានា”។243
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីែំស ើរការទិៃនៃ័យ្ំ (ស្វ ើឲ្យមាៃៃ័យ )។ អងា ភ្ជពនានា–ទ ំងឯក្ជៃ
ៃិងស្គធារ ៈ–ពឹងតផែ ក្សលើការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ
ៃិងស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានា
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រទ ំងសនាេះ “អាច្ែំស ើរការធាតុច្ូល ៃិងអញ្ា តត ិ សែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃសស្ច្ើៃជាង
ៃិងអាច្ែំស ើរការធាតុច្ូល
ៃិងអញ្ា តត ិទ ំងសនាេះសៅក្នុងសលបឿៃ
ៃិងភ្ជពអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃតែលសលើ ពី េតថ ភ្ជពរប ់េៃុ សខ្ាំងណ្ត ់”។244
រាជប ឌ ិត ភ្ជតផន ក្ វ ិ វ ក្េម នៃច្ស្ក្ភពអង់សគា

ត

នាំថា៖

រោឋភិបាល
អាជីវក្េម
ៃិងអងា ភ្ជពស្គធារ ៈៃឹងចំបាច្់ស្តូវពិចរណ្តអំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័ររប ់ពួក្សគសៅក្នុងកា
រស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ការស្បឹក្ាសយបល់យ៉ាងទូ លំទូលាយ
ៃិងការធានាថា
យៃត ការនានាស្តូវបាៃោក្់ឲ្យអៃុវតត សែើេបីចប់
ៃិងសោេះស្ស្គយក្ំហុ
ឬផលវ ិបាក្ណ្តេួ យតែលសក្ើតស ើងសោយអសច្តនាច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើង។ 245

សៃេះពីសស្ េះតតការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃតេៃផត ល់តនេា សោយស រ ី
ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ី សអើង
ៃិងភ្ជពេិៃយុតតិ្េ៌ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។
ការសរ ី សអើងស្តូវបាៃបងក ប់សៅក្នុងគំរ ូសនាេះ។

ឬសោយអពាស្ក្ឹតសនាេះសទ។
246

ជាលទធ ផល

សៅសពលតែលមាៃអងា ភ្ជពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងតែលសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីោំស្ទ
(ឬជំៃួ )
េៃុ សសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
មាៃភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រកាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលបាៃកាាយជាក្ងវ ល់េួយ។
ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ
Will
Knight
៖
“ស្ប ិៃសបើមាៃភ្ជពលសេែ ៀងបាៃលាក្់ខល ួៃសៅក្នុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ
ិបាក្ជាអវ
ិជា
តែលសគេិៃបាៃែឹង ៃិងេិៃបាៃស្តួ តពិៃិតយ កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងសនាេះ វាអាច្មាៃផលវ
មាៃយ៉ាង្ា ៃ់្ារ
ជាពិស
ច្ំស េះ ហគេៃ៍ស្ក្ីស្ក្ ៃិងជៃជាតិភ្ជគតិច្”។247
ស្បអប់ទី៣២. ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង
សៅក្នុងឆានំ២០១៥
ក្េម វ ិ្ីរ ូបភ្ជពរប ់
Google
បាៃក្ត់ មាាល់
(tagged)
សោយមាៃការភ័ៃតស្ច្ ំសលើរ ូបថតេៃុ សជៃជាតិសមមពីរនាក្់ថាជា តវ ស្គវអាន្រហវិក្
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័ររប ់
Google
េិៃបាៃទទួ លការប ត ុ េះ
បណ្ត
ត លអំពីរ ូបភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ព ៌ស្ អាប់ឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់។
សៅក្នុងក្រ ីេួយសផសងសទៀត
ិៃិ
ការវ ច្ឆ័យរប ់
AI
អំពីការស្បក្ួ តរ ូប ស្េ ់
ភ្ជគសស្ច្ើៃបាៃសស្ជើ សរ ី អន ក្ច្ូ លរ ួេតែលមាៃត បក្
ជាអន ក្ទទួ លបាៃជ័យជេន េះ
ពីសស្ េះការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីការគ នាសនាេះស្តូវបាៃស្វ ើស ើង សៅសលើរ ូបភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ ។
ទ ំងសៃេះ គឺជាក្រ ីតូច្តាច្ តែលអាច្តក្តស្េូវបាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល តាេរយៈការផត ល់ជូៃ AI ៃូ វ ំណ្តក្បតៃថ េសទៀត
សៅក្នុងតផន ក្តែលវាពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់។
សៅក្នុងក្រ ីសផសងសទៀត
តែល
AI
ក្ំពុងតតស្វ ើការជាេួ យៃឹងទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់រ ួច្សហើយសនាេះ
សៅក្នុង េុស្ទតែលោមៃសោលសៅនៃព័ត៌មាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសនាេះ
ការត វ ងរក្
ៃិងការស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងៃឹងមាៃការលំបាក្ជាងសៃេះខ្ាំងណ្ត ់។
ភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្មាៃផលប៉ាេះ ល់តែលបងក ការខូ ច្ខ្តខ្ាំងជាងសៃេះសទៀតសៅក្នុង
តផន ក្សផសងៗសទៀត ែូ ច្ជា ការអៃុវតត ច្ាប់ ជាសែើេ។ សៅក្នុងឆានំ២០១៦ ការស ុើបអសងក ត ProPublica េួ យបាៃរក្ស ើញថា
ឧបក្រ ៍ តែលសែើរសោយ
AI
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការអៃុវតត ច្ាប់
ទំៃងជាស្បកា ថា
ជៃជាតិត បក្សមមក្ំពុងតត ថ ិតសៅសស្កាេហាៃិភ័យនៃឧស្ក្ិែឋក្េម ខ្ាំងជាងជៃជាតិត បក្
។
សៅក្នុងរែឋ េួយច្ំៃួៃ
សៅស្ក្េពឹងតផែ ក្សលើឧបក្រ ៍តបបសនាេះសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើអនក្ណ្តៃឹងជាប់ពៃធ នាោរ
ៃិងអន ក្ណ្តៃឹងអាច្សែើរសហើរសោយមាៃស រ ីភ្ជព សៅសពលខា េះ សោយពុំមាៃការស ុើបអសងក តបតៃថ េសោយខល ួៃឯងសនាេះសទ។
ក្រ ីែូច្ោនអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុងតផន ក្សផសងសទៀត
ែូ ច្ជា
ការអៃុេ័តច្ំស េះក្េច ី
សៅក្តៃា ងតែលេៃុ សេិៃទទួ លបាៃការតំណ្តងឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះ
ការេិៃសអើសពើ
ៃិងខវ េះខ្តស វាៃឹងសក្ើតស ើងកាៃ់តតខ្ាំងកាាតថេសទៀត។
សៅក្នុងការតថទ ំ ខ
ុ ភ្ជព
តែល
AI
ក្ំពុងតតជេះឥទធ ិពលយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅក្នុងការស្វ ើសរាគវ ិៃិច្ឆ័យ
ៃិងការពាបាលជំងឺសនាេះ
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្មាៃភ្ជពអៃត រាយច្ំស េះស្បជាជៃតែលទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគេិៃស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុ
ងប ត ុ ំទិៃនៃ័យនៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល។
ជាក្់ត ត ង
ស្ប ិៃសបើពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយសទសនាេះ
ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្ស្វ ើឲ្យភ្ជពលសេែ ៀងរប ់េៃុ សមាៃ ភ្ជពកាៃ់តត្ា ៃ់្ារស ើង។
សោយ ថ ិតសៅសស្កាេការយល់ស ើញថា
ូ ហវ តវរ
គឺោមៃភ្ជពលសេែ ៀងសនាេះ
េៃុ សទំៃងជាសជឿជាក្់សលើការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់ការគ នាតាេ
AI
សោយេិៃបាៃែឹងថា
ការវ ិៃិច្ឆ័យទ ំងសនាេះក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីការសរ ី សអើងរប ់ពួក្សគសោយផ្លទល់រ ួច្រាល់សហើយ។
ជាលទធ ផល
សយើងៃឹងទទួ លយក្ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយ
AI
សោយពុំមាៃការសងឿងឆ្ា ល់អំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្ទ ំងសនាេះសទ
ៃិងបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពលសេែ ៀងជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រទ ំងសនាេះសែើេបី
“ពស្ងឹង” ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទ ំងសនាេះកាៃ់តតខ្ាំងស ើង។
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Avantika Monnappa “ វ ិទាស្គន្រ ត នៃទិៃនៃយ
័ ទល់ៃឹង ទិៃនៃ័យ្ំ ទល់ៃឹង ការវ ិភ្ជគទិៃនៃយ
័ ជាស្បព័ៃធ” simplilearn នថាទី០២ តខេីនា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.simplilearn.com/data-science-vs-big-data-vs-data-analytics-article។

242

វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/algorithm
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្ វ ិ វ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ ររប គ
់
ៈក្មាម្ិការវ ិទាស្គន្រ ត
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទានៃ ភ្ជអង់សគា (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វសើ ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៣។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។

244

Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
ុំ ូ យទ័រ” ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆានំ២០១៦)
ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។

246

Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
ុំ ូ យទ័រ” ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆានំ២០១៦)
ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។

245

រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្ វ ិ វ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ ររប ់គ ៈក្មាម្ិការវ ិទាស្គន្រ ត
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទានៃ ភ្ជអង់សគា (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វសើ ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆានំ២០១៧
ទំព័រទី៣៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។

247

Will Knight “ការគ

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Ben Dickson “សតើភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រគឺជាអវ ី?”
Techtalks នថា ទី២៦ តខេីនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://bdtechtalks.com/2018/03/26/racist-sexist-ai-

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀងមាៃសៅស្គប់ទីក្តៃា ង ៃិងហាក្់បីែូច្ជាពុំមាៃអន ក្ណ្តមានក្់យក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំស

េះវាសនាេះសទ”

ការស្តួ តពិៃិតយបសច្ច ក្ វ ិទយ MIT ស ើង វ ិញ នថាទី១២ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/608248/biased-algorithmsare-everywhere-and-no-one-seems-to-care/។

សស្ោេះ្េម ជាតិ ៃិងបញ្ជហនានាតែល

ក្់ព័ៃធៃឹង ុវតថ ិភ្ជពរប ់ផលិតផល ឱ ថ ៃិងស វាសវជា ស្គន្រ ត នានា។

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
Abla
Mawudeku
ៃិង
Michael
Blench
“បណ្ត
ត ញព័ត៌មាៃ មាាត់អំពី ុខភ្ជពស្គធារ ៈសៅសលើ ក្លសលាក្ (GPHIN)” n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://mtarchive.info/MTS-2005-Mawudeku.pdf (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថា ទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
មាៃឧប គា តផន ក្សោលៃសយបាយ
អងា ភ្ជព
វបប្េ៌
្ៃធាៃ
តែលទប់ស្គកត់ការសស្បើស្បា ់កាៃ់តតទូ លំទូលាយតថេសទៀតៃូ វការវ ិភ្ជគសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ច។238

ៃិងបសច្ច ក្សទ

រោឋភិបាលស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេតផន ក្បសច្ច ក្សទ តែលរ ួេមាៃ៖
ទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ
ក្ស្េិតខុ ៗោននៃគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
ឃ្ាំងទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវបាៃតច្ក្ចយ
សហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលហួ
េ័យ
ក្ងវ េះខ្តលទធ ភ្ជពក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំតែលកាៃ់កាប់សោយវ ិ ័យឯក្ជៃ
ៃិងឧបក្រ ៍ស្វ ើការវ ិភ្ជគទំសៃើបៗតែលេិៃអាច្ត វ ងរក្បាៃ។239
បញ្ជហស្បឈេរប ់អងា ភ្ជពរ ួេមាៃ៖
ក្ងវ េះខ្តអងា ភ្ជព
ែំស ើរការ
ឬឧបក្រ ៍ ស្មាប់ ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
អវតត មាៃរប ់អនក្ឧបតថ េា/អន ក្ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ភ្ជពស្គទក្់ស ទ ើរសៅក្នុងច្ំសណ្តេបុគាលិក្ច្ំស េះការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យ
សោយតផែ ក្តាេេូ លសហតុតផន ក្ច្ាប់/សោលៃសយបាយតែលមាៃ ុពលភ្ជព
ឬសោយតផែ ក្តាេវ ិ្ីស្គន្រ ត ស្គប់ស្គងស្បវតត ិស្គន្រ ត ែ៏តឹង រុឹង
ការយល់ែឹងអំពី
“ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរ ួច្”
សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគតែលមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ
ៃិងទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីស្គប់ស្គងសលើការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់ តែលមាៃតនេា សៅមាៃក្ស្េិត ៃិងការតក្តស្បអាទិភ្ជព។240
៥.២ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគ
ក្់ព័ៃធៃឹង
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូ វការយល់ែឹង”។241

“ការអៃុវតត ែំស

ើរការក្នុងការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ គឺជា៖ “ប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត នាំ ឬវ ិធាៃតផន ក្គ ិត វ ិទាតែល ជាពិស
សៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ
ៃឹងជួ យគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហណ្តេួ យ”។ 242 ស្ប ិទធភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៃេះអាស្ ័យសលើទិៃនៃ័យ–
គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
“តែលជេះឥទធ ិពលសលើតនេា នៃការវ ិភ្ជគ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សោយតផែ ក្សលើធាតុសច្ញនានា”។243
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីែំស ើរការទិៃនៃ័យ្ំ (ស្វ ើឲ្យមាៃៃ័យ )។ អងា ភ្ជពនានា–ទ ំងឯក្ជៃ
ៃិងស្គធារ ៈ–ពឹងតផែ ក្សលើការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហ
ៃិងស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានា
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រទ ំងសនាេះ “អាច្ែំស ើរការធាតុច្ូល ៃិងអញ្ា តត ិ សែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃសស្ច្ើៃជាង
ៃិងអាច្ែំស ើរការធាតុច្ូល
ៃិងអញ្ា តត ិទ ំងសនាេះសៅក្នុងសលបឿៃ
ៃិងភ្ជពអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃតែលសលើ ពី េតថ ភ្ជពរប ់េៃុ សខ្ាំងណ្ត ់”។244
រាជប ឌ ិត ភ្ជតផន ក្ វ ិ វ ក្េម នៃច្ស្ក្ភពអង់សគា

ត

នាំថា៖

រោឋភិបាល
អាជីវក្េម
ៃិងអងា ភ្ជពស្គធារ ៈៃឹងចំបាច្់ស្តូវពិចរណ្តអំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័ររប ់ពួក្សគសៅក្នុងកា
រស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ការស្បឹក្ាសយបល់យ៉ាងទូ លំទូលាយ
ៃិងការធានាថា
យៃត ការនានាស្តូវបាៃោក្់ឲ្យអៃុវតត សែើេបីចប់
ៃិងសោេះស្ស្គយក្ំហុ
ឬផលវ ិបាក្ណ្តេួ យតែលសក្ើតស ើងសោយអសច្តនាច្ំស េះស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើង។ 245

សៃេះពីសស្ េះតតការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃតេៃផត ល់តនេា សោយស រ ី
ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ី សអើង
ៃិងភ្ជពេិៃយុតតិ្េ៌ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។
ការសរ ី សអើងស្តូវបាៃបងក ប់សៅក្នុងគំរ ូសនាេះ។

ឬសោយអពាស្ក្ឹតសនាេះសទ។
246

ជាលទធ ផល

សៅសពលតែលមាៃអងា ភ្ជពកាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងតែលសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រសែើេបីោំស្ទ
(ឬជំៃួ )
េៃុ សសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
មាៃភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេក្ុំពូ យទ័រកាៃ់តតសស្ច្ើៃតែលបាៃកាាយជាក្ងវ ល់េួយ។
ែូ ច្តែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់សោយ
Will
Knight
៖
“ស្ប ិៃសបើមាៃភ្ជពលសេែ ៀងបាៃលាក្់ខល ួៃសៅក្នុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ
ិបាក្ជាអវ
ិជា
តែលសគេិៃបាៃែឹង ៃិងេិៃបាៃស្តួ តពិៃិតយ កាៃ់តតសស្ច្ើៃស ើងសនាេះ វាអាច្មាៃផលវ
មាៃយ៉ាង្ា ៃ់្ារ
ជាពិស
ច្ំស េះ ហគេៃ៍ស្ក្ីស្ក្ ៃិងជៃជាតិភ្ជគតិច្”។247
ស្បអប់ទី៣២. ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង
សៅក្នុងឆានំ២០១៥
ក្េម វ ិ្ីរ ូបភ្ជពរប ់
Google
បាៃក្ត់ មាាល់
(tagged)
សោយមាៃការភ័ៃតស្ច្ ំសលើរ ូបថតេៃុ សជៃជាតិសមមពីរនាក្់ថាជា តវ ស្គវអាន្រហវិក្
ពីសស្ េះការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័ររប ់
Google
េិៃបាៃទទួ លការប ត ុ េះ
បណ្ត
ត លអំពីរ ូបភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ព ៌ស្ អាប់ឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់។
សៅក្នុងក្រ ីេួយសផសងសទៀត
ិៃិ
ការវ ច្ឆ័យរប ់
AI
អំពីការស្បក្ួ តរ ូប ស្េ ់
ភ្ជគសស្ច្ើៃបាៃសស្ជើ សរ ី អន ក្ច្ូ លរ ួេតែលមាៃត បក្
ជាអន ក្ទទួ លបាៃជ័យជេន េះ
ពីសស្ េះការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីការគ នាសនាេះស្តូវបាៃស្វ ើស ើង សៅសលើរ ូបភ្ជពរប ់េៃុ សតែលមាៃត បក្ ។
ទ ំងសៃេះ គឺជាក្រ ីតូច្តាច្ តែលអាច្តក្តស្េូវបាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល តាេរយៈការផត ល់ជូៃ AI ៃូ វ ំណ្តក្បតៃថ េសទៀត
សៅក្នុងតផន ក្តែលវាពុំមាៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ោៃ់។
សៅក្នុងក្រ ីសផសងសទៀត
តែល
AI
ក្ំពុងតតស្វ ើការជាេួ យៃឹងទិៃនៃ័យតែលមាៃច្ំៃួៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់រ ួច្សហើយសនាេះ
សៅក្នុង េុស្ទតែលោមៃសោលសៅនៃព័ត៌មាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសនាេះ
ការត វ ងរក្
ៃិងការស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងៃឹងមាៃការលំបាក្ជាងសៃេះខ្ាំងណ្ត ់។
ភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្មាៃផលប៉ាេះ ល់តែលបងក ការខូ ច្ខ្តខ្ាំងជាងសៃេះសទៀតសៅក្នុង
តផន ក្សផសងៗសទៀត ែូ ច្ជា ការអៃុវតត ច្ាប់ ជាសែើេ។ សៅក្នុងឆានំ២០១៦ ការស ុើបអសងក ត ProPublica េួ យបាៃរក្ស ើញថា
ឧបក្រ ៍ តែលសែើរសោយ
AI
តែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការអៃុវតត ច្ាប់
ទំៃងជាស្បកា ថា
ជៃជាតិត បក្សមមក្ំពុងតត ថ ិតសៅសស្កាេហាៃិភ័យនៃឧស្ក្ិែឋក្េម ខ្ាំងជាងជៃជាតិត បក្
។
សៅក្នុងរែឋ េួយច្ំៃួៃ
សៅស្ក្េពឹងតផែ ក្សលើឧបក្រ ៍តបបសនាេះសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថាសតើអនក្ណ្តៃឹងជាប់ពៃធ នាោរ
ៃិងអន ក្ណ្តៃឹងអាច្សែើរសហើរសោយមាៃស រ ីភ្ជព សៅសពលខា េះ សោយពុំមាៃការស ុើបអសងក តបតៃថ េសោយខល ួៃឯងសនាេះសទ។
ក្រ ីែូច្ោនអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុងតផន ក្សផសងសទៀត
ែូ ច្ជា
ការអៃុេ័តច្ំស េះក្េច ី
សៅក្តៃា ងតែលេៃុ សេិៃទទួ លបាៃការតំណ្តងឲ្យបាៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះ
ការេិៃសអើសពើ
ៃិងខវ េះខ្តស វាៃឹងសក្ើតស ើងកាៃ់តតខ្ាំងកាាតថេសទៀត។
សៅក្នុងការតថទ ំ ខ
ុ ភ្ជព
តែល
AI
ក្ំពុងតតជេះឥទធ ិពលយ៉ាងខ្ាំងកាាសៅក្នុងការស្វ ើសរាគវ ិៃិច្ឆ័យ
ៃិងការពាបាលជំងឺសនាេះ
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្មាៃភ្ជពអៃត រាយច្ំស េះស្បជាជៃតែលទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគេិៃស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុ
ងប ត ុ ំទិៃនៃ័យនៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល។
ជាក្់ត ត ង
ស្ប ិៃសបើពុំមាៃែំសណ្តេះស្ស្គយសទសនាេះ
ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្ស្វ ើឲ្យភ្ជពលសេែ ៀងរប ់េៃុ សមាៃ ភ្ជពកាៃ់តត្ា ៃ់្ារស ើង។
សោយ ថ ិតសៅសស្កាេការយល់ស ើញថា
ូ ហវ តវរ
គឺោមៃភ្ជពលសេែ ៀងសនាេះ
េៃុ សទំៃងជាសជឿជាក្់សលើការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់ការគ នាតាេ
AI
សោយេិៃបាៃែឹងថា
ការវ ិៃិច្ឆ័យទ ំងសនាេះក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីការសរ ី សអើងរប ់ពួក្សគសោយផ្លទល់រ ួច្រាល់សហើយ។
ជាលទធ ផល
សយើងៃឹងទទួ លយក្ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយ
AI
សោយពុំមាៃការសងឿងឆ្ា ល់អំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្ទ ំងសនាេះសទ
ៃិងបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលកាៃ់តតមាៃភ្ជពលសេែ ៀងជាងសៃេះសទៀត ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រទ ំងសនាេះសែើេបី
“ពស្ងឹង” ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទ ំងសនាេះកាៃ់តតខ្ាំងស ើង។
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Avantika Monnappa “ វ ិទាស្គន្រ ត នៃទិៃនៃយ
័ ទល់ៃឹង ទិៃនៃ័យ្ំ ទល់ៃឹង ការវ ិភ្ជគទិៃនៃយ
័ ជាស្បព័ៃធ” simplilearn នថាទី០២ តខេីនា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.simplilearn.com/data-science-vs-big-data-vs-data-analytics-article។

242

វច្នាៃុស្ក្េសខេស្រ ៊ីែ “ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/algorithm
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្ វ ិ វ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ ររប គ
់
ៈក្មាម្ិការវ ិទាស្គន្រ ត
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទានៃ ភ្ជអង់សគា (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វសើ ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី៣។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។
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Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
ុំ ូ យទ័រ” ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ ១០ (តខតុលា ឆានំ២០១៦)
ទំព័រទី ១៦-១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។
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រាជប ឌ ិត ភ្ជតផនក្ វ ិ វ ក្េម “ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្៖ ការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង ំ ួ ររប ់គ ៈក្មាម្ិការវ ិទាស្គន្រ ត
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទានៃ ភ្ជអង់សគា (House of Commons) អំពីការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងការស្វសើ ច្ក្ត ី សស្េច្” តខសេស្គ ឆានំ២០១៧
ទំព័រទី៣៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.raeng.org.uk/publications/responses/algorithms-in-decision-making។

247

Will Knight “ការគ

បាៃែក្ស្ ង់ (សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល) ពី៖ Ben Dickson “សតើភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រគឺជាអវ ី?”
Techtalks នថា ទី២៦ តខេីនា ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://bdtechtalks.com/2018/03/26/racist-sexist-ai-

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀងមាៃសៅស្គប់ទីក្តៃា ង ៃិងហាក្់បីែូច្ជាពុំមាៃអន ក្ណ្តមានក្់យក្ច្ិតតទុក្ោក្់ច្ំស

េះវាសនាេះសទ”

ការស្តួ តពិៃិតយបសច្ច ក្ វ ិទយ MIT ស ើង វ ិញ នថាទី១២ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/608248/biased-algorithmsare-everywhere-and-no-one-seems-to-care/។

deep-learning-algorithms/។

១.

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្សក្ើតស ើងភ្ជាេៗ ជាលទធ ផលនៃបញ្ជហនានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន។ 248
បញ្ជហទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ៖
• ធាតុច្ូលនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ – ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពលសេែ ៀង េិៃសពញសលញ
ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
តែលអាច្ស្វ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័របសងក ើតលទធ ផលេិៃលែ
ៃិងស្បតហលជាមាៃការសរ ី សអើង។
• វ ិធាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាធាតុច្ូល ស្មាប់ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ
ជាស្តូវបាៃថា ឹងតថា ងេិៃបាៃលែ សនាេះសទ។

២.

–
នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្បតហល

• រងវ ង់នៃសយបល់ស្ត ប់
–
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃបាៃស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងលំហសនាេះសទ។
ក្េម ភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះេជឈោឋៃតែលការគ នាសនាេះបាៃទញយក្ទិ
ៃន ៃ័យតែលពួ ក្សគសស្បើស្បា ់ជាធាតុច្ូល។
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀងអាច្ពស្ងឹងភ្ជពលសេែ ៀងរប ់វាកាៃ់តតខ្ាំង
សៅក្នុងអវ ីតែលសគអាច្ចត់ទុក្ថាជារងវ ង់នៃការពាក្រ ៍ តែលបំសពញឲ្យខល ួៃឯង។ 249
អាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃត រាយពីរស្បសភទ៖

ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតបងតច្ក្សក្ើតស ើងសៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្វ ើការតច្ក្រំ តលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា
ឬ្ៃធាៃេួ យច្ំៃួៃសោយតផែ ក្តាេការ ៃម តតែលមាៃភ្ជពសរ ី សអើង។
ឧទហរ ៍េួយ
គឺការគ នានៃការវាយតនេា អំពី ហាៃិភ័យនៃក្េច ី្នាោរ តែលស្វ ើការបែិស ្ជាស្បព័ៃធច្ំស េះ ក្យស ន ើ ុំក្េច ីរប ់ន្រ ត ី។
ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតំណ្តង
“សក្ើតស ើងសៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្ ុេេួ យច្ំៃួៃតាេវ ិ្ីតែលស្បហាក្់
ស្បតហលោនៃឹងអតត ញ្ជា
តែរ”។ 251 សៅទីសៃេះ បសច្ច ក្ វ ិទាពស្ងឹងផន ត់គំៃិត។ ឧទហរ ៍៖ ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
តែលច្ងអុលបងាហញថា ស្បជាជៃសៅអា ុីបូ ៌ ក្ំពុងតតស្ពិច្តភន ក្ សៅសពលតែលជាក្់ត ត ង ពួ ក្សគក្ំពុងតតញញឹេ។
គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្តូវបាៃស ន ើស ើងសែើេបីសោេះស្ស្គយភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំ
ពយ
ូ ទ័រ ៃិងទប់ស្គកត់ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនានាតែលភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសនាេះអាច្បសងក ើតស ើង។ គ សៃយយភ្ជពេិៃតេៃស្តឹេតតជាតមាាភ្ជពសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត វារ ួេបញ្ចល
ូ
“កាតពវ ក្ិច្ចសៅក្នុងការរាយការ ៍
ៃិងផត ល់សហតុផលនៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងបៃធ ូរបៃថ យផលប៉ាេះ ល់អ វ ិជា មាៃ
252
ឬស ច្ក្ត ីអៃត រាយណ្តេួ យតែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុង ងា េ”។
សៅក្នុងឆានំ២០១៦
ុស្ក្ឹតភ្ជព
គ សៃយយភ្ជព
ៃិងតមាាភ្ជពសៅក្នុង ហគេៃ៍នៃមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
(Machine
Learning
community)
–
ស្ក្ ុេអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត
អន ក្អភិវឌឍ
ៃិងអន ក្ស្ស្គវស្ជាវតផន ក្ក្ុំពូ យទ័រេួ យស្ក្ ុេ–
បាៃបសញ្ច ញសោលការ ៍ ត នាំច្ំៃួៃស្បាំ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃគ សៃយយភ្ជព។
សោលការ ៍
ទ ំងសនាេះ
(ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី៣៣)
មាៃបំ ងជួ យែល់អនក្អភិវឌឍទ ំងឡាយសៅក្នុងការរច្នា
ៃិងអៃុវតត ស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតាេវ ិ្ីតែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។
ស្បអប់ទី៣៣. សោលការ ៍ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃគ
ៃិងតមាាភ្ជពសៅក្នុងមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង

សៃយយភ្ជព៖

ុស្ក្ឹតភ្ជព គ

សៃយយភ្ជព

248

េូ លៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ៖ អៃុវតត ទ សនាទៃសៅតាេបរ ិបទរប ស្់ បសទ ខុ ៗោន (វា ុីងសតាៃឌី ុី ឆានំ២០១៧)
ទំព័រទី៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។

249

Ibid។

250

Sidney Fussell “ស្គន្រស្គតចរយនៃ AI ផតល់ព័ត៌មាៃលេែ ិតអំពីសស្ោេះថានក្់នៃភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងពិភពសលាក្ជាក្់ត ត ង [បាៃតក្តស្េូវ]”
Gizmodo នថាទ០
ី ៨ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://gizmodo.com/microsoft-researcher-details-real-world-dangers-of-algo-1821129334។

251

Ibid។

252

Nicholas Diakopoulos ៃិង Sorelle Friedler “រសបៀបស្វ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
ុំ ូ យទ័រមាៃគ សៃយយភ្ជព” ការស្តួតពិៃិតយបសច្ច ក្ វ ិទយ MIT ស ើង វ ិញ នថាទ១
ី ៧
តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/602933/how-to-hold-algorithms-accountable/។

–
ល់តែលមាៃការសរ ី សអើង

អាច្ពៃយល់បាៃ
ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្ពេទ ំងទិៃនៃ័យណ្តេួ យតែលនាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី
សស្េច្ទ ំងសនាេះអាច្ពៃយល់សៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ
ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀតបាៃសោយេិៃសស្បើ ក្យបសច្ច ក្សទ ។

–

៣. អាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃ
–
អៃុញ្ជាតឲ្យតតិយជៃតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ស្វ ើការ ួ រសែញសោល
ត វ ងយល់
ៃិងស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញច្ំស េះឥរ ិយបថនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
តាេរយៈការលាតស្តោងព័ត៌មាៃតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការពិៃិតយតាេោៃ
ការស្តួ តពិៃិតយ
ៃិងការរ ិេះគៃ់
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងតាេរយៈការផត ល់ឯក្ស្គរលេែ ិត
អុីៃ្ឺសហវ
ស្មាប់ការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
(APIs)
តែលមាៃភ្ជព េស្ បតាេតបបបសច្ច ក្សទ ៃិងលក្ខ ខ ឌ ក្នុងការសស្បើស្បា ់ តែលមាៃការអៃុញ្ជាតផងតែរ។

• ក្ងវ េះការយល់ែឹងអំពីប រ ិបទ – ៃិយេៃ័យនៃគុ ភ្ជពនៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត លទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពរ ឹងមាំនៃវ ិធាៃ
ៃិងទេា ៃ់នានា
ជាញឹក្ញាប់
មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេបរ ិបទ។
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលែំស ើរការបាៃយ៉ាងលែ សៅក្នុងបរ ិបទតែលវាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់ប រ ិបទ
សនាេះ
អាច្មាៃភ្ជពសរ ី សអើង
ស្ប ិៃសបើវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងបរ ិបទសផសងសទៀតជាសលើក្ែំបូងសនាេះ។

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ សយងតាេ Kate Crawford
ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតបងតច្ក្ ៃិងស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតំណ្តង។ 250

ុស្ក្ឹតភ្ជព
ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃបាៃបសងក ើតផលប៉ាេះ
ឬេិៃយុតតិ្េ៌សនាេះសទ សៅសពលតែលស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបតាេតផន ក្ស្បជាស្គន្រ ត ខុ ៗោន។

៤.

មាៃទំៃួលខុ ស្តូវ
–
ស្វ ើឲ្យវ ិ្ីតក្តស្េូវផលប៉ាេះ ល់អ វ ិជា មាៃនៃស្បព័ៃធស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រច្ំស េះបុ
គា ល
ឬ ងា េអាច្សេើលស ើញសៅខ្ងសស្ៅ
ៃិងចត់តាំងតួ នាទីនផទ ក្នុង ស្មាប់អនក្តែលស្តូវទទួ លខុ ស្តូវច្ំស េះការតក្តស្េូ វបញ្ជហទ ំងសនាេះឲ្យបាៃទៃ់សពលសវ
លា។

៥.

ភ្ជពស្តឹេស្តូវ
–
ច្ងអុលបងាហញ
ក្ត់ស្តា
ៃិងបញ្ជាក្់យ៉ាងច្ា ់អំពីស្បភពនៃភ្ជពខុ ឆ្ា ង
ៃិងភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់សៅក្នុងែំស ើរការនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រទ ំងេូ ល
ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យរប ់វា
ស្វ ើែូសច្ន េះសគអាច្ស្វ ើការត វ ងយល់អំពីការបញ្ជាក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្
ៃិងការបញ្ជាក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពអំពីក្រ ី តែលអាស្ក្ក្់បំផុត ៃិងផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីៃីតិ វ ិ្ីក្នុងការបៃធ ូរបៃថ យ។

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
េូ លៃិ្ិ
World
Wide
Web
“គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ៖អៃុវតត ទ សនាទៃសៅតាេបរ ិបទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន
(វា ុីងសតាៃឌី ុី
ឆានំ២០១៧)
ទំព័រទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។
អាជាញ្រស្គធារ

ៈបាៃចប់សផត ើេអៃុវតត វ ិធាៃការសែើេបីសលើក្ក្េព ់គ

សៃយយភ្ជពនៃការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ។

សៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ស្ក្ ុេស្បឹក្ានៃទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីគ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅតខ្ន ូ ឆានំ ២០១៧។253
ច្ាប់សៃេះតស្េូវឲ្យមាៃការបសងក ើតស្ក្ ុេការងារេួ យតែលៃឹង ិក្ាអំពី៖
(១)
រសបៀបតែលទីភ្ជនក្់ងារសៅក្នុងស្ក្ ុងសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ
ល់ច្ំស េះការរ ់សៅ
(២)
ថាសតើមាៃស្បព័ៃធណ្តេួ យសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធទ ំងសនាេះតែលសរ ី សអើងច្ំស េះេៃុ សសោយតផែ ក្តាេអាយុ
ពូ ជស្គ ៃ៍
ស្គ នា
សយៃឌ័រ
ទំសនារផល វូ សភទ
ឬស្គថៃភ្ជពនៃភ្ជពជាពលរែឋ តែរឬសទ
ៃិង
(៣)
ត វ ងរក្វ ិ្ីស្វ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្មាៃការយល់ែឹងអំពីែំស ើរការក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ទ ំងសៃេះ។254
សៅក្នុងរបាយការ ៍ឆានំ២០១៥ តែលមាៃច្ំ ងសជើងថា ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូ តឱកា
ការតថរក្ាគុ តនេា រែឋ បាល
Obama
បាៃទទួ លស្គាល់អំពី
“ កាតៃុពលរប ់បសច្ច ក្ វ ិទាទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស រ ី សអើងច្ំស េះបុគាលទ ំងឡាយ
សទេះបីជាសោយសច្តនា
ឬអសច្តនាក្ត ី
អាច្បណ្ត
ត លឲ្យមាៃលទធ ផលតែលមាៃការសរ ី សអើង
កាត់បៃថ យឱកា
255
ៃិងជសស្េើ តែលពួ ក្សគអាច្ត វ ងរក្បាៃ”។
របាយការ ៍សនាេះបាៃត នាំអំពី វ ិធាៃការជាសស្ច្ើៃសែើេបីបៃធ ូរបៃថ យហាៃិភ័យសៃេះតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការពស្ងីក្ភ្ជពជំនាញ
តផន ក្បសច្ច ក្សទ សៅក្នុងការបញ្ឈប់ការសរ ី សអើង
ៃិងការយល់ែឹងយ៉ាងសស្ៅស្ជេះអំពីការក្ំ ត់តនេា ខុ ៗោនផងតែរ។
សស្កាយេក្ មាៃរបាយការ ៍េួយសទៀត ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ឱកា
ៃិង ិទធិពលរែឋ
បាៃបញ្ជាក្់អំពីតស្េូវការនៃ
“ឱកា ស ម ើោនតាេរយៈការបសងក ើត”
អេះអាងច្ំស េះការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីអៃត រាយតែលអាច្សក្ើតស ើងរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 256

253

Elizabeth Zima “សតើច្ាប់ ត ព
ី ីតមាាភ្ជពនៃ Al រប ទ
់ ីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្អាច្ជាគំរ ូេួ យ ស្មាប់ស្បសទ េួ យតែរឬសទ?” បសច្ចក្ វ ិទារប រ់ ោឋភិបាល នថាទ០
ី ៤ តខេក្រា
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.govtech.com/policy/Could-New-York-Citys-Al-Transparency-Bill-Be-a-Model-for-the-Country.html។

254

ិ សៅកាៃ់ការបសងក ើតគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
Lauren Kirchner “ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ វវតត
ុំ ូ យទ័រ” Ars Technica នថាទី១៩ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://arstechnica.com/tech-policy/2017/12/new-york-city-moves-to-create-accountability-for-algorithms/។

255

ការ ិយល័យស្បតិបតត ិរប ស្់ បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូ តឱកា ការតថរក្ាគុ តនេា –របាយការ ៍អព
ំ ីវឌឍៃភ្ជពបសណ្ត
ត េះអា ៃន ”
តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf។

256

ការ ិយល័យស្បតិបតត ិរប ស្់ បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ឱកា ៃិង ទ
ិ ធ ិពលរែឋ ” តខឧ ភ្ជ
ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf។

deep-learning-algorithms/។

១.

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្សក្ើតស ើងភ្ជាេៗ ជាលទធ ផលនៃបញ្ជហនានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន។ 248
បញ្ជហទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ៖
• ធាតុច្ូលនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ – ទិៃនៃ័យអាច្មាៃភ្ជពលសេែ ៀង េិៃសពញសលញ
ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
តែលអាច្ស្វ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័របសងក ើតលទធ ផលេិៃលែ
ៃិងស្បតហលជាមាៃការសរ ី សអើង។
• វ ិធាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាធាតុច្ូល ស្មាប់ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ
ជាស្តូវបាៃថា ឹងតថា ងេិៃបាៃលែ សនាេះសទ។

២.

–
នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្បតហល

• រងវ ង់នៃសយបល់ស្ត ប់
–
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃបាៃស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងលំហសនាេះសទ។
ក្េម ភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះេជឈោឋៃតែលការគ នាសនាេះបាៃទញយក្ទិ
ៃន ៃ័យតែលពួ ក្សគសស្បើស្បា ់ជាធាតុច្ូល។
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀងអាច្ពស្ងឹងភ្ជពលសេែ ៀងរប ់វាកាៃ់តតខ្ាំង
សៅក្នុងអវ ីតែលសគអាច្ចត់ទុក្ថាជារងវ ង់នៃការពាក្រ ៍ តែលបំសពញឲ្យខល ួៃឯង។ 249
អាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃត រាយពីរស្បសភទ៖

ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតបងតច្ក្សក្ើតស ើងសៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្វ ើការតច្ក្រំ តលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា
ឬ្ៃធាៃេួ យច្ំៃួៃសោយតផែ ក្តាេការ ៃម តតែលមាៃភ្ជពសរ ី សអើង។
ឧទហរ ៍េួយ
គឺការគ នានៃការវាយតនេា អំពី ហាៃិភ័យនៃក្េច ី្នាោរ តែលស្វ ើការបែិស ្ជាស្បព័ៃធច្ំស េះ ក្យស ន ើ ុំក្េច ីរប ់ន្រ ត ី។
ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតំណ្តង
“សក្ើតស ើងសៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្ ុេេួ យច្ំៃួៃតាេវ ិ្ីតែលស្បហាក្់
ស្បតហលោនៃឹងអតត ញ្ជា
តែរ”។ 251 សៅទីសៃេះ បសច្ច ក្ វ ិទាពស្ងឹងផន ត់គំៃិត។ ឧទហរ ៍៖ ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
តែលច្ងអុលបងាហញថា ស្បជាជៃសៅអា ុីបូ ៌ ក្ំពុងតតស្ពិច្តភន ក្ សៅសពលតែលជាក្់ត ត ង ពួ ក្សគក្ំពុងតតញញឹេ។
គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្តូវបាៃស ន ើស ើងសែើេបីសោេះស្ស្គយភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំ
ពយ
ូ ទ័រ ៃិងទប់ស្គកត់ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនានាតែលភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសនាេះអាច្បសងក ើតស ើង។ គ សៃយយភ្ជពេិៃតេៃស្តឹេតតជាតមាាភ្ជពសនាេះសទ
ប៉ាុតៃត វារ ួេបញ្ចល
ូ
“កាតពវ ក្ិច្ចសៅក្នុងការរាយការ ៍
ៃិងផត ល់សហតុផលនៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
ៃិងបៃធ ូរបៃថ យផលប៉ាេះ ល់អ វ ិជា មាៃ
252
ឬស ច្ក្ត ីអៃត រាយណ្តេួ យតែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុង ងា េ”។
សៅក្នុងឆានំ២០១៦
ុស្ក្ឹតភ្ជព
គ សៃយយភ្ជព
ៃិងតមាាភ្ជពសៅក្នុង ហគេៃ៍នៃមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
(Machine
Learning
community)
–
ស្ក្ ុេអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត
អន ក្អភិវឌឍ
ៃិងអន ក្ស្ស្គវស្ជាវតផន ក្ក្ុំពូ យទ័រេួ យស្ក្ ុេ–
បាៃបសញ្ច ញសោលការ ៍ ត នាំច្ំៃួៃស្បាំ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃគ សៃយយភ្ជព។
សោលការ ៍
ទ ំងសនាេះ
(ច្ូ រសេើលស្បអប់ទី៣៣)
មាៃបំ ងជួ យែល់អនក្អភិវឌឍទ ំងឡាយសៅក្នុងការរច្នា
ៃិងអៃុវតត ស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតាេវ ិ្ីតែលមាៃគ សៃយយភ្ជពជាស្គធារ ៈ។
ស្បអប់ទី៣៣. សោលការ ៍ ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលមាៃគ
ៃិងតមាាភ្ជពសៅក្នុងមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង

សៃយយភ្ជព៖

ុស្ក្ឹតភ្ជព គ

សៃយយភ្ជព

248

េូ លៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ៖ អៃុវតត ទ សនាទៃសៅតាេបរ ិបទរប ស្់ បសទ ខុ ៗោន (វា ុីងសតាៃឌី ុី ឆានំ២០១៧)
ទំព័រទី៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។

249

Ibid។

250

Sidney Fussell “ស្គន្រស្គតចរយនៃ AI ផតល់ព័ត៌មាៃលេែ ិតអំពីសស្ោេះថានក្់នៃភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងពិភពសលាក្ជាក្់ត ត ង [បាៃតក្តស្េូវ]”
Gizmodo នថាទ០
ី ៨ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://gizmodo.com/microsoft-researcher-details-real-world-dangers-of-algo-1821129334។

251

Ibid។

252

Nicholas Diakopoulos ៃិង Sorelle Friedler “រសបៀបស្វ ើឲ្យការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
ុំ ូ យទ័រមាៃគ សៃយយភ្ជព” ការស្តួតពិៃិតយបសច្ច ក្ វ ិទយ MIT ស ើង វ ិញ នថាទ១
ី ៧
តខវ ិច្ឆ ិកា ឆាន២
ំ ០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.technologyrevieiw.com/s/602933/how-to-hold-algorithms-accountable/។

–
ល់តែលមាៃការសរ ី សអើង

អាច្ពៃយល់បាៃ
ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្ពេទ ំងទិៃនៃ័យណ្តេួ យតែលនាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី
សស្េច្ទ ំងសនាេះអាច្ពៃយល់សៅកាៃ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ុងសស្កាយ
ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀតបាៃសោយេិៃសស្បើ ក្យបសច្ច ក្សទ ។

–

៣. អាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃ
–
អៃុញ្ជាតឲ្យតតិយជៃតែលមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ស្វ ើការ ួ រសែញសោល
ត វ ងយល់
ៃិងស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញច្ំស េះឥរ ិយបថនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
តាេរយៈការលាតស្តោងព័ត៌មាៃតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការពិៃិតយតាេោៃ
ការស្តួ តពិៃិតយ
ៃិងការរ ិេះគៃ់
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងតាេរយៈការផត ល់ឯក្ស្គរលេែ ិត
អុីៃ្ឺសហវ
ស្មាប់ការបសងក ើតក្េម វ ិ្ី
(APIs)
តែលមាៃភ្ជព េស្ បតាេតបបបសច្ច ក្សទ ៃិងលក្ខ ខ ឌ ក្នុងការសស្បើស្បា ់ តែលមាៃការអៃុញ្ជាតផងតែរ។

• ក្ងវ េះការយល់ែឹងអំពីប រ ិបទ – ៃិយេៃ័យនៃគុ ភ្ជពនៃការប ត ុ េះបណ្ត
ត លទិៃនៃ័យ ៃិងភ្ជពរ ឹងមាំនៃវ ិធាៃ
ៃិងទេា ៃ់នានា
ជាញឹក្ញាប់
មាៃភ្ជពជាក្់លាក្់តាេបរ ិបទ។
ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតែលែំស ើរការបាៃយ៉ាងលែ សៅក្នុងបរ ិបទតែលវាស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង ស្មាប់ប រ ិបទ
សនាេះ
អាច្មាៃភ្ជពសរ ី សអើង
ស្ប ិៃសបើវាស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងបរ ិបទសផសងសទៀតជាសលើក្ែំបូងសនាេះ។

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ សយងតាេ Kate Crawford
ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតបងតច្ក្ ៃិងស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតំណ្តង។ 250

ុស្ក្ឹតភ្ជព
ធានាថាស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃបាៃបសងក ើតផលប៉ាេះ
ឬេិៃយុតតិ្េ៌សនាេះសទ សៅសពលតែលស្វ ើការសស្បៀបស្ៀបតាេតផន ក្ស្បជាស្គន្រ ត ខុ ៗោន។

៤.

មាៃទំៃួលខុ ស្តូវ
–
ស្វ ើឲ្យវ ិ្ីតក្តស្េូវផលប៉ាេះ ល់អ វ ិជា មាៃនៃស្បព័ៃធស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តាេរយៈការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រច្ំស េះបុ
គា ល
ឬ ងា េអាច្សេើលស ើញសៅខ្ងសស្ៅ
ៃិងចត់តាំងតួ នាទីនផទ ក្នុង ស្មាប់អនក្តែលស្តូវទទួ លខុ ស្តូវច្ំស េះការតក្តស្េូ វបញ្ជហទ ំងសនាេះឲ្យបាៃទៃ់សពលសវ
លា។

៥.

ភ្ជពស្តឹេស្តូវ
–
ច្ងអុលបងាហញ
ក្ត់ស្តា
ៃិងបញ្ជាក្់យ៉ាងច្ា ់អំពីស្បភពនៃភ្ជពខុ ឆ្ា ង
ៃិងភ្ជពេិៃច្ា ់លា ់សៅក្នុងែំស ើរការនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រទ ំងេូ ល
ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យរប ់វា
ស្វ ើែូសច្ន េះសគអាច្ស្វ ើការត វ ងយល់អំពីការបញ្ជាក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្
ៃិងការបញ្ជាក្់សោយតុ ហ ីភ្ជពអំពីក្រ ី តែលអាស្ក្ក្់បំផុត ៃិងផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីៃីតិ វ ិ្ីក្នុងការបៃធ ូរបៃថ យ។

បាៃែក្ស្ ង់
(សោយមាៃការតក្ ស្េួ ល)
ពី៖
េូ លៃិ្ិ
World
Wide
Web
“គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ៖អៃុវតត ទ សនាទៃសៅតាេបរ ិបទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន
(វា ុីងសតាៃឌី ុី
ឆានំ២០១៧)
ទំព័រទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។
អាជាញ្រស្គធារ

ៈបាៃចប់សផត ើេអៃុវតត វ ិធាៃការសែើេបីសលើក្ក្េព ់គ

សៃយយភ្ជពនៃការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ។

សៅក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ស្ក្ ុេស្បឹក្ានៃទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីគ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសៅតខ្ន ូ ឆានំ ២០១៧។253
ច្ាប់សៃេះតស្េូវឲ្យមាៃការបសងក ើតស្ក្ ុេការងារេួ យតែលៃឹង ិក្ាអំពី៖
(១)
រសបៀបតែលទីភ្ជនក្់ងារសៅក្នុងស្ក្ ុងសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ
ល់ច្ំស េះការរ ់សៅ
(២)
ថាសតើមាៃស្បព័ៃធណ្តេួ យសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធទ ំងសនាេះតែលសរ ី សអើងច្ំស េះេៃុ សសោយតផែ ក្តាេអាយុ
ពូ ជស្គ ៃ៍
ស្គ នា
សយៃឌ័រ
ទំសនារផល វូ សភទ
ឬស្គថៃភ្ជពនៃភ្ជពជាពលរែឋ តែរឬសទ
ៃិង
(៣)
ត វ ងរក្វ ិ្ីស្វ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្មាៃការយល់ែឹងអំពីែំស ើរការក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ទ ំងសៃេះ។254
សៅក្នុងរបាយការ ៍ឆានំ២០១៥ តែលមាៃច្ំ ងសជើងថា ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូ តឱកា
ការតថរក្ាគុ តនេា រែឋ បាល
Obama
បាៃទទួ លស្គាល់អំពី
“ កាតៃុពលរប ់បសច្ច ក្ វ ិទាទិៃនៃ័យ្ំតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស រ ី សអើងច្ំស េះបុគាលទ ំងឡាយ
សទេះបីជាសោយសច្តនា
ឬអសច្តនាក្ត ី
អាច្បណ្ត
ត លឲ្យមាៃលទធ ផលតែលមាៃការសរ ី សអើង
កាត់បៃថ យឱកា
255
ៃិងជសស្េើ តែលពួ ក្សគអាច្ត វ ងរក្បាៃ”។
របាយការ ៍សនាេះបាៃត នាំអំពី វ ិធាៃការជាសស្ច្ើៃសែើេបីបៃធ ូរបៃថ យហាៃិភ័យសៃេះតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការពស្ងីក្ភ្ជពជំនាញ
តផន ក្បសច្ច ក្សទ សៅក្នុងការបញ្ឈប់ការសរ ី សអើង
ៃិងការយល់ែឹងយ៉ាងសស្ៅស្ជេះអំពីការក្ំ ត់តនេា ខុ ៗោនផងតែរ។
សស្កាយេក្ មាៃរបាយការ ៍េួយសទៀត ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ឱកា
ៃិង ិទធិពលរែឋ
បាៃបញ្ជាក្់អំពីតស្េូវការនៃ
“ឱកា ស ម ើោនតាេរយៈការបសងក ើត”
អេះអាងច្ំស េះការសោេះស្ស្គយស ច្ក្ត ីអៃត រាយតែលអាច្សក្ើតស ើងរប ់ទិៃនៃ័យ្ំ។ 256

253

Elizabeth Zima “សតើច្ាប់ ត ព
ី ីតមាាភ្ជពនៃ Al រប ទ
់ ីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្អាច្ជាគំរ ូេួ យ ស្មាប់ស្បសទ េួ យតែរឬសទ?” បសច្ចក្ វ ិទារប រ់ ោឋភិបាល នថាទ០
ី ៤ តខេក្រា
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.govtech.com/policy/Could-New-York-Citys-Al-Transparency-Bill-Be-a-Model-for-the-Country.html។

254

ិ សៅកាៃ់ការបសងក ើតគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ព
Lauren Kirchner “ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ វវតត
ុំ ូ យទ័រ” Ars Technica នថាទី១៩ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://arstechnica.com/tech-policy/2017/12/new-york-city-moves-to-create-accountability-for-algorithms/។

255

ការ ិយល័យស្បតិបតត ិរប ស្់ បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ ការែក្ហូ តឱកា ការតថរក្ាគុ តនេា –របាយការ ៍អព
ំ ីវឌឍៃភ្ជពបសណ្ត
ត េះអា ៃន ”
តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf។

256

ការ ិយល័យស្បតិបតត ិរប ស្់ បធានា្ិបតីនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្ “ទិៃនៃ័យ្ំ៖ របាយការ ៍ ត ីពីស្បព័ៃធនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ឱកា ៃិង ទ
ិ ធ ិពលរែឋ ” តខឧ ភ្ជ
ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf។

ច្ស្ក្ភពអង់សគា

បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ

ីល្េ៌ទិៃនៃ័យតែលមាៃសោលការ

៍នា នាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ចប់សផត ើេជាេួ យតស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ា ់លា ់ ៃិងអតថ ស្បសយជៃ៍តផន ក្ស្គធារ
• ែឹងអំពីច្ាប់ៃិងស្ក្េអៃុវតត តែល

ៈ

ក្់ព័ៃធ

ការស្ស្គវស្ជាវរប ់អនក្ស្បាជញអំពីការច្ិតច្ំ ិតស ត ើង
ក្៏ក្ំពុងតតតក្តស្បវ ិ្ីតែលសយើងមាៃការយល់ែឹងអំពីការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ អន ក្ស្ស្គវស្ជាវទ ំងឡាយបាៃរក្ស ើញថា
“សៅសពលតែលសយើងស ន ើ ុំឲ្យេៃុ សស្វ ើការពិចរណ្តេុៃសពលតែលពួ ក្សគស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួ យសនាេះ
ពួ ក្សគទំៃងជាេិៃពូ តក្ តែលេិៃែូ ច្ជាពួ ក្សគសនាេះសទ ស្ប ិៃសបើពួក្សគស្វ ើវាសោយេិៃែឹងខល ួៃ”។ 263 សលើ ពីសៃេះសទៀត
ថ ិតសៅសស្កាេស្គថៃភ្ជពេួ យច្ំៃួៃ
ព័ត៌មាៃបតៃថ េពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទ
ៃិងអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលេិៃលែ សទៀតផង។ 264

• សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃ មាមាស្តសៅៃឹងតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់
• មាៃការយល់ែឹងអំពីការោក្់ក្ំហិតនៃទិៃនៃ័យ
• ធានាច្ំស

េះការអៃុវតត យ៉ាងតឹងៃិងស្វ ើការសៅក្នុងជំនាញរប ់អនក្

• ស្វ ើឲ្យការងាររប ់អនក្មាៃតមាាភ្ជពៃិងគ

ប៉ាុតៃត សតើអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា

សៃយយភ្ជពៃិង

បទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូ សៅ (GDPR) រប ់ ហភ្ជពអឺរុប (EU) តែលបាៃច្ូ លជា្រមាៃសៅនថា ទី២៥ តខឧ ភ្ជ
ឆានំ២០១៨ ក្៏សលើក្ក្េព ់គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតាេរយៈតមាាភ្ជពផងតែរ។ 257
GDPR
បងាាប់ឲ្យអងា ភ្ជពនានាផត ល់ក្េម វតថុនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ ត ីពីស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលពួ ក្សគសស្បើស្បា ់
ស្មាប់ែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យពួ ក្សគស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់
ថាសតើគួរសស្ជើ សរ ី ចក្សច្ញពីការែំស ើរការទិៃនៃ័យតបបសនាេះតែរឬសទ។
សោយសហតុថាស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់ស្បជាពលរែឋ
ជាញឹក្ញាប់
ពឹងតផែ ក្សលើមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
អន ក្ស្វ ើ វ ិចរ ក្ថាេួ យរ ូបបាៃក្ត់ មាាល់ថា
“ែំស ើរការរប ់មា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯងស្តូវតតតស្បជាមាៃតមាាភ្ជព–
ស្ប ិៃោមៃតមាាភ្ជពយ៉ាងពិតស្បាក្ែសទសនាេះ
យ៉ាងសហាច្ណ្ត ់
េិៃ ូ វែូ ច្ជាស្បអប់សមមសនាេះសទ–
ស្មាប់ស្ក្ ុេហ៊េុៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេ GDPR តែលអាច្តស្បជាមាៃអៃុសលាេភ្ជព”។258
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

សតើការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
ៃឹងមាៃៃ័យថាជាច្ំ ុ ច្បញ្ច ប់នៃអពា ៃតរ-ញ្ជា

ៃិងការវ ិភ្ជគបាៃយ៉ាង េស្ ប
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែរឬសទ?

Malcom Gladwell សៅក្នុ ងស ៀវសៅឆានំ ២ ០០៥ រប ់ ោ ត់ េួ យពស្ពិ ច្ តភន ក្ ៖ អំ ណ្ត ច្នៃការគិ ត សោយោម ៃការគិត
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃត បនាទប់រប ់អពា ៃតរញ្ជា
។
សៅក្នុងស ៀវសៅរប ់ោត់
Gladwell
គូ បញ្ជាក្់អំពីស្ទឹ ត ី
“ការហាៃ់ជាច្ំ ត
ិ ត ត ងៗ”–
“ េតថ ភ្ជពនៃភ្ជពេិៃែឹងខល ួៃរប ់សយើងសៅក្នុងការត វ ងរក្រច្នាបថសៅក្នុងស្គថៃភ្ជពនានា
ៃិងឥរ ិយបថសោយតផែ ក្ សលើ ប ទពិ សស្គ្ៃ៍ តែល ត ច្
ួ ស ត ើ ង យ៉ាងខ្ាំ ង ”។ 259 ែូ សច្ន េះ សតើ វាស ត ើ ង ែល់ ក្ ស្េិ ត ណ្ត? Gladwell
ៃិ ង អន ក្ស្បាជញែ នទសទៀតសជឿជាក្់ថា
សយើងអាច្ទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវអំពីអារេម ៍
ៃិងអាក្បបក្ិ រ ិយរប ់េៃុ សទ ំងឡាយតែលក្ំពុងតតមាៃអៃត រក្េម
តាេរយៈការអសងក តសេើលអៃត រក្េម រប ់ពួក្សគតតពីរបី វ ិនាទីតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។260
សោយតផែ ក្តាេការស្ស្គវស្ជាវសោយអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ឥរ ិយបថ Gladwell ស្បតក្ក្ថា៖ (១) សយើងមាៃ េតថ ភ្ជពែក្ស្ ង់
ព័ត៌មាៃតែលមាៃអតថ ៃ័យជាសស្ច្ើៃពីបទពិសស្គ្ៃ៍ែ៏ ត ច្
ួ ស ត ើងបំផុត
ៃិង
(២)
“ស្ប ិៃសបើសយើងៃឹង ិក្ាត វ ងយល់សែើេបីពស្ងឹងគុ ភ្ជពនៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលសយើងបាៃស្វ ើស ើង...
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតសោរពការពិតតែលថា
វាអាច្សៅរ ួច្តែលសយើងែឹងសោយេិៃចំបាច្់ែឹងអំពីេូលសហតុតែលសយើងែឹង
ៃិងទទួ លយក្វា–សៅសពលខា េះ–តាេរយៈវ ិ្ីសៃេះ សយើងអាច្ទទួ លបាៃលទធ ផលលែ ជាងេុៃ”។261
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃបងាហញអំពីភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការច្ិតជាច្ំ ិតស ត ើងសៅក្នុង៖
ច្ំណ្តប់អារេម ៍សៅសពលជួ បជាសលើក្ែំបូងរប ់េៃុ សតបា ក្េុខច្ំស េះការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់សោយខល ួៃឯង

257

តតេួ យេុខបាៃតែរឬសទ?

ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាាល់ស ើញលក្ខ ខ ឌ នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ
សៅសពលតែលអន ក្ណ្តមានក្់ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
វតត មាៃនៃភ្ជពជំនាញ លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ ៃិងសពលសវលាតែលមាៃ។ 265

• បងក ប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ។

៥.៣ អពា ៃតរញ្ជា

េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការ មាាល់អំពីទំសនារផល វូ សភទ
លទធ ផលការងាររប ់ស្បតិបតត ិក្រទូ រ ពទ
ច្ំណ្តត់ថានក្់រប ស្់ គូបសស្ងៀៃ
ៃិងភ្ជពគួ រឲ្យសជឿជាក្់រប ់អនក្ស្វ ើការតផន ក្លក្់ ៃិងការវ ិៃិច្ឆ័យតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងរវាងៃិ សិតតផន ក្សវជា ស្គន្រ ត ៃិងអន ក្ជំងឺ
262
រវាងអន ក្ស្វ ើបទ មាា ៃ៍ ៃិងអន ក្ោក្់ ក្យស ន ើ ុំការងារ ៃិងរវាង ិ ាៃុ ិ ស ៃិងអៃុរក្ស។

Andre Burt “សតើមាៃ ‘ ិទធិក្នុងការពៃយល់’

ស្មាប់មា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃយ
័ សោយខល ួៃឯងសៅក្នុង GDPR តែរឬសទ?”
មាគេអៃត រជាតិនៃអន ក្តែលមាៃវ ិជាាជីវៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព នថាទ០
ី ១ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/news/a/is-there-a-right-toexplanation-for-machine-learning-in-the-gdpr/។

258

Juraj Jánošík “តមាាភ្ជពនៃការគ នាតាេរយៈមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃយ
័ សោយខល ួៃឯង គឺជាោវេុខពីរ” នថាទ១
ី ៣ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.welivesecurity.com/2017/11/13/transparency-machine-learning-algorithms/។

259

Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥) ទំព័រទី២៤។

260

Jeff Thompson “ច្ំ ិតស ត ើងៗ ៃិងច្ំណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។

261

Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥) ទំព័រទី៥៣។

៖

សៅសពលតែលេៃុ សមានក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្នុងែូ សេៃសនាេះ
េៃុ សមានក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះ
ែូ សេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
ឧទហរ ៍៖
សៅស្ក្េតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍េួយរ ូប
តាេ្េម តា
អាច្ចប់បាៃសៅសពលតែលស្គក្សីមានក្់ក្ំ ពុងតតក្ុហក្។
សតើោត់ស្តូវការបទពិសស្គ្ៃ៍សៅក្នុងក្ស្េិតណ្ត?
សយងតាេការស្ស្គវស្ជាវ
សគស្តូវមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃជាក្់លាក្់តាេែូ សេៃច្ំៃួៃ
១០ឆានំ
សែើេបីបសងក ើតស ច្ក្ត ី វ ិៃិច្ឆ័យតាេអពា ៃតរញ្ជា
បាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ
(ៃិងសៅក្នុងអំ ុ សពល
១០ឆានំ
សនាេះ
ការសក្ើតស ើង វ ិញេត ងសហើយេត ងសទៀត ៃិងសយបល់ស្ត ប់ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់)។266
អពា ៃតរញ្ជា
អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហតែលោមៃរច្នា េព ័ៃធ–
បញ្ជហតែលខវ េះវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់
ឬមាៃលក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ងតតពីរ
267
ឬបីប៉ាុសណ្ត
ណ េះសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។
ផ្ុយេក្វ ិញ
វាអាច្ៃឹងោមៃភ្ជពឆាាតនវសនាេះសទសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលមាៃវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី
សស្េច្ច្ា ់លា ់ លក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស្វ ើការវ ិភ្ជគ។
ការវ ិៃិច្ឆ័យសោយអពា ៃតរញ្ជា
ក្៏អាច្ែំស ើរការបាៃយ៉ាងលែ ផងតែរសៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួ ច្ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគលេែ ិត។
វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ឥរ ិយបថស្បាប់សយើងថា៖
សៅសពលតែលេិៃ ូ វមាៃព័ត៌មាៃ ៃិងសពលសវលា ការសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលបសងក ើតស ើងសោយខល ួៃឯង ែូ ច្ជា អពា ៃតរញ្ជា
ជាសែើេសនាេះ ជាញឹក្ញាប់ អាច្មាៃស្ប ិទធភ្ជពែូ ច្ោនៃឹង វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលសស្បើសហតុផលតែរ”។268
ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់េួយតែលស្តូវបាៃទញសច្ញពីការពិភ្ជក្ាសៃេះ
អពា ៃតរញ្ជា
សៅតតមាៃតួ នាទីេួយសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

គឺថា

សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
Gary
Klein
សៅក្នុង
ស្បភពនៃថាេពល
បាៃបែិស ្ច្ំស េះគំៃិតតែលថា
269
សគអាច្ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
ៃិងការមាៃស្បតិក្េម ភ្ជាេតតេា៉ា ង ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។
ោត់ស្បតក្ក្ថាការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅក្នុងពិភពសលាក្ពិតស្បាក្ែ
គឺជាែំស ើរការតែលមាៃពីរែំណ្តក្់កាល
តែលចប់សផត ើេជាេួ យអពា ៃតរញ្ជា
សៅសពលតែលអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ស្គាល់អំពីរសបៀបតែលពួ ក្សគស្តូវការសែើេបីស្វ ើការសឆ្ា ើយតប
តាេសោយការវាយតនេា យ៉ាងស្ប ុងស្បយ័តន
ពីសស្ េះពួ ក្សគៃឹងបសងក ើតច្សេា ើយតែលអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃសៅក្នុងខួ រក្ាល
សែើេបីសេើលថាសតើការសឆ្ា ើយតបសនាេះៃឹងមាៃស្ប ិទធភ្ជពតែរឬសទ។270
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson បតៃថ េសទៀតថា៖
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https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។
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Rosie Ifould “ការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពភ្ជាេៗ” The Guardian នថាទ០
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ច្ស្ក្ភពអង់សគា

បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ

ីល្េ៌ទិៃនៃ័យតែលមាៃសោលការ

៍នា នាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ចប់សផត ើេជាេួ យតស្េូវរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ច្ា ់លា ់ ៃិងអតថ ស្បសយជៃ៍តផន ក្ស្គធារ
• ែឹងអំពីច្ាប់ៃិងស្ក្េអៃុវតត តែល

ៈ

ក្់ព័ៃធ

ការស្ស្គវស្ជាវរប ់អនក្ស្បាជញអំពីការច្ិតច្ំ ិតស ត ើង
ក្៏ក្ំពុងតតតក្តស្បវ ិ្ីតែលសយើងមាៃការយល់ែឹងអំពីការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ផងតែរ។ អន ក្ស្ស្គវស្ជាវទ ំងឡាយបាៃរក្ស ើញថា
“សៅសពលតែលសយើងស ន ើ ុំឲ្យេៃុ សស្វ ើការពិចរណ្តេុៃសពលតែលពួ ក្សគស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ណ្តេួ យសនាេះ
ពួ ក្សគទំៃងជាេិៃពូ តក្ តែលេិៃែូ ច្ជាពួ ក្សគសនាេះសទ ស្ប ិៃសបើពួក្សគស្វ ើវាសោយេិៃែឹងខល ួៃ”។ 263 សលើ ពីសៃេះសទៀត
ថ ិតសៅសស្កាេស្គថៃភ្ជពេួ យច្ំៃួៃ
ព័ត៌មាៃបតៃថ េពុំមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សនាេះសទ
ៃិងអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលេិៃលែ សទៀតផង។ 264

• សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យមាៃ មាមាស្តសៅៃឹងតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់
• មាៃការយល់ែឹងអំពីការោក្់ក្ំហិតនៃទិៃនៃ័យ
• ធានាច្ំស

េះការអៃុវតត យ៉ាងតឹងៃិងស្វ ើការសៅក្នុងជំនាញរប ់អនក្

• ស្វ ើឲ្យការងាររប ់អនក្មាៃតមាាភ្ជពៃិងគ

ប៉ាុតៃត សតើអនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយអាច្ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា

សៃយយភ្ជពៃិង

បទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូ សៅ (GDPR) រប ់ ហភ្ជពអឺរុប (EU) តែលបាៃច្ូ លជា្រមាៃសៅនថា ទី២៥ តខឧ ភ្ជ
ឆានំ២០១៨ ក្៏សលើក្ក្េព ់គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតាេរយៈតមាាភ្ជពផងតែរ។ 257
GDPR
បងាាប់ឲ្យអងា ភ្ជពនានាផត ល់ក្េម វតថុនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ ត ីពីស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលពួ ក្សគសស្បើស្បា ់
ស្មាប់ែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យពួ ក្សគស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលទទួ លបាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់
ថាសតើគួរសស្ជើ សរ ី ចក្សច្ញពីការែំស ើរការទិៃនៃ័យតបបសនាេះតែរឬសទ។
សោយសហតុថាស្បព័ៃធ វ ័យស្បវតត ិតែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់ស្បជាពលរែឋ
ជាញឹក្ញាប់
ពឹងតផែ ក្សលើមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯង
អន ក្ស្វ ើ វ ិចរ ក្ថាេួ យរ ូបបាៃក្ត់ មាាល់ថា
“ែំស ើរការរប ់មា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃ័យសោយខល ួៃឯងស្តូវតតតស្បជាមាៃតមាាភ្ជព–
ស្ប ិៃោមៃតមាាភ្ជពយ៉ាងពិតស្បាក្ែសទសនាេះ
យ៉ាងសហាច្ណ្ត ់
េិៃ ូ វែូ ច្ជាស្បអប់សមមសនាេះសទ–
ស្មាប់ស្ក្ ុេហ៊េុៃតែល ថ ិតសៅសស្កាេ GDPR តែលអាច្តស្បជាមាៃអៃុសលាេភ្ជព”។258
ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

សតើការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
ៃឹងមាៃៃ័យថាជាច្ំ ុ ច្បញ្ច ប់នៃអពា ៃតរ-ញ្ជា

ៃិងការវ ិភ្ជគបាៃយ៉ាង េស្ ប
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែរឬសទ?

Malcom Gladwell សៅក្នុ ងស ៀវសៅឆានំ ២ ០០៥ រប ់ ោ ត់ េួ យពស្ពិ ច្ តភន ក្ ៖ អំ ណ្ត ច្នៃការគិ ត សោយោម ៃការគិត
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃត បនាទប់រប ់អពា ៃតរញ្ជា
។
សៅក្នុងស ៀវសៅរប ់ោត់
Gladwell
គូ បញ្ជាក្់អំពីស្ទឹ ត ី
“ការហាៃ់ជាច្ំ ត
ិ ត ត ងៗ”–
“ េតថ ភ្ជពនៃភ្ជពេិៃែឹងខល ួៃរប ់សយើងសៅក្នុងការត វ ងរក្រច្នាបថសៅក្នុងស្គថៃភ្ជពនានា
ៃិងឥរ ិយបថសោយតផែ ក្ សលើ ប ទពិ សស្គ្ៃ៍ តែល ត ច្
ួ ស ត ើ ង យ៉ាងខ្ាំ ង ”។ 259 ែូ សច្ន េះ សតើ វាស ត ើ ង ែល់ ក្ ស្េិ ត ណ្ត? Gladwell
ៃិ ង អន ក្ស្បាជញែ នទសទៀតសជឿជាក្់ថា
សយើងអាច្ទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវអំពីអារេម ៍
ៃិងអាក្បបក្ិ រ ិយរប ់េៃុ សទ ំងឡាយតែលក្ំពុងតតមាៃអៃត រក្េម
តាេរយៈការអសងក តសេើលអៃត រក្េម រប ់ពួក្សគតតពីរបី វ ិនាទីតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។260
សោយតផែ ក្តាេការស្ស្គវស្ជាវសោយអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ឥរ ិយបថ Gladwell ស្បតក្ក្ថា៖ (១) សយើងមាៃ េតថ ភ្ជពែក្ស្ ង់
ព័ត៌មាៃតែលមាៃអតថ ៃ័យជាសស្ច្ើៃពីបទពិសស្គ្ៃ៍ែ៏ ត ច្
ួ ស ត ើងបំផុត
ៃិង
(២)
“ស្ប ិៃសបើសយើងៃឹង ិក្ាត វ ងយល់សែើេបីពស្ងឹងគុ ភ្ជពនៃស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលសយើងបាៃស្វ ើស ើង...
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតសោរពការពិតតែលថា
វាអាច្សៅរ ួច្តែលសយើងែឹងសោយេិៃចំបាច្់ែឹងអំពីេូលសហតុតែលសយើងែឹង
ៃិងទទួ លយក្វា–សៅសពលខា េះ–តាេរយៈវ ិ្ីសៃេះ សយើងអាច្ទទួ លបាៃលទធ ផលលែ ជាងេុៃ”។261
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃបងាហញអំពីភ្ជពស្តឹេស្តូវនៃការច្ិតជាច្ំ ិតស ត ើងសៅក្នុង៖
ច្ំណ្តប់អារេម ៍សៅសពលជួ បជាសលើក្ែំបូងរប ់េៃុ សតបា ក្េុខច្ំស េះការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់សោយខល ួៃឯង
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តតេួ យេុខបាៃតែរឬសទ?

ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាាល់ស ើញលក្ខ ខ ឌ នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ
សៅសពលតែលអន ក្ណ្តមានក្់ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
វតត មាៃនៃភ្ជពជំនាញ លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ ៃិងសពលសវលាតែលមាៃ។ 265

• បងក ប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្បក្បសោយទំៃួលខុ ស្តូវ។

៥.៣ អពា ៃតរញ្ជា

េតថ ភ្ជពសៅក្នុងការ មាាល់អំពីទំសនារផល វូ សភទ
លទធ ផលការងាររប ់ស្បតិបតត ិក្រទូ រ ពទ
ច្ំណ្តត់ថានក្់រប ស្់ គូបសស្ងៀៃ
ៃិងភ្ជពគួ រឲ្យសជឿជាក្់រប ់អនក្ស្វ ើការតផន ក្លក្់ ៃិងការវ ិៃិច្ឆ័យតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងរវាងៃិ សិតតផន ក្សវជា ស្គន្រ ត ៃិងអន ក្ជំងឺ
262
រវាងអន ក្ស្វ ើបទ មាា ៃ៍ ៃិងអន ក្ោក្់ ក្យស ន ើ ុំការងារ ៃិងរវាង ិ ាៃុ ិ ស ៃិងអៃុរក្ស។

Andre Burt “សតើមាៃ ‘ ិទធិក្នុងការពៃយល់’

ស្មាប់មា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃយ
័ សោយខល ួៃឯងសៅក្នុង GDPR តែរឬសទ?”
មាគេអៃត រជាតិនៃអន ក្តែលមាៃវ ិជាាជីវៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព នថាទ០
ី ១ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/news/a/is-there-a-right-toexplanation-for-machine-learning-in-the-gdpr/។
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Juraj Jánošík “តមាាភ្ជពនៃការគ នាតាេរយៈមា៉ា ុីៃតែល ិក្ាត វ ងយល់អំពីទិៃនៃយ
័ សោយខល ួៃឯង គឺជាោវេុខពីរ” នថាទ១
ី ៣ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.welivesecurity.com/2017/11/13/transparency-machine-learning-algorithms/។

259

Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥) ទំព័រទី២៤។

260

Jeff Thompson “ច្ំ ិតស ត ើងៗ ៃិងច្ំណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។

261

Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥) ទំព័រទី៥៣។

៖

សៅសពលតែលេៃុ សមានក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្នុងែូ សេៃសនាេះ
េៃុ សមានក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លាក្់ច្ំស េះ
ែូ សេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
ឧទហរ ៍៖
សៅស្ក្េតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍េួយរ ូប
តាេ្េម តា
អាច្ចប់បាៃសៅសពលតែលស្គក្សីមានក្់ក្ំ ពុងតតក្ុហក្។
សតើោត់ស្តូវការបទពិសស្គ្ៃ៍សៅក្នុងក្ស្េិតណ្ត?
សយងតាេការស្ស្គវស្ជាវ
សគស្តូវមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍តែលមាៃជាក្់លាក្់តាេែូ សេៃច្ំៃួៃ
១០ឆានំ
សែើេបីបសងក ើតស ច្ក្ត ី វ ិៃិច្ឆ័យតាេអពា ៃតរញ្ជា
បាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ
(ៃិងសៅក្នុងអំ ុ សពល
១០ឆានំ
សនាេះ
ការសក្ើតស ើង វ ិញេត ងសហើយេត ងសទៀត ៃិងសយបល់ស្ត ប់ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់)។266
អពា ៃតរញ្ជា
អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហតែលោមៃរច្នា េព ័ៃធ–
បញ្ជហតែលខវ េះវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់
ឬមាៃលក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ងតតពីរ
267
ឬបីប៉ាុសណ្ត
ណ េះសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។
ផ្ុយេក្វ ិញ
វាអាច្ៃឹងោមៃភ្ជពឆាាតនវសនាេះសទសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីសោេះស្ស្គយបញ្ជហតែលមាៃវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី
សស្េច្ច្ា ់លា ់ លក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស្វ ើការវ ិភ្ជគ។
ការវ ិៃិច្ឆ័យសោយអពា ៃតរញ្ជា
ក្៏អាច្ែំស ើរការបាៃយ៉ាងលែ ផងតែរសៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួ ច្ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគលេែ ិត។
វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ឥរ ិយបថស្បាប់សយើងថា៖
សៅសពលតែលេិៃ ូ វមាៃព័ត៌មាៃ ៃិងសពលសវលា ការសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលបសងក ើតស ើងសោយខល ួៃឯង ែូ ច្ជា អពា ៃតរញ្ជា
ជាសែើេសនាេះ ជាញឹក្ញាប់ អាច្មាៃស្ប ិទធភ្ជពែូ ច្ោនៃឹង វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលសស្បើសហតុផលតែរ”។268
ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់េួយតែលស្តូវបាៃទញសច្ញពីការពិភ្ជក្ាសៃេះ
អពា ៃតរញ្ជា
សៅតតមាៃតួ នាទីេួយសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

គឺថា

សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
Gary
Klein
សៅក្នុង
ស្បភពនៃថាេពល
បាៃបែិស ្ច្ំស េះគំៃិតតែលថា
269
សគអាច្ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
ៃិងការមាៃស្បតិក្េម ភ្ជាេតតេា៉ា ង ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។
ោត់ស្បតក្ក្ថាការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅក្នុងពិភពសលាក្ពិតស្បាក្ែ
គឺជាែំស ើរការតែលមាៃពីរែំណ្តក្់កាល
តែលចប់សផត ើេជាេួ យអពា ៃតរញ្ជា
សៅសពលតែលអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ស្គាល់អំពីរសបៀបតែលពួ ក្សគស្តូវការសែើេបីស្វ ើការសឆ្ា ើយតប
តាេសោយការវាយតនេា យ៉ាងស្ប ុងស្បយ័តន
ពីសស្ េះពួ ក្សគៃឹងបសងក ើតច្សេា ើយតែលអាច្សឆ្ា ើយតបបាៃសៅក្នុងខួ រក្ាល
សែើេបីសេើលថាសតើការសឆ្ា ើយតបសនាេះៃឹងមាៃស្ប ិទធភ្ជពតែរឬសទ។270
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson បតៃថ េសទៀតថា៖
262

Jeff Thompson “ច្ំ ិតស ត ើងៗ ៃិងច្ំណ្តប់អារេម ៍សពលជួបសលើក្ែំបូង” Psychology Today នថាទី២៤ តខេីនា ឆានំ២០១២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyong-words/201203/thin-slices-first-impressions។
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Rosie Ifould “ការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពភ្ជាេៗ” The Guardian នថាទ០
ី ៧ តខេីនា ឆានំ២០០៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/mar/07/first-impressions-snap-decisions-impulse។

264

Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥) ទំព័រទី១៤០។

265

Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជពសៅក្នុងការពឹងតផែក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
(ៃិងសៅសពលណ្តតែលោមៃ ុវតថ ិភ្ជព)” Harvard Business Review
នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-and-when-its-not។
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Ibid។
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Ibid។
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Ibid។
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Gary Klein “ស្បភពនៃថាេពល” រសបៀបតែលស្បជាជៃស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – ការតក្ ស្េួ ល ស្មាប់ខួបទី២០ (សខេស្រ ៊ីែ ៃិងទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ ស្គរព័ត៌មាៃ MIT ឆានំ២០១៧។
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Ibid ទំពរ័ ទី xvii។

៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល
ភ័ ត ុ តាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់ណ្ត ់ តែល
សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ
ការពឹងតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតតេួ យេុខ
តាេ្េម តា
នាំឲ្យស្វ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែ ជាង
សហើយអន ក្ពាក្រ ៍ តថេទ ំងបាៃពឹងតផែ ក្សលើការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍
ៃិង
“អន ក្ជំនាញ”
តថេសទៀតផង។271

តផន ក្សៃេះមាៃបំ ងពិភ្ជក្ាអំពីសោលៃសយបាយ
ៃិងក្េម វ ិ្ីតែលមាៃអំសណ្តយផលសែើេបីទទួ លស្គាល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។
ៃិងក្េម វ ិ្ីទ ំងសនាេះ រ ួេមាៃសោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីតែល៖

សោលៃសយបាយ

• ពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
• ស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
• បសងក ើ ៃ លទធ ភ្ជ ពក្នុ ងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិ ង ទំ ៃុ ក្ ច្ិ តត សលើ ទិ ៃន ៃ័ យ តាេរយៈការអៃុ េ័ ត ទិ ៃន ៃ័ យ រប ់
រោឋភិបាលសបើក្ច្ំហៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យៃិង
• ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។
៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ក្េម ភ្ជពនានាក្នុងការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ
ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។
៦.១.១ ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
តស្េូវការសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់យ៉ាងខ្ាំងកាា។
សែើេបី សស្េច្សោលសៅសៃេះ
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេេួ យតែល ថ ិតសៅសស្កាេតេក្ធាងរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិស្តូវបាៃចប់សផត ើេអៃុវតត សែើេបី ផតល់ជូៃៃូ វ
“ស្ក្បខ ឌ ស្មាប់ក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពី
ៃិងការស្វ ើតផៃការ
ៃិងអៃុវតត ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិតែលចំបាច្់សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វវ ិស្គលភ្ជព ៃិងសោលបំ ង” រប ់ SDGs។272

តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town មាៃបំ

ង៖
“គូ បញ្ជាក្់សោយ សងខ បអំពី ក្េម ភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់ សពលសវលាជាសទៀងទត់
សែើ េបី ជូ ៃែំ ឹ ង អំ ពី ការអភិ វ ឌឍស្បក្បសោយៃិ រ ៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិ ត តែលស្តូ វ បាៃស ន ើ ុំ នៃការតបងតច្ក្
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងស្ក្ ុេតែលងាយរងសស្ោេះខ្ាំងបំផុត
ៃិងស្ក្ ុេតែលពិបាក្ច្ូ លសៅជួ បផងតែរ”។273
សោលការ

៍ ំខ្ៃ់ៗនៃតផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town រ ួេមាៃ៖

• ភ្ជពសពញសលញនៃវ ិស្គលភ្ជព
–
តផៃការសៃេះស្តូវសលើក្ស ើងអំពីស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់នៃការ ស្េប ស្េួ ល
ការបសងក ើត ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
• គ សៃយយភ្ជព – ការបសងក ើត ថ ិតិតាេតបបទំសៃើបតស្េូវឲ្យមាៃអៃត រក្េម ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយសៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្ផត ល់
អន ក្បសងក ើត ៃិងអន ក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទ ំងឡាយ ៃិង
• ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការ
–
តផៃការសៃេះទទួ លស្គាល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់រប ក្
់ ិច្ច ហស្បតិបតត ិការរវាងស្បសទ
អងា ការស្បចំតំបៃ់
ៃិងអងា ការអៃត រជាតិសផសងសទៀត
ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសៅក្នុងការោំស្ទច្ំស េះតផៃការរប ់ស្បសទ
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្នុងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជព។274
តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town ច្ងអុលបងាហញតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត
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ី លរប ់សយើង (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ W.W. Norton &
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា ុីៃ សវទិកា ច្សងែ ៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ិ ័យឌីជថ
Company ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៦៤។

ស្មាប់ការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ។

272

ស្ក្ ុេក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួ ល ៃិងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
“តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃយ
័ នៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទស្ី ក្ ុង Cape Town”
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុង េ័យស្បជុំសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ួៃ សៅតខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។
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៦. សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល
ភ័ ត ុ តាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់ណ្ត ់ តែល
សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ
ការពឹងតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតតេួ យេុខ
តាេ្េម តា
នាំឲ្យស្វ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែ ជាង
សហើយអន ក្ពាក្រ ៍ តថេទ ំងបាៃពឹងតផែ ក្សលើការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍
ៃិង
“អន ក្ជំនាញ”
តថេសទៀតផង។271

តផន ក្សៃេះមាៃបំ ងពិភ្ជក្ាអំពីសោលៃសយបាយ
ៃិងក្េម វ ិ្ីតែលមាៃអំសណ្តយផលសែើេបីទទួ លស្គាល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។
ៃិងក្េម វ ិ្ីទ ំងសនាេះ រ ួេមាៃសោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីតែល៖

សោលៃសយបាយ

• ពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
• ស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
• បសងក ើ ៃ លទធ ភ្ជ ពក្នុ ងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិ ង ទំ ៃុ ក្ ច្ិ តត សលើ ទិ ៃន ៃ័ យ តាេរយៈការអៃុ េ័ ត ទិ ៃន ៃ័ យ រប ់
រោឋភិបាលសបើក្ច្ំហៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យៃិង
• ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។
៦.១ ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ក្េម ភ្ជពនានាក្នុងការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ
ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។
៦.១.១ ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
តស្េូវការសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងស្តូវបាៃទទួ លស្គាល់យ៉ាងខ្ាំងកាា។
សែើេបី សស្េច្សោលសៅសៃេះ
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេេួ យតែល ថ ិតសៅសស្កាេតេក្ធាងរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិស្តូវបាៃចប់សផត ើេអៃុវតត សែើេបី ផតល់ជូៃៃូ វ
“ស្ក្បខ ឌ ស្មាប់ក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពី
ៃិងការស្វ ើតផៃការ
ៃិងអៃុវតត ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិតែលចំបាច្់សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វវ ិស្គលភ្ជព ៃិងសោលបំ ង” រប ់ SDGs។272

តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town មាៃបំ

ង៖
“គូ បញ្ជាក្់សោយ សងខ បអំពី ក្េម ភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់ សពលសវលាជាសទៀងទត់
សែើ េបី ជូ ៃែំ ឹ ង អំ ពី ការអភិ វ ឌឍស្បក្បសោយៃិ រ ៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិ ត តែលស្តូ វ បាៃស ន ើ ុំ នៃការតបងតច្ក្
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងស្ក្ ុេតែលងាយរងសស្ោេះខ្ាំងបំផុត
ៃិងស្ក្ ុេតែលពិបាក្ច្ូ លសៅជួ បផងតែរ”។273
សោលការ

៍ ំខ្ៃ់ៗនៃតផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town រ ួេមាៃ៖

• ភ្ជពសពញសលញនៃវ ិស្គលភ្ជព
–
តផៃការសៃេះស្តូវសលើក្ស ើងអំពីស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់នៃការ ស្េប ស្េួ ល
ការបសងក ើត ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
• គ សៃយយភ្ជព – ការបសងក ើត ថ ិតិតាេតបបទំសៃើបតស្េូវឲ្យមាៃអៃត រក្េម ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយសៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្ផត ល់
អន ក្បសងក ើត ៃិងអន ក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យទ ំងឡាយ ៃិង
• ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការ
–
តផៃការសៃេះទទួ លស្គាល់អំពីតួនាទីែ៏ ំខ្ៃ់រប ក្
់ ិច្ច ហស្បតិបតត ិការរវាងស្បសទ
អងា ការស្បចំតំបៃ់
ៃិងអងា ការអៃត រជាតិសផសងសទៀត
ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសៅក្នុងការោំស្ទច្ំស េះតផៃការរប ់ស្បសទ
ៃិងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្នុងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជព។274
តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្លរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town ច្ងអុលបងាហញតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត

271

ី លរប ់សយើង (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងទីស្ក្ ុង ុ ងែ៍ W.W. Norton &
Andrew McAffee ៃិង Erik Brynjolfsson មា៉ា ុីៃ សវទិកា ច្សងែ ៀត៖ ការស្គប់ស្គងអនាគតនៃវ ិ ័យឌីជថ
Company ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៦៤។

ស្មាប់ការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ។

272

ស្ក្ ុេក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួ ល ៃិងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
“តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃយ
័ នៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទស្ី ក្ ុង Cape Town”
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុង េ័យស្បជុំសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ួៃ សៅតខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី២។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។
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Ibid។

តំបៃ់ទីេួយ គឺ “ការ ស្េប ស្េួ ល ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំតផន ក្យុទធស្គន្រ ត សលើទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។275 វតថុបំ ង គឺសែើេបី៖

ការែំស

• ពស្ងឹងការ ស្េប ស្េួ លរវាងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអងា ការស្បចំតំបៃ់ ៃិងអងា ការអៃត រជាតិ
តែលមាៃភ្ជព ក្េម សៅក្នុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។

• ស្វ ើឲ្យបញ្ា ី ថ ិតិជាតិមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ
ៃិងពស្ងីក្ការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តារែឋ បាលសោយរ ួេបញ្ចល
ូ ក្ំ ត់ស្តាទ ំងសនាេះជាេួ យទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីការ
ទ ង់េតិ ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យថម ីៗសផសងសទៀត សែើេបីច្ងស្ក្ង ថ ិតិ ងា េ ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងបរ ិស្គថៃតែលបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោន
ៃិង ក្់ព័ៃធៃឹងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងរសបៀបវារៈ ឆានំ២០៣០

• ស្វ ើការវាយតនេា អំពីតស្េូវការនៃ េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិសៅថានក្់ជាតិ
ៃិងការវាយតនេា អំពី្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូ វការទ ំងសនាេះ ៃិង
• បសងក ើត
ៃិង/ឬពស្ងឹងយៃត ការ ស្េប ស្េួ ល ស្មាប់ការស្បេូ ល
ការតច្ក្រំ តលក្
ៃិងការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃអំពី ថ ិតិនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ
ៃិងសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ស្បព័ៃធ ថ ិតិស្បចំតំបៃ់ ៃិងស្បព័ៃធ ថ ិតិអៃត រជាតិ។

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ស្បព័ៃធគ

• ស្វ ើទំសៃើបក្េម ត ង់ោរ ថ ិតិ
ជាពិស
ត ង់ោរតែលមាៃបំ ងជួ យ ស្េួ លែល់ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ៃិង វ ័យស្បវតត ិក្េម នៃការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្សៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោននៃែំស ើរការក្នុងការបសងក ើត ថ ិតិ
ៃិង

• ពស្ងឹ ង
ៃិ ង ពស្ងី ក្ ទិ ៃន ៃ័ យអំ ពី ែូ សេៃ
សៅក្នុ ង វ ិស្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូ ការ។

• បសងក ើៃការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម
ៃិងធានាច្ំស េះភ្ជពជាមាច ់ក្េម ិទធិស្បចំស្បសទ សលើក្េម វ ិ្ី ទ ង់េតិអំពីស្គួ ស្គរតែលបាៃទទួ លការឧបតថ េាជាអៃត រ
ជាតិ
(ែូ ច្ជា
DHS,
MICS,
LSMS,
ការ ទ ង់េតិអំពីពលក្េម ក្ុមារ,
WHS,
CWIQ។ល។)
តាេរយៈការពស្ងឹងបណ្ត
ត ញ ទ ង់េតិអំពីស្គួ ស្គរតែលមាៃស្ស្គប់
ៃិងស្ក្ ុេការងារអៃត រសលខ្្ិការោឋៃច្ំស េះការ ទ ង់េតិអំពីស្គួ ស្គរ

• សលើក្ក្េព ់ការតក្ ស្េួ លស្ក្បខ ឌ ច្ាប់
ៃិងៃិយតក្េម ពី ថ ិតិ
សៅសពលតែលចំបាច្់
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យសោលការ ៍េូលោឋៃនៃ ថ ិតិផល វូ ការ
គឺ៖
(១)
ពស្ងឹងស្គថៃភ្ជព
ឯក្រាជយភ្ជព
ៃិងតួ នាទីនៃការ ស្េប ស្េួ លរប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ
(២)
ពស្ងឹងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការពស្ងឹងការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិផងតែរ
ៃិងតាេរយៈការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យសៃេះ
ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិតែលក្ំពុងតតសលច្ស ើង
កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជពតថេសទៀត (៣) បសងក ើតយៃត ការ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពជំៃួ
ៃិងស្បភពតែលមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុង
ថ ិតិផល វូ ការ
(៤)
ពស្ងឹងតមាាភ្ជព
ៃិងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈៃូ វ ថ ិតិផល វូ ការ
ៃិង
(៥)
ពស្ងឹងភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វេូ ល្ិៃិតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ។

• អភិវឌឍ
បសងក ើត ត ង់ោរ
ៃិងស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស
ៃិងអាជីវក្េម សែើេបីសោលបំ ងតផន ក្ ថ ិតិ

Ibid។
ច្ូ លសេើលសគហទំព័រផល វូ ការរប ់
ហគេៃ៍ SDMX៖ គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេជា ក្លសែើេបីពស្ងឹងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ៃិងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យ ថ ិតិ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃយ
័ សផសងសទៀត។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://sdmx.org/។

េះការស្គបែ ត ប់នៃបញ្ា ីស្បជាជៃ

ស្ទពយ េបតត ិ

• ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតត ស្បព័ៃធគ សៃយយជាតិ
ៃិងស្បព័ៃធគ សៃយយស ែឋ ក្ិច្ចប រ ិស្គថៃ
សោយពិចរណ្តអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ស្បសទ រហូ តេក្ទល់សពលសៃេះ
ៃិងតស្េូវការតផន ក្ េតថ ភ្ជពនាសពលបច្ចុបបៃន សែើេបីស្វ ើឲ្យការអៃុវតត មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
• សលើក្ក្េព ់ការរ ួេបញ្ចល
ូ ស្បព័ៃធស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលមាៃទីតាំងភ្ជាប់េក្ជាេួ យតាេតបបទំសៃើបសៅក្នុងការប
ន្រញ្ជាបក្េម វ ិ្ីបសងក ើត ថ ិតិតាេរយៈការគូ បញ្ជាក្់អំពីការរ ួេក្មាាំងោនរវាងស្បព័ៃធច្ំៃួៃពីរ
• ពស្ងឹងការបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ទិៃនៃ័យតែលអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ ទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលា
ទិៃនៃ័យតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ ៃិងទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ
សៅស្គប់លក្ខ ៈទ ំងអ ់ តែល ក្់ព័ៃធ
សៅក្នុងបរ ិបទជាតិសែើេបីធានាថាពុំមាៃអន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវបាៃសគទុក្សចលសនាេះសទ ៃិង

• ក្ំ ត់
ៃិងអៃុវតត រច្នា េព ័ៃធ ត ង់ោរ ស្មាប់ការផ្លា ់បតរូ
ៃិងការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
សៅសលើ
រ ត េា នៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពតផន ក្ ងា េ
តផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិងតផន ក្បរ ិស្គថៃ
ៃិងសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់
(ក្ស្េិត ក្ល
ក្ស្េិតតំបៃ់
ក្ស្េិតជាតិ
ៃិងក្ស្េិតសស្កាេជាតិ)
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បនាទប់ពីមាៃការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យ ថ ិតិ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ៃិង ត ង់ោរតែល ក្់ព័ៃធ ៃិង
•
មាាល់លក្ខ ៈពិស
ស្មាប់ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
បសច្ច ក្ វ ិទានៃស្បភពសបើក្ច្ំហសែើេបីរ ួេបញ្ចល
ូ ភ្ជពបត់តបៃសៅក្នុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃតែលចំបាច្់សែើេបីអៃុញ្ជាតែល់
ការសស្បើស្បា ់ តែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត
ៃូ វបសច្ច ក្ វ ិទាថម ីៗ
ៃិងក្ំពុងតតសលច្ស ើង
ស្មាប់ការស្បេូ ល
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តែលនាសពលបច្ចុ បបៃន សៃេះពុំ ទ ៃ់ បាៃអភិ វ ឌឍឲ្យបាៃលែ សៅស ើ យសទ

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗេួ យច្ំៃួៃ ស្មាប់តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី រ ួេមាៃ៖

សៅក្នុងច្ំសណ្តេ ក្េម ភ្ជពតែលបាៃស ន ើស ើង ស្មាប់តំបៃ់ទីពីរ គឺ៖

Ibid ទំពរ័ ទី៤។

សៃយយស ែឋ ក្ិច្ចប រ ិស្គថៃ

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ទិៃនៃ័យអំពីស្គប់ស្ក្ ុេស្បជាជៃទ ំងអ ់សែើេបីធានាថា
ពុំមាៃអន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវបាៃសគសបាេះបង់សចល សនាេះសទ ៃិង

• ជួ យ ស្េួ លែល់ការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាថម ីៗ ៃិងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យថម ីៗសៅក្នុងការបន្រញ្ជាប ក្េម ភ្ជព ថ ិតិ។
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សៃយយជាតិ ៃិងស្បព័ៃធគ

• រ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជាប់េក្ជាេួ យសៅក្នុងក្េម វ ិ្ីបសងក ើត ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់

៖

• ស្វ ើទំសៃើបក្េម ស្ក្បខ ឌ អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងស្ក្បខ ឌ ស្គថប័ៃសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិបំសពញតាេតស្េូ វការ
ៃិងឱកា នៃស្គថៃស្បព័ៃធនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃការវ ិវតត ឥតឈប់ឈរ
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៖

• ពស្ងឹង
ៃិងពស្ងីក្ក្េម វ ិ្ី ទ ង់េតិជាលក្ខ ៈស្គួ ស្គរ
ស្បព័ៃធ ទ ង់េតិតែលស្តូវបាៃស្វ ើ មាហរ ក្េម
ក្េម វ ិ្ី ទ ង់េតិអំពីអាជីវក្េម ៃិងស ែឋ ក្ិច្ចសផសងសទៀត ក្េម វ ិ្ីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទ េះ តេបង ក្េម វ ិ្ី ថ ិតិពលរែឋ
ៃិងអស្តាៃុក្ូលោឋៃ
ៃិងក្េម វ ិ្ីសស្បៀបស្ៀបជាអៃត រជាតិសោយពិចរណ្តអំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងសោយរសបៀបវារៈ ឆានំ២០៣០

នាំរ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីពីរ ស្មាប់ការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើង គឺ “ៃវាៃុវតត ៃ៍ ៃិងការស្វ ើទំសៃើបក្េម នៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ”។276 ជាពិស

ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យផល វូ ការ។

ការតច្ក្ចយ

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី គឺ “ពស្ងឹង ក្េម ភ្ជព ៃិងក្េម វ ិ្ីយុទធស្គន្រ ត ក្ស្េិតេូ លោឋៃ
សោយសផ្លតតជាពិស
សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្នុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ឆានំ ២០៣០”។278 ជាពិស

• ពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងការ ស្េប ស្េួ លតួ នាទីរប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិង

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃត

ើរការ

• អភិវឌឍ បសងក ើត ត ង់ោរ ៃិងស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស
ថ ិតសៅខ្ងសស្ៅវ ិស្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូ ការ។

278

េះការស្គបែ ត ប់

ៃិងគុ

ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

តែលបច្ចុបបៃន

ស្ក្ ុេក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួ ល ៃិងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
“តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃយ
័ នៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទស្ី ក្ ុង Cape Town”
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុង េ័យស្បជុំសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ួៃ សៅតខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី៥-៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។

តំបៃ់ទីេួយ គឺ “ការ ស្េប ស្េួ ល ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំតផន ក្យុទធស្គន្រ ត សលើទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។275 វតថុបំ ង គឺសែើេបី៖

ការែំស

• ពស្ងឹងការ ស្េប ស្េួ លរវាងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអងា ការស្បចំតំបៃ់ ៃិងអងា ការអៃត រជាតិ
តែលមាៃភ្ជព ក្េម សៅក្នុងការបសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។

• ស្វ ើឲ្យបញ្ា ី ថ ិតិជាតិមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ
ៃិងពស្ងីក្ការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តារែឋ បាលសោយរ ួេបញ្ចល
ូ ក្ំ ត់ស្តាទ ំងសនាេះជាេួ យទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីការ
ទ ង់េតិ ៃិងស្បភពទិៃនៃ័យថម ីៗសផសងសទៀត សែើេបីច្ងស្ក្ង ថ ិតិ ងា េ ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងបរ ិស្គថៃតែលបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោន
ៃិង ក្់ព័ៃធៃឹងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងរសបៀបវារៈ ឆានំ២០៣០

• ស្វ ើការវាយតនេា អំពីតស្េូវការនៃ េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិសៅថានក្់ជាតិ
ៃិងការវាយតនេា អំពី្ៃធាៃតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូ វការទ ំងសនាេះ ៃិង
• បសងក ើត
ៃិង/ឬពស្ងឹងយៃត ការ ស្េប ស្េួ ល ស្មាប់ការស្បេូ ល
ការតច្ក្រំ តលក្
ៃិងការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃអំពី ថ ិតិនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ
ៃិងសៅក្នុងច្ំសណ្តេស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ស្បព័ៃធ ថ ិតិស្បចំតំបៃ់ ៃិងស្បព័ៃធ ថ ិតិអៃត រជាតិ។

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ស្បព័ៃធគ

• ស្វ ើទំសៃើបក្េម ត ង់ោរ ថ ិតិ
ជាពិស
ត ង់ោរតែលមាៃបំ ងជួ យ ស្េួ លែល់ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ៃិង វ ័យស្បវតត ិក្េម នៃការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្សៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោននៃែំស ើរការក្នុងការបសងក ើត ថ ិតិ
ៃិង

• ពស្ងឹ ង
ៃិ ង ពស្ងី ក្ ទិ ៃន ៃ័ យអំ ពី ែូ សេៃ
សៅក្នុ ង វ ិស្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូ ការ។

• បសងក ើៃការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម
ៃិងធានាច្ំស េះភ្ជពជាមាច ់ក្េម ិទធិស្បចំស្បសទ សលើក្េម វ ិ្ី ទ ង់េតិអំពីស្គួ ស្គរតែលបាៃទទួ លការឧបតថ េាជាអៃត រ
ជាតិ
(ែូ ច្ជា
DHS,
MICS,
LSMS,
ការ ទ ង់េតិអំពីពលក្េម ក្ុមារ,
WHS,
CWIQ។ល។)
តាេរយៈការពស្ងឹងបណ្ត
ត ញ ទ ង់េតិអំពីស្គួ ស្គរតែលមាៃស្ស្គប់
ៃិងស្ក្ ុេការងារអៃត រសលខ្្ិការោឋៃច្ំស េះការ ទ ង់េតិអំពីស្គួ ស្គរ

• សលើក្ក្េព ់ការតក្ ស្េួ លស្ក្បខ ឌ ច្ាប់
ៃិងៃិយតក្េម ពី ថ ិតិ
សៅសពលតែលចំបាច្់
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យសោលការ ៍េូលោឋៃនៃ ថ ិតិផល វូ ការ
គឺ៖
(១)
ពស្ងឹងស្គថៃភ្ជព
ឯក្រាជយភ្ជព
ៃិងតួ នាទីនៃការ ស្េប ស្េួ លរប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ
(២)
ពស្ងឹងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការពស្ងឹងការតច្ក្រំ តលក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិផងតែរ
ៃិងតាេរយៈការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យសៃេះ
ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យ ៃិង ថ ិតិតែលក្ំពុងតតសលច្ស ើង
កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជពតថេសទៀត (៣) បសងក ើតយៃត ការ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពជំៃួ
ៃិងស្បភពតែលមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុង
ថ ិតិផល វូ ការ
(៤)
ពស្ងឹងតមាាភ្ជព
ៃិងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈៃូ វ ថ ិតិផល វូ ការ
ៃិង
(៥)
ពស្ងឹងភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វេូ ល្ិៃិតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ។

• អភិវឌឍ
បសងក ើត ត ង់ោរ
ៃិងស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស
ៃិងអាជីវក្េម សែើេបីសោលបំ ងតផន ក្ ថ ិតិ

Ibid។
ច្ូ លសេើលសគហទំព័រផល វូ ការរប ់
ហគេៃ៍ SDMX៖ គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេជា ក្លសែើេបីពស្ងឹងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ៃិងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យ ថ ិតិ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផតល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃយ
័ សផសងសទៀត។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://sdmx.org/។

េះការស្គបែ ត ប់នៃបញ្ា ីស្បជាជៃ

ស្ទពយ េបតត ិ

• ោំស្ទច្ំស េះការអៃុវតត ស្បព័ៃធគ សៃយយជាតិ
ៃិងស្បព័ៃធគ សៃយយស ែឋ ក្ិច្ចប រ ិស្គថៃ
សោយពិចរណ្តអំពីបទពិសស្គ្ៃ៍រប ់ស្បសទ រហូ តេក្ទល់សពលសៃេះ
ៃិងតស្េូវការតផន ក្ េតថ ភ្ជពនាសពលបច្ចុបបៃន សែើេបីស្វ ើឲ្យការអៃុវតត មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
• សលើក្ក្េព ់ការរ ួេបញ្ចល
ូ ស្បព័ៃធស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលមាៃទីតាំងភ្ជាប់េក្ជាេួ យតាេតបបទំសៃើបសៅក្នុងការប
ន្រញ្ជាបក្េម វ ិ្ីបសងក ើត ថ ិតិតាេរយៈការគូ បញ្ជាក្់អំពីការរ ួេក្មាាំងោនរវាងស្បព័ៃធច្ំៃួៃពីរ
• ពស្ងឹងការបសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់ ទិៃនៃ័យតែលអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ ទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលា
ទិៃនៃ័យតែលអាច្សជឿទុក្ច្ិតតបាៃ ៃិងទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីស្បភពខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ
សៅស្គប់លក្ខ ៈទ ំងអ ់ តែល ក្់ព័ៃធ
សៅក្នុងបរ ិបទជាតិសែើេបីធានាថាពុំមាៃអន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវបាៃសគទុក្សចលសនាេះសទ ៃិង

• ក្ំ ត់
ៃិងអៃុវតត រច្នា េព ័ៃធ ត ង់ោរ ស្មាប់ការផ្លា ់បតរូ
ៃិងការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
សៅសលើ
រ ត េា នៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពតផន ក្ ងា េ
តផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិងតផន ក្បរ ិស្គថៃ
ៃិងសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់
(ក្ស្េិត ក្ល
ក្ស្េិតតំបៃ់
ក្ស្េិតជាតិ
ៃិងក្ស្េិតសស្កាេជាតិ)
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បនាទប់ពីមាៃការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យ ថ ិតិ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ៃិង ត ង់ោរតែល ក្់ព័ៃធ ៃិង
•
មាាល់លក្ខ ៈពិស
ស្មាប់ េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្
បសច្ច ក្ វ ិទានៃស្បភពសបើក្ច្ំហសែើេបីរ ួេបញ្ចល
ូ ភ្ជពបត់តបៃសៅក្នុងស្បព័ៃធព័ត៌មាៃតែលចំបាច្់សែើេបីអៃុញ្ជាតែល់
ការសស្បើស្បា ់ តែលស្បក្បសោយយុទធស្គន្រ ត
ៃូ វបសច្ច ក្ វ ិទាថម ីៗ
ៃិងក្ំពុងតតសលច្ស ើង
ស្មាប់ការស្បេូ ល
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តែលនាសពលបច្ចុ បបៃន សៃេះពុំ ទ ៃ់ បាៃអភិ វ ឌឍឲ្យបាៃលែ សៅស ើ យសទ

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗេួ យច្ំៃួៃ ស្មាប់តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី រ ួេមាៃ៖

សៅក្នុងច្ំសណ្តេ ក្េម ភ្ជពតែលបាៃស ន ើស ើង ស្មាប់តំបៃ់ទីពីរ គឺ៖

Ibid ទំពរ័ ទី៤។

សៃយយស ែឋ ក្ិច្ចប រ ិស្គថៃ

• ពស្ងឹង ៃិងពស្ងីក្ទិៃនៃ័យអំពីស្គប់ស្ក្ ុេស្បជាជៃទ ំងអ ់សែើេបីធានាថា
ពុំមាៃអន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវបាៃសគសបាេះបង់សចល សនាេះសទ ៃិង

• ជួ យ ស្េួ លែល់ការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាថម ីៗ ៃិងស្បព័ៃធទិៃនៃ័យថម ីៗសៅក្នុងការបន្រញ្ជាប ក្េម ភ្ជព ថ ិតិ។

276

សៃយយជាតិ ៃិងស្បព័ៃធគ

• រ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យតែលមាៃទីតាំងភ្ជាប់េក្ជាេួ យសៅក្នុងក្េម វ ិ្ីបសងក ើត ថ ិតិសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់

៖

• ស្វ ើទំសៃើបក្េម ស្ក្បខ ឌ អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងស្ក្បខ ឌ ស្គថប័ៃសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិបំសពញតាេតស្េូ វការ
ៃិងឱកា នៃស្គថៃស្បព័ៃធនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃការវ ិវតត ឥតឈប់ឈរ
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៖

• ពស្ងឹង
ៃិងពស្ងីក្ក្េម វ ិ្ី ទ ង់េតិជាលក្ខ ៈស្គួ ស្គរ
ស្បព័ៃធ ទ ង់េតិតែលស្តូវបាៃស្វ ើ មាហរ ក្េម
ក្េម វ ិ្ី ទ ង់េតិអំពីអាជីវក្េម ៃិងស ែឋ ក្ិច្ចសផសងសទៀត ក្េម វ ិ្ីជំសរឿៃស្បជាជៃ ៃិងផទ េះ តេបង ក្េម វ ិ្ី ថ ិតិពលរែឋ
ៃិងអស្តាៃុក្ូលោឋៃ
ៃិងក្េម វ ិ្ីសស្បៀបស្ៀបជាអៃត រជាតិសោយពិចរណ្តអំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើងសោយរសបៀបវារៈ ឆានំ២០៣០

នាំរ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីពីរ ស្មាប់ការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើង គឺ “ៃវាៃុវតត ៃ៍ ៃិងការស្វ ើទំសៃើបក្េម នៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ”។276 ជាពិស

ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យផល វូ ការ។

ការតច្ក្ចយ

តំបៃ់យុទធស្គន្រ ត ទីបី គឺ “ពស្ងឹង ក្េម ភ្ជព ៃិងក្េម វ ិ្ីយុទធស្គន្រ ត ក្ស្េិតេូ លោឋៃ
សោយសផ្លតតជាពិស
សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្នុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ឆានំ ២០៣០”។278 ជាពិស

• ពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងការ ស្េប ស្េួ លតួ នាទីរប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិង

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃត

ើរការ

• អភិវឌឍ បសងក ើត ត ង់ោរ ៃិងស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើងច្ំស
ថ ិតសៅខ្ងសស្ៅវ ិស្គលភ្ជពនៃ ថ ិតិផល វូ ការ។

278

េះការស្គបែ ត ប់

ៃិងគុ

ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

តែលបច្ចុបបៃន

ស្ក្ ុេក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួ ល ៃិងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
“តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃយ
័ នៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទស្ី ក្ ុង Cape Town”
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុង េ័យស្បជុំសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ួៃ សៅតខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំពរ័ ទី៥-៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។

តំបៃ់ទីបួៃ ស្មាប់ការស្វ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង
គឺ
“ការផសពវ ផាយ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយ
ៃិរៃត រភ្ជព”។ 279 ជាពិស
អភិវឌឍ
ៃិងសលើក្ក្េព ់យុទធស្គន្រ ត តែលមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សែើេបីធានាច្ំស េះការផសពវ ផាយ
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ សែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។
សៅក្នុងច្ំសណ្តេ ក្េម ភ្ជពទ ំងអ ់
• សលើក្ក្េព

ក្េម ភ្ជពតែលស្តូវបាៃត

ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖ “ ញ្ជា
តផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ីតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងសពញសលញ
តែលក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីលក្ខ ខ ឌ
ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ
តែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្គប់ វ ិ ័យ
ៃិងស្គប់តផន ក្នៃសោលៃសយបាយទ ំងអ ់”។283 ជាពិស
ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖

នាំខ្ាំងជាងសគរ ួេមាៃ៖

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ ល
ៃិងស្តូវបាៃបងាហញ
សៅក្នុងនាេជាការតបងតច្ក្ស្បសភទជាច្េបង ៃិងជាទូ សៅ

់ការអភិវឌឍសហោឋរច្នា េព ័ៃធតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាសែើេបីស្វ ើការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ ៃិង

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត
ៃិងសោលការ ៍ ត នាំអំពីការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ
ៃិងការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព ស្មាប់ក្ិច្ច ៃទ នាសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈ
ៃិងឯក្ជៃ
តែលស្តូវបាៃតស្េង់ទិ សៅកាៃ់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ អន ក្បសងក ើតច្ាប់ ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ស្គធារ ជៃទូ សៅ
ស ែឋ ក្ិច្ច។ល។

សោយមាៃការតបងតច្ក្តាេសភទ

• ទិៃនៃ័យតែលក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីបញ្ជហសយៃឌ័រ
• ទិៃនៃ័យតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃ ៃិងៃិយេៃ័យនានា តែលឆ្លុេះបងាហញអំពីនានាភ្ជពរប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ បាៃយ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងចប់យក្ស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់នៃការរ ់សៅរប ់ពួក្សគ ៃិង

តំបៃ់ទីស្បាំ គឺ “ភ្ជពជានែគូ រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។280
ជាពិស
បសងក ើត ៃិងពស្ងឹងភ្ជពជានែគូ នៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអៃត រជាតិជាេួ យរោឋភិបាល ប ឌ ិត ភ្ជ
ងា េ ុី វ ិល
វ ិ ័យឯក្ជៃ ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការបសងក ើត ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព។

• ការសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្បេូ លទិៃនៃ័យតែលពិចរណ្តអំពីផនត់គំៃិត
ៃិងក្តាត ងា េ
ៃិងវបប្េ៌តែលអាច្ញុេះញង់ឲ្យមាៃការលសេែ ៀងតផន ក្សយៃឌ័រ
(តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ
ការេិៃ ូ វបាៃរាយការ ៍អំពី ក្េម ភ្ជពស ែឋ ក្ិច្ចរប ់ន្រ ត ី
ការេិ ៃ ូ វបាៃក្ត់ស្តាអំពីក្ុមា រ ី
ក្ំស ើត
ឬេរ ភ្ជពរប ់ពួក្សគ
ឬការេិៃ ូ វបាៃរាយការ ៍អំពីអំសពើហិងាសលើន្រ ត ី)។

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗ រ ួេមាៃ៖
• បសងក ើៃតមាាភ្ជព ៃិងលទធ ភ្ជពក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូ ការ ស្មាប់ស្គធារ

ជៃ ៃិង

• បសងក ើតឱកា ជាញឹក្ញាប់
ៃិងេត ង មាតលសៅក្នុងការស្បឹក្ាជាេួ យអន ក្តែល
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។

ក្់ព័ៃធទង
ំ អ ់អំពីការបសងក ើត

តំបៃ់ទីស្បាំេួយ
គឺ
“ស្បេូ ល្ៃធាៃ
281
ៃិង ស្េប ស្េួ លក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិ”។
ជាពិស
ធានាថា្ៃធាៃអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីអៃុវតត ក្េម វ ិ្ី
ៃិង ក្េម ភ្ជពចំបាច្់នានា
ែូ ច្តែលបាៃគូ បញ្ជាក្់សៅក្នុងតផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្លសៃេះ
(ទ ំងក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងស្បសទ
ៃិងពីក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការជាអៃត រជាតិ)។

សៅក្នុងឆានំ២០១៣ គ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិបាៃបសញ្ច ញប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។ 284
ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសៃេះ
រ ួេបញ្ចល
ូ
ូ ច្នាក្រតផន ក្បរ ិមា ច្ំៃួៃ
៥២
ៃិង ូ ច្នាក្រតផន ក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ
១១
តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្នុងែូ សេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១) រច្នា េព ័ៃធតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ
(៣)
ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ (៤) ជី វ ិតស្គធារ ៈ ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥)
ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី
ៃិងក្ុមារ។
ស្បហាក្់ស្បតហលោនៃឹង ូ ច្នាក្ររប ់ SDG តែរ ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាក្៏ស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីជាៃ់
តែលឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីបញ្ជហស្បឈេនៃទិៃនៃ័យ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត ៖
• ជាៃ់ទី១ – ូ ច្នាក្រមាៃច្ា ់លា ់ តផែ ក្តាេទ សនាទៃ រ ួេជាេួ យវ ិ្ីស្គន្រ ត
ៃិង ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានារ ួេជាេួ យការស្គបែ ត ប់យ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់
សែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជពសៅតាេសពលសវលា

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃស ន ើស ើង រ ួេមាៃ៖

• ជាៃ់ទី២
–
ូ ច្នាក្រមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់
តផែ ក្តាេទ សនាទៃ
ៃិង ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ

• ផត ល់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីតស្េូវការតផន ក្ េតថ ភ្ជពសោយតផែ ក្សលើការវាយតនេា អំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃអៃុវ
តត
ៃិងតស្េូវការតែលមាៃស្ស្គប់
ៃិងពិចរណ្តអំពីភ្ជពស្តូវោនយ៉ាង េស្ បរវាងស្បសភទនៃការោំស្ទ
ៃិងស្បសភទនៃតស្េូ វការ
•

ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងៃឹងស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ
ៃិងពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ។

សោយស្វ ើការពិចរណ្តកាៃ់តត ុីជសស្ៅជាងសៃេះសទៀត គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្
(ESCAP)
នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
សៅក្នុងឆានំ២០១៥
បាៃស្បកា ឲ្យសស្បើស្បា ់
“ប ត ុ ំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្” បតៃថ េពីសលើប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។285
ប តុំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ រ ួេមាៃច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ែូ សេៃក្ស្េិតេូ លោឋៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ
ែូ សេៃទ ំងសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីបញ្ជហនានា ត ីពី េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការផត ល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីសៅទូ ទ ំងតំបៃ់

៦.១.២ ការពប្ងឹងសថិតិអំពីយយនឌ័រ
ស្បធាៃអន ក្ ថ ិតិនៃអងា ការន្រ ត ីនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
សងក តស ើញថា
សៅខ ៈសពលតែលពិភពសលាក្ក្ំពុងតតបសងក ើតទិ ៃនៃ័យក្នុងច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់សនាេះ
“មាៃច្ំ ុ ច្តែលសេើលេិៃស ើញយ៉ាងជាក្់ត ត ង ៃិងច្សនាាេះស្បសហាង” សៅសពលបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី ៃិងក្ុមា រ ី។282
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Ibid ទំពរ័ ទី៤។
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អងា ការន្រ ត ីនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “Take five ជាេួ យ Papa Seck៖ ទទួ លបាៃទិៃនៃយ
័ សយៃឌ័របាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ–សហតុអវីបាៃជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់?” តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/feature-story-take-five-with-papa-seck-on-gender-data។

ៃិង

• ជាៃ់ទី៣
–
ូ ច្នាក្រពុំមាៃ វ ិ្ីស្គន្រ ត
ៃិង ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិសនាេះសទ
សហើយទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ។

មាាល់ ៃិង ស្េប ស្េួ ល្ៃធាៃតែលមាៃស្ស្គប់ រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងយៃត ការក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការភ្ជគខ្ងតប
ូ ងភ្ជគខ្ងតប
ូ ង ៃិងក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការស្តីសកា ផងតែរ សែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូ វការទ ំងសៃេះ
ៃិង មាាល់អំពីគមាាតនៃ្ៃធាៃតាេយុទធស្គន្រ ត ៃិង

• បសងក ើតក្េម វ ិ្ីេួយ ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែ ក្តាេេូ លោឋៃនៃតស្េូ វការតផន ក្ េតថ ភ្ជព
។

រ ួេជាេួ យវ ិ្ីស្គន្រ ត

–

• ែូ សេៃបតៃថ េច្ំៃួៃស្បាំ
–
ែូ សេៃទ ំងសៃេះមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងបញ្ជហនានានៃ េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការផត ល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ំ ុ ច្អាទិភ្ជពសោយស្ក្ ុេតូ ច្ៗេួ យច្ំៃួៃនៃស្បសទ នានា
283

Gender Stats “ ថ ិតិសយៃឌ័រសៅក្នុងែាស្កាេច្ំៃួៃ ៥”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://genderstats.org/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

284

តផនក្ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

285

ESCAP “ប ត ុ ំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្៖ ក្ត់ មាាល់សោយសលខ្្ិការោឋៃ” គ ៈក្មាម្ិការ ថ ិតិ េ័យស្បជុំសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣
តខេក្រា ឆានំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។

តំបៃ់ទីបួៃ ស្មាប់ការស្វ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង
គឺ
“ការផសពវ ផាយ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយ
ៃិរៃត រភ្ជព”។ 279 ជាពិស
អភិវឌឍ
ៃិងសលើក្ក្េព ់យុទធស្គន្រ ត តែលមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សែើេបីធានាច្ំស េះការផសពវ ផាយ
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ សែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។
សៅក្នុងច្ំសណ្តេ ក្េម ភ្ជពទ ំងអ ់
• សលើក្ក្េព

ក្េម ភ្ជពតែលស្តូវបាៃត

ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖ “ ញ្ជា
តផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ីតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងសពញសលញ
តែលក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីលក្ខ ខ ឌ
ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ
តែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្គប់ វ ិ ័យ
ៃិងស្គប់តផន ក្នៃសោលៃសយបាយទ ំងអ ់”។283 ជាពិស
ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ គឺជា៖

នាំខ្ាំងជាងសគរ ួេមាៃ៖

• ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ ល
ៃិងស្តូវបាៃបងាហញ
សៅក្នុងនាេជាការតបងតច្ក្ស្បសភទជាច្េបង ៃិងជាទូ សៅ

់ការអភិវឌឍសហោឋរច្នា េព ័ៃធតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាសែើេបីស្វ ើការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ ៃិង

• បសងក ើតយុទធស្គន្រ ត
ៃិងសោលការ ៍ ត នាំអំពីការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ
ៃិងការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព ស្មាប់ក្ិច្ច ៃទ នាសៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ ៈ
ៃិងឯក្ជៃ
តែលស្តូវបាៃតស្េង់ទិ សៅកាៃ់អនក្បសងក ើតសោលៃសយបាយ អន ក្បសងក ើតច្ាប់ ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ស្គធារ ជៃទូ សៅ
ស ែឋ ក្ិច្ច។ល។

សោយមាៃការតបងតច្ក្តាេសភទ

• ទិៃនៃ័យតែលក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីបញ្ជហសយៃឌ័រ
• ទិៃនៃ័យតែលតផែ ក្តាេទ សនាទៃ ៃិងៃិយេៃ័យនានា តែលឆ្លុេះបងាហញអំពីនានាភ្ជពរប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ បាៃយ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់ ៃិងចប់យក្ស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់នៃការរ ់សៅរប ់ពួក្សគ ៃិង

តំបៃ់ទីស្បាំ គឺ “ភ្ជពជានែគូ រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។280
ជាពិស
បសងក ើត ៃិងពស្ងឹងភ្ជពជានែគូ នៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិ ៃិងអៃត រជាតិជាេួ យរោឋភិបាល ប ឌ ិត ភ្ជ
ងា េ ុី វ ិល
វ ិ ័យឯក្ជៃ ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀតតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការបសងក ើត ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្ប
សោយៃិរៃត រភ្ជព។

• ការសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្បេូ លទិៃនៃ័យតែលពិចរណ្តអំពីផនត់គំៃិត
ៃិងក្តាត ងា េ
ៃិងវបប្េ៌តែលអាច្ញុេះញង់ឲ្យមាៃការលសេែ ៀងតផន ក្សយៃឌ័រ
(តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ
ការេិៃ ូ វបាៃរាយការ ៍អំពី ក្េម ភ្ជពស ែឋ ក្ិច្ចរប ់ន្រ ត ី
ការេិ ៃ ូ វបាៃក្ត់ស្តាអំពីក្ុមា រ ី
ក្ំស ើត
ឬេរ ភ្ជពរប ់ពួក្សគ
ឬការេិៃ ូ វបាៃរាយការ ៍អំពីអំសពើហិងាសលើន្រ ត ី)។

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗ រ ួេមាៃ៖
• បសងក ើៃតមាាភ្ជព ៃិងលទធ ភ្ជពក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ថ ិតិផល វូ ការ ស្មាប់ស្គធារ

ជៃ ៃិង

• បសងក ើតឱកា ជាញឹក្ញាប់
ៃិងេត ង មាតលសៅក្នុងការស្បឹក្ាជាេួ យអន ក្តែល
ៃិងការសស្បើស្បា ់ ថ ិតិសែើេបីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។

ក្់ព័ៃធទង
ំ អ ់អំពីការបសងក ើត

តំបៃ់ទីស្បាំេួយ
គឺ
“ស្បេូ ល្ៃធាៃ
281
ៃិង ស្េប ស្េួ លក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិ”។
ជាពិស
ធានាថា្ៃធាៃអាច្ត វ ងរក្បាៃសែើេបីអៃុវតត ក្េម វ ិ្ី
ៃិង ក្េម ភ្ជពចំបាច្់នានា
ែូ ច្តែលបាៃគូ បញ្ជាក្់សៅក្នុងតផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្លសៃេះ
(ទ ំងក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងស្បសទ
ៃិងពីក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការជាអៃត រជាតិ)។

សៅក្នុងឆានំ២០១៣ គ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិបាៃបសញ្ច ញប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។ 284
ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសៃេះ
រ ួេបញ្ចល
ូ
ូ ច្នាក្រតផន ក្បរ ិមា ច្ំៃួៃ
៥២
ៃិង ូ ច្នាក្រតផន ក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ
១១
តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្នុងែូ សេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១) រច្នា េព ័ៃធតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ
(៣)
ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ (៤) ជី វ ិតស្គធារ ៈ ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥)
ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី
ៃិងក្ុមារ។
ស្បហាក្់ស្បតហលោនៃឹង ូ ច្នាក្ររប ់ SDG តែរ ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាក្៏ស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីជាៃ់
តែលឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីបញ្ជហស្បឈេនៃទិៃនៃ័យ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត ៖
• ជាៃ់ទី១ – ូ ច្នាក្រមាៃច្ា ់លា ់ តផែ ក្តាេទ សនាទៃ រ ួេជាេួ យវ ិ្ីស្គន្រ ត
ៃិង ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានារ ួេជាេួ យការស្គបែ ត ប់យ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់
សែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជពសៅតាេសពលសវលា

ក្េម ភ្ជព ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវបាៃស ន ើស ើង រ ួេមាៃ៖

• ជាៃ់ទី២
–
ូ ច្នាក្រមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់
តផែ ក្តាេទ សនាទៃ
ៃិង ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិ
ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ

• ផត ល់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីតស្េូវការតផន ក្ េតថ ភ្ជពសោយតផែ ក្សលើការវាយតនេា អំពីតស្េូវការតែលស្តូវបាៃអៃុវ
តត
ៃិងតស្េូវការតែលមាៃស្ស្គប់
ៃិងពិចរណ្តអំពីភ្ជពស្តូវោនយ៉ាង េស្ បរវាងស្បសភទនៃការោំស្ទ
ៃិងស្បសភទនៃតស្េូ វការ
•

ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងៃឹងស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពសជឿៃសលឿៃ
ៃិងពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ។

សោយស្វ ើការពិចរណ្តកាៃ់តត ុីជសស្ៅជាងសៃេះសទៀត គ ៈក្េម ការស ែឋ ក្ិច្ច ៃិង ងា េ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្
(ESCAP)
នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
សៅក្នុងឆានំ២០១៥
បាៃស្បកា ឲ្យសស្បើស្បា ់
“ប ត ុ ំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្” បតៃថ េពីសលើប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា។285
ប តុំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ រ ួេមាៃច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ែូ សេៃក្ស្េិតេូ លោឋៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ
ែូ សេៃទ ំងសៃេះស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសែើេបីផតល់ព័ត៌មាៃអំពីបញ្ជហនានា ត ីពី េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការផត ល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីសៅទូ ទ ំងតំបៃ់

៦.១.២ ការពប្ងឹងសថិតិអំពីយយនឌ័រ
ស្បធាៃអន ក្ ថ ិតិនៃអងា ការន្រ ត ីនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
សងក តស ើញថា
សៅខ ៈសពលតែលពិភពសលាក្ក្ំពុងតតបសងក ើតទិ ៃនៃ័យក្នុងច្ំៃួៃែ៏សស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់សនាេះ
“មាៃច្ំ ុ ច្តែលសេើលេិៃស ើញយ៉ាងជាក្់ត ត ង ៃិងច្សនាាេះស្បសហាង” សៅសពលបសងក ើតទិៃនៃ័យអំពីន្រ ត ី ៃិងក្ុមា រ ី។282

279

Ibid ទំពរ័ ទី៤។
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អងា ការន្រ ត ីនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “Take five ជាេួ យ Papa Seck៖ ទទួ លបាៃទិៃនៃយ
័ សយៃឌ័របាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ–សហតុអវីបាៃជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់?” តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/feature-story-take-five-with-papa-seck-on-gender-data។

ៃិង

• ជាៃ់ទី៣
–
ូ ច្នាក្រពុំមាៃ វ ិ្ីស្គន្រ ត
ៃិង ត ង់ោរតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាអៃត រជាតិសនាេះសទ
សហើយទិៃនៃ័យេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងជាសទៀងទត់សោយស្បសទ នានាសនាេះសទ។

មាាល់ ៃិង ស្េប ស្េួ ល្ៃធាៃតែលមាៃស្ស្គប់ រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងយៃត ការក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការភ្ជគខ្ងតប
ូ ងភ្ជគខ្ងតប
ូ ង ៃិងក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការស្តីសកា ផងតែរ សែើេបីសោេះស្ស្គយតស្េូ វការទ ំងសៃេះ
ៃិង មាាល់អំពីគមាាតនៃ្ៃធាៃតាេយុទធស្គន្រ ត ៃិង

• បសងក ើតក្េម វ ិ្ីេួយ ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្យុទធស្គន្រ ត សោយតផែ ក្តាេេូ លោឋៃនៃតស្េូ វការតផន ក្ េតថ ភ្ជព
។

រ ួេជាេួ យវ ិ្ីស្គន្រ ត

–

• ែូ សេៃបតៃថ េច្ំៃួៃស្បាំ
–
ែូ សេៃទ ំងសៃេះមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹងបញ្ជហនានានៃ េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការផត ល់អំណ្តច្ែល់ន្រ ត ីតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ំ ុ ច្អាទិភ្ជពសោយស្ក្ ុេតូ ច្ៗេួ យច្ំៃួៃនៃស្បសទ នានា
283

Gender Stats “ ថ ិតិសយៃឌ័រសៅក្នុងែាស្កាេច្ំៃួៃ ៥”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://genderstats.org/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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តផនក្ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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ESCAP “ប ត ុ ំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្៖ ក្ត់ មាាល់សោយសលខ្្ិការោឋៃ” គ ៈក្មាម្ិការ ថ ិតិ េ័យស្បជុំសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣
តខេក្រា ឆានំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។

សៅក្នុងតំបៃ់

(

• ស្ក្ ុេសោលសៅអាទិភ្ជព (ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ) –
មាៃប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រតូ ច្ៗសៅក្នុងែូ សេៃក្ស្េិតេូ លោឋៃតែលឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីបញ្ជហនានានៃក្ងវ ល់ជាក្់លាក្់ច្ំស
សៅតាេជៃបទ ជាទូ សៅ
ជាស្ក្ ុេស្បជាជៃតែលជួ បស្បទេះៃឹងការលំបាក្សៅក្នុងស្បសទ ជាសស្ច្ើៃសៅក្នុងតំបៃ់អា ុី -បា៉ា ុីហវិក្ ៃិង
•

អន ក្តែលសបត ជាញច្ិតតច្ំស

• ស្វ ើឲ្យផលស្បសយជៃ៍រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ំខ្ៃ់ៗមាៃភ្ជពស្ បោនសែើេបីសលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស េះភ្ជពជានែគូ –
គសស្មាងទិ ៃន ៃ័ យតែលបសងក ើ ត ស ើ ង សោយស្បជាពលរែឋ តែលទទួ ល បាៃសជាគជ័ យ
រ ួេបញ្ច ូល តួ អងា តែលមាៃផលស្បសយជៃ៍ ខុ ៗោនសៅក្នុងទិៃនៃ័យែូ ច្ោន។
ទិៃនៃ័យសែើរតួ ជាេូ លសហតុរ ួេេួ យ ស្មាប់តួអងា ទង
ំ ឡាយ ៃិងជាច្ំ ុ ច្ស្ប ពវ េួយនៃការ ហការ។ ជាញឹក្ញាប់
មាៃភ្ជពខុ ោនរវាងការបសងក ើត ការសស្បើស្បា ់ ៃិងការទទួ លយក្
សហើយអតថ ស្បសយជៃ៍តែល ក្់ព័ៃធៃឹងែំណ្តក្់កាលៃីេួយៗអាច្មាៃភ្ជពខុ ោន។
តួ អងា ខុ ៗោនអាច្ផត ល់តនេា ែល់ ទិែឋភ្ជពខុ ៗនៃទិៃនៃ័យ
សហើយការយល់ែឹងអំពីរសបៀបតែលតួ អងា ទង
ំ ឡាយមាៃការយល់ស ើញអំពីគុ តនេា សៃេះ
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតភ្ជគជានែគូ រវាងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់។

សែើេបីធានាបាៃៃូ វអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជព ស្ុ ក្ឹតច្ំស េះសយៃឌ័រ
រោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការវាយតនេា អំពីទិៃនៃ័យ
ៃិងយៃត ការក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ
សោយស្វ ើការពិចរណ្តអំពីអៃុស្គ ៃ៍នានាសៅខ្ងសលើ។

• ធានាថាទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
គឺអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ីជាសស្ច្ើៃសែើេបីបសងក ើៃការទទួ លយក្
ៃិងការជេះឥទធ ិពលជាអតិបរមា
–
សៅសពលតែលប ត ុ ំទិៃនៃ័យអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ីកាៃ់តតសស្ច្ើៃសនាេះ
ៃឹងមាៃតួ អងា កាៃ់តតសស្ច្ើៃស្បសភទតែលតស្បជាមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះទិៃនៃ័យ។
សែើេបីជួយ ស្េួ លែល់ក្រ ីសស្បើស្បា ់
ខុ ៗោនសោយតួ អងា ខុ ៗោនសនាេះ
ទិៃនៃ័យចំបាច្់ស្តូវតតអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងស្តូវបាៃបងាហញសៅក្នុងទស្េង់តែលមាៃ េតថ ភ្ជពអាច្ផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ។

៦.១.៣ ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើយសោយស្បជាពលរែឋ
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បំសពញបតៃថ េសលើ ថ ិតិផល វូ ការ។
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទល់ផងតែរ
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ស្វ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល
ៃិងស្ក្ ុេនានាតែលរោឋភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវ េះទិៃនៃ័យ។

• សស្បើស្បា ់្ៃធាៃ ៃិងែំស ើរការតែលមាៃស្ស្គប់សែើេបីស្វ ើឲ្យកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លតថេសទៀតសៅក្នុងការបសងក ើត
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព
–
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាតែលស្បជាពលរែឋ ស្គាល់យ៉ាងច្ា ់
ៃិងក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់
ស្ពេទ ំងពស្ងឹងទមាាប់
ៃិងថាេពលរប ់ស្ក្ ុេតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ែូ ច្ជា
ែំស ើរការការ ិយ្ិសបតយយ
ឬសវទិកា ហគេៃ៍តែលមាៃស្ស្គប់។

ធាតុែ៏ ំខ្ៃ់េួយសៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ សនាេះ
គឺការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្នុង ហគេៃ៍។
េះការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្នុង ហគេៃ៍ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយតែលប

១.

ការសរៀបច្ំ ស្មាប់ភ្ជពជាមាច ់ក្េម ិទធិ
–
សៅក្នុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ
មាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្នុងការរ ួេបញ្ចល
ូ
ហគេៃ៍តែលរងផលប៉ាេះ ល់បនាទប់ពីអនក្ែឹក្នាំបាៃបសងក ើត
ៃិងចប់សផត ើេអៃុវតត គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។
ប៉ាុតៃត ការរ ួេបញ្ចល
ូ ពួ ក្សគគួ រតតចប់សផត ើេសលឿៃជាងសៃេះ
ស្វ ើែូសច្ន េះ មាជិក្រប ់ ហគេៃ៍ៃឹងមាៃសស្គឿងសលើក្ទឹក្ច្ិតតសែើេបីោំស្ទែល់គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេសនាេះ។

២.

ការអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញ – អន ក្ែឹក្នាំស្តូវតត ស្េបខល ួៃសៅៃឹងស្បព័ៃធែ៏ ម ុ គស្គមញនៃការជេះឥទធ ិពលនានា
តែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពសជាគជ័យនៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

• ពិ ច រណ្តអំ ពី សស្គឿងសលើ ក្ ទឹ ក្ ច្ិ តត ជាក្់ លាក្់ តែលពឹ ង តផែ ក្ សលើ ប រ ិបទ ៃិ ង សោលសៅ –
ទិ ែឋ ភ្ជព ំ ខ្ ៃ់ ៗ តែលស្តូ វ ពិចរណ្តរ ួេមាៃ
ថាសតើគសស្មាងសនាេះមាៃបំ ងភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងជាេួ យរោឋភិបាលសោយផ្លទល់តែរឬសទ
ៃិងេជឈោឋៃៃសយបាយ ងា េ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។ សៅក្នុងច្ំសណ្តេច្ំ ុ ច្សផសងសទៀត ច្ំ ុ ច្សៃេះស្គបែ ត ប់
ថាសតើរោឋភិបាលបាៃស្វ ើការសឆ្ា ើយតបតែរឬសទ ថាសតើមាៃស្ក្បខ ឌ ច្ាប់ែ៏ រ ឹងមាំេួយ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់ តែរឬសទ ឬថាសតើមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់អំពីបញ្ជហសនាេះតែរឬសទ។ 288
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៥.

៦.
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• ស ុើបអសងក តអំពីការផត ល់េូលៃិ្ិ
ៃិងគំរ ូតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិល។
សៅក្នុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គួរតតស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាបំសពញបតៃថ េសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ
ប័ៃ
សស្ច្ើៃជាងការសស្បើវាជាសល សែើេបីបញ្ឈប់
ឬកាត់បៃថ យការ
ផត ល់េូលៃិ្ិែល់ការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថប័ៃ។

ការសស្បើស្បា ់ក្ញ្ច ក្់ េ្េ៌
–
ជាញឹក្ញាប់ខ្ាំងណ្ត ់ តែលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងក្នុងការតក្តស្ប ងា េេិៃបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ការលាយបញ្ចល
ូ ោននៃស្បជាជ
ៃតែលស្តឹេស្តូវសនាេះសទ។
បសងក ើតក្មាាំងជំរុញច្ិតត – ការងារនៃការរ ួេបញ្ចល
ូ
ហគេៃ៍នានា តស្េូវឲ្យមាៃការែឹងអំពីការសស្តៀេទិៃនៃ័យ
ៃិងភ្ជពរហ័ រហួ ៃសៅក្នុងការស្វ ើ ក្េម ភ្ជព (patient urgency)។ ការយក្ឈន េះបាៃេុៃ
ៃឹងជួ យែល់ ហគេៃ៍សៅក្នុងការបសងក ើតសរឿងៃិទៃអំពីភ្ជពសជាគជ័យេួ យតែលអាច្ជំៃួ សរឿងៃិទៃតែលមាៃ
ស្ស្គប់តែលៃិយយតតអំពីភ្ជពតាៃតឹងនៃបញ្ជហ ងា េតែលបងាហញឲ្យស ើញយ៉ាងច្ា ់។ ែូ ច្ោនតែរ
ការយក្ឈន េះបាៃយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃឹងស្វ ើឲ្យ មាជិក្សៅក្នុង ហគេៃ៍សេើលស ើញថា ការច្ូ លរ ួេរប ់ពួក្សគ
គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ៃិង
ស្គប់ស្គងេ ឌ លសបាេះសឆានតតាេរយៈការតក្តស្ប –
អន ក្ែឹក្នាំតែលផ្លា ់សៅអៃុវតត ស្ក្បខ ឌ តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យថម ីេួយចំបាច្់ស្តូវតតស្គប់ស្គងរសបៀបតែលេ ឌ ល
សបាេះសឆានតនានាមាៃស្បតិក្េម ច្ំស េះការតក្តស្បសនាេះ។ វ ិ្ីែ៏លែេួ យក្នុងការចប់សផត ើេ
គឺតាេរយៈការតបងតច្ក្រវាងបញ្ជហស្បឈេតផន ក្បសច្ច ក្សទ ៃិងបញ្ជហស្បឈេនៃការ ស្េបខល ួៃ
Ibid។

េះរោឋភិបាល វ ិធាៃការក្នុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ រ ួេមាៃ៖
• ទទួ លស្គាល់ថា ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិលអាច្សែើរតួ នាទីខុ ោន
ៃិងតួ នាទីបំសពញបតៃថ េពីសលើទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យស្គធារ ៈ។ រោឋភិបាលគួ រតតត វ ងរក្វ ិ្ីសែើេបីច្ូលរ ួេជាេួ យ
ទទួ លស្គាល់ ៃិងោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេទង
ំ សៃេះ។

៣. ការស្វ ើការជាេួ យស្គថប័ៃក្នុងេូ លោឋៃ
–
អងា ភ្ជពក្នុងេូ លោឋៃបាៃបសងក ើតេូ ល្ៃ ងា េតែលបសងក ើតេជឈោឋៃតែលមាៃអំសណ្តយផល ស្មាប់អៃត រាគេៃ៍
តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងការទទួ លបាៃសជាគជ័យ។
៤.

េះការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គួរតត៖

េះន្រ ត ី

ូ ច្នាក្រគុ ភ្ជពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋៃជាតិ –
ូ ច្នាក្រទ ំងសៃេះពិៃិតយតាេោៃអំពីរសបៀបតែលច្ាប់ជាតិែំស រើ ការសៅក្នុងការធានាឲ្យបាៃៃូ វ េភ្ជពសយៃឌ័រ
តាេរយៈការស្វ ើ ចចប័ៃអៃុ ញ្ជាអៃត រជាតិតែល
ក្់ព័ៃធ ៃិងការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃវ ិ្ីស្គន្រ ត
ៃិងសោលៃសយបាយជាក្់លាក្់សែើេបីលុបបំបាត់ការសរ ី សអើងច្ំស េះន្រ ត ីៃិងសលើក្ក្េព ់ េភ្ជពសយៃឌ័រ។286

មាៃក្តាតយ៉ាងតិច្ស្បាំេួយតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស
ញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។ ក្តាតទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ៖

ក្់ព័ៃធៃឹងឥរ ិយបថ ៃិងជំសៃឿរប ់ស្បជាជៃ)។287

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់ ៃិងការច្ូ លរ ួេសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃធាតុច្ូលរប ់ស្បជាពលរែឋ
ៃិង ងា េ ុី វ ិល ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថប័ៃ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំង តាេរយៈស្ពឹតតិការ ៍នានា
បណ្ត
ត ញបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្នុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការច្ូ លរ ួេ។

287

Melody Barnes ៃិង Paul Schmitz “ការច្ូ លរ ួេរប ់ ហគេៃ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ (សៅសពលសៃេះ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងជាងសពលណ្តៗទង
ំ អ ់)”
ការស្តួ តពិៃិតយស ើងអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់ Stanford (រែូ វផ្លក រ ីក្ ឆានំ២០១៦)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://ssir.org/articles/entry/community_engagement_matters_now_more_than_ever#។

288

Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃយ
័ តែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ែំស ើរការបាៃ៖
សឆាពេះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួ យតែលពស្ងឹងការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងា ការ ងា េ ុី វ ិល ៃិងអន ក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_short-report_.pdf។

សៅក្នុងតំបៃ់

(

• ស្ក្ ុេសោលសៅអាទិភ្ជព (ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ) –
មាៃប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រតូ ច្ៗសៅក្នុងែូ សេៃក្ស្េិតេូ លោឋៃតែលឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីបញ្ជហនានានៃក្ងវ ល់ជាក្់លាក្់ច្ំស
សៅតាេជៃបទ ជាទូ សៅ
ជាស្ក្ ុេស្បជាជៃតែលជួ បស្បទេះៃឹងការលំបាក្សៅក្នុងស្បសទ ជាសស្ច្ើៃសៅក្នុងតំបៃ់អា ុី -បា៉ា ុីហវិក្ ៃិង
•

អន ក្តែលសបត ជាញច្ិតតច្ំស

• ស្វ ើឲ្យផលស្បសយជៃ៍រប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធ ំខ្ៃ់ៗមាៃភ្ជពស្ បោនសែើេបីសលើក្ទឹក្ច្ិតតច្ំស េះភ្ជពជានែគូ –
គសស្មាងទិ ៃន ៃ័ យតែលបសងក ើ ត ស ើ ង សោយស្បជាពលរែឋ តែលទទួ ល បាៃសជាគជ័ យ
រ ួេបញ្ច ូល តួ អងា តែលមាៃផលស្បសយជៃ៍ ខុ ៗោនសៅក្នុងទិៃនៃ័យែូ ច្ោន។
ទិៃនៃ័យសែើរតួ ជាេូ លសហតុរ ួេេួ យ ស្មាប់តួអងា ទង
ំ ឡាយ ៃិងជាច្ំ ុ ច្ស្ប ពវ េួយនៃការ ហការ។ ជាញឹក្ញាប់
មាៃភ្ជពខុ ោនរវាងការបសងក ើត ការសស្បើស្បា ់ ៃិងការទទួ លយក្
សហើយអតថ ស្បសយជៃ៍តែល ក្់ព័ៃធៃឹងែំណ្តក្់កាលៃីេួយៗអាច្មាៃភ្ជពខុ ោន។
តួ អងា ខុ ៗោនអាច្ផត ល់តនេា ែល់ ទិែឋភ្ជពខុ ៗនៃទិៃនៃ័យ
សហើយការយល់ែឹងអំពីរសបៀបតែលតួ អងា ទង
ំ ឡាយមាៃការយល់ស ើញអំពីគុ តនេា សៃេះ
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតភ្ជគជានែគូ រវាងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់។

សែើេបីធានាបាៃៃូ វអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជព ស្ុ ក្ឹតច្ំស េះសយៃឌ័រ
រោឋភិបាលចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការវាយតនេា អំពីទិៃនៃ័យ
ៃិងយៃត ការក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ
សោយស្វ ើការពិចរណ្តអំពីអៃុស្គ ៃ៍នានាសៅខ្ងសលើ។

• ធានាថាទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
គឺអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ីជាសស្ច្ើៃសែើេបីបសងក ើៃការទទួ លយក្
ៃិងការជេះឥទធ ិពលជាអតិបរមា
–
សៅសពលតែលប ត ុ ំទិៃនៃ័យអាច្សស្បើស្បា ់បាៃតាេវ ិ្ីកាៃ់តតសស្ច្ើៃសនាេះ
ៃឹងមាៃតួ អងា កាៃ់តតសស្ច្ើៃស្បសភទតែលតស្បជាមាៃច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះទិៃនៃ័យ។
សែើេបីជួយ ស្េួ លែល់ក្រ ីសស្បើស្បា ់
ខុ ៗោនសោយតួ អងា ខុ ៗោនសនាេះ
ទិៃនៃ័យចំបាច្់ស្តូវតតអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងស្តូវបាៃបងាហញសៅក្នុងទស្េង់តែលមាៃ េតថ ភ្ជពអាច្ផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្បាៃ។

៦.១.៣ ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើយសោយស្បជាពលរែឋ
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បំសពញបតៃថ េសលើ ថ ិតិផល វូ ការ។
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទល់ផងតែរ
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ស្វ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល
ៃិងស្ក្ ុេនានាតែលរោឋភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវ េះទិៃនៃ័យ។

• សស្បើស្បា ់្ៃធាៃ ៃិងែំស ើរការតែលមាៃស្ស្គប់សែើេបីស្វ ើឲ្យកាៃ់តតមាៃភ្ជពងាយស្ ួ លតថេសទៀតសៅក្នុងការបសងក ើត
ៃិងសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព
–
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាតែលស្បជាពលរែឋ ស្គាល់យ៉ាងច្ា ់
ៃិងក្ំពុងតតសស្បើស្បា ់
ស្ពេទ ំងពស្ងឹងទមាាប់
ៃិងថាេពលរប ់ស្ក្ ុេតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ែូ ច្ជា
ែំស ើរការការ ិយ្ិសបតយយ
ឬសវទិកា ហគេៃ៍តែលមាៃស្ស្គប់។

ធាតុែ៏ ំខ្ៃ់េួយសៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ សនាេះ
គឺការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្នុង ហគេៃ៍។
េះការពស្ងឹងការោំស្ទសៅក្នុង ហគេៃ៍ ស្មាប់ែំសណ្តេះស្ស្គយតែលប

១.

ការសរៀបច្ំ ស្មាប់ភ្ជពជាមាច ់ក្េម ិទធិ
–
សៅក្នុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ
មាៃក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅក្នុងការរ ួេបញ្ចល
ូ
ហគេៃ៍តែលរងផលប៉ាេះ ល់បនាទប់ពីអនក្ែឹក្នាំបាៃបសងក ើត
ៃិងចប់សផត ើេអៃុវតត គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។
ប៉ាុតៃត ការរ ួេបញ្ចល
ូ ពួ ក្សគគួ រតតចប់សផត ើេសលឿៃជាងសៃេះ
ស្វ ើែូសច្ន េះ មាជិក្រប ់ ហគេៃ៍ៃឹងមាៃសស្គឿងសលើក្ទឹក្ច្ិតតសែើេបីោំស្ទែល់គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេសនាេះ។

២.

ការអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃភ្ជព ម ុ គស្គមញ – អន ក្ែឹក្នាំស្តូវតត ស្េបខល ួៃសៅៃឹងស្បព័ៃធែ៏ ម ុ គស្គមញនៃការជេះឥទធ ិពលនានា
តែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពសជាគជ័យនៃែំសណ្តេះស្ស្គយតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

• ពិ ច រណ្តអំ ពី សស្គឿងសលើ ក្ ទឹ ក្ ច្ិ តត ជាក្់ លាក្់ តែលពឹ ង តផែ ក្ សលើ ប រ ិបទ ៃិ ង សោលសៅ –
ទិ ែឋ ភ្ជព ំ ខ្ ៃ់ ៗ តែលស្តូ វ ពិចរណ្តរ ួេមាៃ
ថាសតើគសស្មាងសនាេះមាៃបំ ងភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងជាេួ យរោឋភិបាលសោយផ្លទល់តែរឬសទ
ៃិងេជឈោឋៃៃសយបាយ ងា េ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។ សៅក្នុងច្ំសណ្តេច្ំ ុ ច្សផសងសទៀត ច្ំ ុ ច្សៃេះស្គបែ ត ប់
ថាសតើរោឋភិបាលបាៃស្វ ើការសឆ្ា ើយតបតែរឬសទ ថាសតើមាៃស្ក្បខ ឌ ច្ាប់ែ៏ រ ឹងមាំេួយ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់ តែរឬសទ ឬថាសតើមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់អំពីបញ្ជហសនាេះតែរឬសទ។ 288
ច្ំស

៥.

៦.

286

• ស ុើបអសងក តអំពីការផត ល់េូលៃិ្ិ
ៃិងគំរ ូតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិល។
សៅក្នុងក្រ ីជាសស្ច្ើៃ
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គួរតតស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាបំសពញបតៃថ េសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថ
ប័ៃ
សស្ច្ើៃជាងការសស្បើវាជាសល សែើេបីបញ្ឈប់
ឬកាត់បៃថ យការ
ផត ល់េូលៃិ្ិែល់ការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថប័ៃ។

ការសស្បើស្បា ់ក្ញ្ច ក្់ េ្េ៌
–
ជាញឹក្ញាប់ខ្ាំងណ្ត ់ តែលក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងក្នុងការតក្តស្ប ងា េេិៃបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ការលាយបញ្ចល
ូ ោននៃស្បជាជ
ៃតែលស្តឹេស្តូវសនាេះសទ។
បសងក ើតក្មាាំងជំរុញច្ិតត – ការងារនៃការរ ួេបញ្ចល
ូ
ហគេៃ៍នានា តស្េូវឲ្យមាៃការែឹងអំពីការសស្តៀេទិៃនៃ័យ
ៃិងភ្ជពរហ័ រហួ ៃសៅក្នុងការស្វ ើ ក្េម ភ្ជព (patient urgency)។ ការយក្ឈន េះបាៃេុៃ
ៃឹងជួ យែល់ ហគេៃ៍សៅក្នុងការបសងក ើតសរឿងៃិទៃអំពីភ្ជពសជាគជ័យេួ យតែលអាច្ជំៃួ សរឿងៃិទៃតែលមាៃ
ស្ស្គប់តែលៃិយយតតអំពីភ្ជពតាៃតឹងនៃបញ្ជហ ងា េតែលបងាហញឲ្យស ើញយ៉ាងច្ា ់។ ែូ ច្ោនតែរ
ការយក្ឈន េះបាៃយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃឹងស្វ ើឲ្យ មាជិក្សៅក្នុង ហគេៃ៍សេើលស ើញថា ការច្ូ លរ ួេរប ់ពួក្សគ
គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ ៃិង
ស្គប់ស្គងេ ឌ លសបាេះសឆានតតាេរយៈការតក្តស្ប –
អន ក្ែឹក្នាំតែលផ្លា ់សៅអៃុវតត ស្ក្បខ ឌ តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យថម ីេួយចំបាច្់ស្តូវតតស្គប់ស្គងរសបៀបតែលេ ឌ ល
សបាេះសឆានតនានាមាៃស្បតិក្េម ច្ំស េះការតក្តស្បសនាេះ។ វ ិ្ីែ៏លែេួ យក្នុងការចប់សផត ើេ
គឺតាេរយៈការតបងតច្ក្រវាងបញ្ជហស្បឈេតផន ក្បសច្ច ក្សទ ៃិងបញ្ជហស្បឈេនៃការ ស្េបខល ួៃ
Ibid។

េះរោឋភិបាល វ ិធាៃការក្នុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ រ ួេមាៃ៖
• ទទួ លស្គាល់ថា ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិលអាច្សែើរតួ នាទីខុ ោន
ៃិងតួ នាទីបំសពញបតៃថ េពីសលើទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យស្គធារ ៈ។ រោឋភិបាលគួ រតតត វ ងរក្វ ិ្ីសែើេបីច្ូលរ ួេជាេួ យ
ទទួ លស្គាល់ ៃិងោំស្ទច្ំស េះគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេទង
ំ សៃេះ។

៣. ការស្វ ើការជាេួ យស្គថប័ៃក្នុងេូ លោឋៃ
–
អងា ភ្ជពក្នុងេូ លោឋៃបាៃបសងក ើតេូ ល្ៃ ងា េតែលបសងក ើតេជឈោឋៃតែលមាៃអំសណ្តយផល ស្មាប់អៃត រាគេៃ៍
តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសៅក្នុងការទទួ លបាៃសជាគជ័យ។
៤.

េះការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ គួរតត៖

េះន្រ ត ី

ូ ច្នាក្រគុ ភ្ជពតែល ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋៃជាតិ –
ូ ច្នាក្រទ ំងសៃេះពិៃិតយតាេោៃអំពីរសបៀបតែលច្ាប់ជាតិែំស រើ ការសៅក្នុងការធានាឲ្យបាៃៃូ វ េភ្ជពសយៃឌ័រ
តាេរយៈការស្វ ើ ចចប័ៃអៃុ ញ្ជាអៃត រជាតិតែល
ក្់ព័ៃធ ៃិងការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃវ ិ្ីស្គន្រ ត
ៃិងសោលៃសយបាយជាក្់លាក្់សែើេបីលុបបំបាត់ការសរ ី សអើងច្ំស េះន្រ ត ីៃិងសលើក្ក្េព ់ េភ្ជពសយៃឌ័រ។286

មាៃក្តាតយ៉ាងតិច្ស្បាំេួយតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស
ញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។ ក្តាតទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ៖

ក្់ព័ៃធៃឹងឥរ ិយបថ ៃិងជំសៃឿរប ់ស្បជាជៃ)។287

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់ ៃិងការច្ូ លរ ួេសែើេបីអៃុញ្ជា តឲ្យមាៃធាតុច្ូលរប ់ស្បជាពលរែឋ
ៃិង ងា េ ុី វ ិល ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថប័ៃ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំង តាេរយៈស្ពឹតតិការ ៍នានា
បណ្ត
ត ញបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប ៃិងែំស ើរការក្នុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការច្ូ លរ ួេ។

287

Melody Barnes ៃិង Paul Schmitz “ការច្ូ លរ ួេរប ់ ហគេៃ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ (សៅសពលសៃេះ មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងជាងសពលណ្តៗទង
ំ អ ់)”
ការស្តួ តពិៃិតយស ើងអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់ Stanford (រែូ វផ្លក រ ីក្ ឆានំ២០១៦)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://ssir.org/articles/entry/community_engagement_matters_now_more_than_ever#។

288

Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃយ
័ តែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ែំស ើរការបាៃ៖
សឆាពេះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួ យតែលពស្ងឹងការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងា ការ ងា េ ុី វ ិល ៃិងអន ក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_short-report_.pdf។

• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថ េ
ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្នុងតផន ក្សៃេះ
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើឲ្យសហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
289
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវ ល់នានារប ់ ងា េ ុី វ ិល។

សែើេបីទទួ លបាៃសជាគជ័យ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតយក្ឈន េះសលើឧប គា នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ក្ំ ត់ វ ិធាៃ
ៃិងលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនានា
ៃិងការត វ ងយល់អំពី វ ិធាៃនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្បភពទិៃនៃ័យផងតែរ

៦.២ ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
រំឭក្ស ើង វ ិញ
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
គឺជា៖
“ វ ិៃ័យនៃការស្គប់ស្គងតែលមាៃគុ ភ្ជពេួ យសែើេបីបតៃថ េភ្ជពតឹង រុឹង
ៃិង វ ិៃ័យថម ីៗសៅក្នុងែំស ើរការនៃការស្គប់ស្គង
ការសស្បើស្បា ់
ការស្វ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង
ៃិងការការ រព័ត៌មាៃរប ់អងា ភ្ជព”។ 290 វាក្ំ ត់
“បា៉ារាតេ៉ាស្ត ស្មាប់ការស្គប់ស្គង
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើតែំស ើរការ ស្មាប់សោេះស្ស្គយបញ្ជហនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់សៅក្នុងតផន ក្អាជីវក្េម អាច្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាសោយតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់
ៃិងស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ាងលែ ”។291

• ទទួ លបាៃការយល់ស្ពេពីស្គប់ភ្ជគីទ ំងអ ់ ច្ំស
• ការអភិវឌឍឧបក្រ

៍ ៃិង ូ ហវ តវរថម ីៗសែើេបីស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យអាច្ែំស

• ការស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងអាទិភ្ជពនានាសៅក្នុងអងា ភ្ជព

• ស្វ ើឲ្យថានក្់ស្គប់ស្គងមាៃការយល់ែឹងថាសតើអវីតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ៃិង
• បសងក ើតែំស

ើរការនៃគសស្មាង។ 294

ែំណ្តក្់កាលបនាទប់ គឺអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ៖
• ្េម ៃុញ្ា –
មាាល់ក្តាតបញ្ជា
ច្ក្ខុ វ ិ ័យ សប ក្ក្េម ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការវាយតនេា អំពីការសស្តៀេខល ួៃរ ួច្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទ ក្នុង ៃិងបញ្ជហនាសពលបច្ចុបបៃន
ឬលក្ខ ៈ- វ ិៃិច្ឆ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ
• ស្ក្បខ ឌ ស្វ ើស្បតិបតត ិការ
ៃិងគ សៃយយភ្ជព
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្មាប់តស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ – វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងៃីតិ វ ិ្ី ស្មាប់រសបៀបតស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ
បសងក ើតឧបក្រ ៍ តែលព ៌នាអំពី ហស្ោ ៃិងស្ទស្ទង់ែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅតាេសពលសវលា
• តារាងសេស្ទិច្នៃលទធ ផលការងារ – វា ់ តវង ៃិងវាយតនេា អំពីវឌឍៃភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេសនាេះ។
ទ ំងសៃេះគឺជាការស្ត ប់សៅកាៃ់សោលបំ ងតផន ក្យុទធស្គន្រ ត វ ិញតែលអាច្តាេោៃបាៃ
ៃិងគំរ ូសពញលក្ខ ៈតែល ក្់ព័ៃធ។
តារាងសេស្ទិច្ទ ំងសៃេះចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការវាយតនេា អំពីភ្ជពទក្់ទងរប ់វាជាបៃត បនាទប់ ៃិង

Jonathan Gray, Danny Lammerhirt ៃិង Liliana Bounegru “តក្តស្បអវ ីតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ សតើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាឧបក្រ ៍ត ៊េូ េតិសែើេបីតក្តស្បការស្បេូ លទិៃនៃ័យផល វូ ការបាៃសោយរសបៀបណ្ត?” Data Shift តខេីនា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2016/03/changing-what-counts-2.pdf។

290

IBM “គំរ ូសពញលក្ខ ៈរប ់ស្ក្ ុេស្បឹក្ាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ IBM ៖ បសងក ើតតផៃការេួ យ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆានំ២០០៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www-935.ibm.com/services/uk/cio/pdf/leverage_wp_data_gov_council_maturity_model.pdf។

291

TechTarget “បសងក ើតស្ក្បខ ឌ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://searchdatamanagement.techtarget.com/essentialguide/Building-an-effective-data-governance-framework។

292

Colin Wook “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ ៖ ស្ពំតែៃ្ំបនាទប់រប ់ វ ិ ័យស្គធារ
http://www.govtech.com/data/Data-Governance.html។

293

NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ តផនក្ទី២៖ គំរ ូសពញលក្ខ ៈ – គៃា ងសឆាពេះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆានំ២០០៩ ទំពរ័ ទី ២-៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។

ក្ំ

ត់រច្នា េព ័ៃធ

• តផៃការ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យនៃស្បតិបតត ិការ –
ព ៌នាអំពីស្គថៃភ្ជពសោលសៅេួ យនៃ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 295
ជាច្ុងសស្កាយ រោឋភិបាលគួ រតតពិចរណ្តអំពីការអៃុេ័តសោលការ ៍នានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ែូ ច្ជា
សោលការ ៍នានាតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយវ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ជាសែើេ ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ការក្ំ ត់តនេា ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃរប ់រោឋភិបាល – ការក្ំ ត់តនេា រប ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវៃឹងក្ំ ត់អំពីក្ស្េិតនៃការវ ិៃិសយគសែើេបីធានាច្ំស េះ េភ្ជព
ៃិង ៃត ិ ុខយ៉ាង េស្ បសៅក្នុងវែត ជី វ ិតនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃទ ំងេូ ល។293
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–

• តផៃការអៃុវតត – ក្ំ ត់ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផត ើេអៃុវតត សោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ីត នាំនានា
ទទៃុស្ក្េ
ិជាក្េម ស្គថបតយក្េម ការក្ំ ត់តនេា ស្ទពយ េបតត ិ ត ង់ោរ ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានា
ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េម ភ្ជពស្វ ើ វៃក្េម ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ា តត ិ ៃិង

ក្់ព័ៃធ

ៈ” បសច្ច ក្ វ ិទារប ់រោឋភិបាល នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

ើរការបាៃ

• ស្បព័ៃធតែលេិៃ ុីោន

• គំរ ូ តួ នាទី ៃិងតារាងសេស្ទិច្នៃទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងា ភ្ជព –
សតើអនក្ណ្តខា េះគួ រតតច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការស្ទស្ទង់
មា ធាតុតែល

េះសោលៃសយបាយនានា

តនេា

• គំរ ូសពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ការស្វ ើែំស ើរសច្ញពី តាេ ភ្ជពសែើេ សៅកាៃ់ គួ រតត
ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ព័ត៌មាៃ ៃិងច្ំស េះែឹង។
គំរ ូសពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យផត ល់ វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត នានា ស្មាប់ការវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។
តាេរយៈការបងាហញអំពីស្ពឹតតិការ ៍ ំខ្ៃ់ៗសៅច្ំ ុ ច្ក្ណ្ត
ត ល ស្ពេទ ំងលទធ ផលច្ុងសស្កាយតែលច្ង់ទទួ លបាៃសនាេះ
គំរ ូតែលមាៃលក្ខ ៈសពលសលញផត ល់ជំៃួយែល់ការស្វ ើតផៃការអំពី រសបៀបតែលរោឋភិបាលៃឹង្ៃសៅកាៃ់ក្ស្េិតប
នាទប់នៃស្ប ិទធភ្ជព ស្ពេទ ំងសៅសពលណ្ត ៃិងសៅទីក្តៃា ងេួ យណ្ត សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលផងតែរ។

• ស្ក្បខ ឌ – សតើមាៃអវ ីខាេះតែលស្តូវបាៃស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងទ សនាទៃ
ៃិងអៃត រទំនាក្់ទំៃងរវាងទ សនាទៃ ៃិង មា ធាតុ

តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការបក្ស្ស្គយ

• ច្ំណ្តយសលើការអៃុវតត សោលៃសយបាយនានា

ស្ប ិៃសបើោមៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យលែ សទសនាេះ
អងា ភ្ជពនានាេិៃអាច្កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ៃិងស្ប ិទធផល
ៃិងេិៃអាច្កាាយជាមាៃតមាាភ្ជពជាងសៃេះសនាេះសទ។292
សែើ េបី ស្វ ើ ស្គថ ប័ ៃី យក្េម នៃអភិ បា លក្ិ ច្ច ទិៃន ៃ័ យ
រោឋ ភិ បា លស្តូ វ តតយល់ ែឹ ង អំ ពីក្ តាត តែលអំ សណ្តយផលច្ំ ស េះការស្វ ើ ស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាេុៃ ិៃ៖
• សោលបំ ងតផន ក្យុទធស្គន្រ ត
–
សហតុអវីបាៃអភិបាលក្ិច្ចមាៃគុ
លទធ ផលច្ុងសស្កាយតែលរោឋភិបាលក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃ
ៃិងសោលៃសយបាយ ំខ្ៃ់ៗតែលព ៌នាអំពីការជំរុញឲ្យមាៃភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំតផន ក្ស្បតិបតត ិ

សោលៃសយបាយ

•

ុច្ រ ិតភ្ជព
–
អន ក្ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងអៃុវតត ុច្ រ ិតភ្ជពសៅក្នុងការជួ ញែូ រសៅវ ិញសៅេក្រប ់ពួក្សគ
ពួ ក្សគៃឹងមាៃភ្ជពពិតស្បាក្ែ ៃិងផត ល់ជំៃួយសៅសពលស្វ ើការពិភ្ជក្ាអំពី ក្តាត ជំរុញ ការោក្់ក្ំហិត ជសស្េើ
ៃិងការជេះឥទធ ិពលសលើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

• តមាាភ្ជព
–
ែំស ើរការនៃអភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យៃឹងបងាហញអំពីតមាាភ្ជព
វាគួ រតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ច្ំស េះអន ក្ច្ូ លរ ួេ ៃិង វៃក្រស្គប់រ ូប អំពីរសបៀប ៃិងសពលសវលាតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបញ្ចល
ូ សៅក្នុងែំស ើរការនានា
• ភ្ជពអាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃ
–
ស ច្ក្ត ី សស្េច្
ែំស ើរការ
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
សយងតាេអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ៃឹងអាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃ
ស ច្ក្ត ី សស្េច្
ែំស ើរការ
ៃិងការស្គប់ស្គងទ ំងសនាេះៃឹងស្តូវបាៃអេេក្ជាេួ យៃឹង ំ ុ ំឯក្ស្គរសែើេបីោំស្ទែល់លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃការស្វ ើ វ
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NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិរប ់ ហស្ោ តផនក្ទី១ – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆានំ២០០៨ ទំព័រទី ៥។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1s.pdf។
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DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៨២។

• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថ េ
ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្នុងតផន ក្សៃេះ
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើឲ្យសហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
289
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវ ល់នានារប ់ ងា េ ុី វ ិល។

សែើេបីទទួ លបាៃសជាគជ័យ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្តូវតតយក្ឈន េះសលើឧប គា នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ក្ំ ត់ វ ិធាៃ
ៃិងលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនានា
ៃិងការត វ ងយល់អំពី វ ិធាៃនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងស្បភពទិៃនៃ័យផងតែរ

៦.២ ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
រំឭក្ស ើង វ ិញ
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
គឺជា៖
“ វ ិៃ័យនៃការស្គប់ស្គងតែលមាៃគុ ភ្ជពេួ យសែើេបីបតៃថ េភ្ជពតឹង រុឹង
ៃិង វ ិៃ័យថម ីៗសៅក្នុងែំស ើរការនៃការស្គប់ស្គង
ការសស្បើស្បា ់
ការស្វ ើឲ្យលែ ស្បស ើរស ើង
ៃិងការការ រព័ត៌មាៃរប ់អងា ភ្ជព”។ 290 វាក្ំ ត់
“បា៉ារាតេ៉ាស្ត ស្មាប់ការស្គប់ស្គង
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើតែំស ើរការ ស្មាប់សោេះស្ស្គយបញ្ជហនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងស្វ ើឲ្យអន ក្សស្បើស្បា ់សៅក្នុងតផន ក្អាជីវក្េម អាច្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាសោយតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពខព ់
ៃិងស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃស្គប់ស្គងបាៃយ៉ាងលែ ”។291

• ទទួ លបាៃការយល់ស្ពេពីស្គប់ភ្ជគីទ ំងអ ់ ច្ំស
• ការអភិវឌឍឧបក្រ

៍ ៃិង ូ ហវ តវរថម ីៗសែើេបីស្វ ើឲ្យអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យអាច្ែំស

• ការស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងអាទិភ្ជពនានាសៅក្នុងអងា ភ្ជព

• ស្វ ើឲ្យថានក្់ស្គប់ស្គងមាៃការយល់ែឹងថាសតើអវីតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ៃិង
• បសងក ើតែំស

ើរការនៃគសស្មាង។ 294

ែំណ្តក្់កាលបនាទប់ គឺអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ។ សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ៖
• ្េម ៃុញ្ា –
មាាល់ក្តាតបញ្ជា
ច្ក្ខុ វ ិ ័យ សប ក្ក្េម ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការវាយតនេា អំពីការសស្តៀេខល ួៃរ ួច្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទ ក្នុង ៃិងបញ្ជហនាសពលបច្ចុបបៃន
ឬលក្ខ ៈ- វ ិៃិច្ឆ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ
• ស្ក្បខ ឌ ស្វ ើស្បតិបតត ិការ
ៃិងគ សៃយយភ្ជព
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

• វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្មាប់តស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ – វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងៃីតិ វ ិ្ី ស្មាប់រសបៀបតស្េង់ទិ សៅនៃស្ក្បខ ឌ
បសងក ើតឧបក្រ ៍ តែលព ៌នាអំពី ហស្ោ ៃិងស្ទស្ទង់ែល់ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងសៅតាេសពលសវលា
• តារាងសេស្ទិច្នៃលទធ ផលការងារ – វា ់ តវង ៃិងវាយតនេា អំពីវឌឍៃភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេសនាេះ។
ទ ំងសៃេះគឺជាការស្ត ប់សៅកាៃ់សោលបំ ងតផន ក្យុទធស្គន្រ ត វ ិញតែលអាច្តាេោៃបាៃ
ៃិងគំរ ូសពញលក្ខ ៈតែល ក្់ព័ៃធ។
តារាងសេស្ទិច្ទ ំងសៃេះចំបាច្់ស្តូវតតស្វ ើការវាយតនេា អំពីភ្ជពទក្់ទងរប ់វាជាបៃត បនាទប់ ៃិង

Jonathan Gray, Danny Lammerhirt ៃិង Liliana Bounegru “តក្តស្បអវ ីតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ សតើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ជាឧបក្រ ៍ត ៊េូ េតិសែើេបីតក្តស្បការស្បេូ លទិៃនៃ័យផល វូ ការបាៃសោយរសបៀបណ្ត?” Data Shift តខេីនា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2016/03/changing-what-counts-2.pdf។
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IBM “គំរ ូសពញលក្ខ ៈរប ់ស្ក្ ុេស្បឹក្ាអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ IBM ៖ បសងក ើតតផៃការេួ យ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆានំ២០០៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www-935.ibm.com/services/uk/cio/pdf/leverage_wp_data_gov_council_maturity_model.pdf។

291

TechTarget “បសងក ើតស្ក្បខ ឌ អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ តែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព” តខតុលា ឆានំ២០១៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://searchdatamanagement.techtarget.com/essentialguide/Building-an-effective-data-governance-framework។
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Colin Wook “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ ៖ ស្ពំតែៃ្ំបនាទប់រប ់ វ ិ ័យស្គធារ
http://www.govtech.com/data/Data-Governance.html។
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NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ តផនក្ទី២៖ គំរ ូសពញលក្ខ ៈ – គៃា ងសឆាពេះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆានំ២០០៩ ទំពរ័ ទី ២-៣។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។

ក្ំ

ត់រច្នា េព ័ៃធ

• តផៃការ ស្មាប់ភ្ជពសជាគជ័យនៃស្បតិបតត ិការ –
ព ៌នាអំពីស្គថៃភ្ជពសោលសៅេួ យនៃ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។ 295
ជាច្ុងសស្កាយ រោឋភិបាលគួ រតតពិចរណ្តអំពីការអៃុេ័តសោលការ ៍នានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ែូ ច្ជា
សោលការ ៍នានាតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយវ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ជាសែើេ ែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ការក្ំ ត់តនេា ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃរប ់រោឋភិបាល – ការក្ំ ត់តនេា រប ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវៃឹងក្ំ ត់អំពីក្ស្េិតនៃការវ ិៃិសយគសែើេបីធានាច្ំស េះ េភ្ជព
ៃិង ៃត ិ ុខយ៉ាង េស្ បសៅក្នុងវែត ជី វ ិតនៃស្ទពយ េបតត ិនៃព័ត៌មាៃទ ំងេូ ល។293

289

–

• តផៃការអៃុវតត – ក្ំ ត់ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផត ើេអៃុវតត សោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ីត នាំនានា
ទទៃុស្ក្េ
ិជាក្េម ស្គថបតយក្េម ការក្ំ ត់តនេា ស្ទពយ េបតត ិ ត ង់ោរ ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានា
ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េម ភ្ជពស្វ ើ វៃក្េម ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ា តត ិ ៃិង

ក្់ព័ៃធ

ៈ” បសច្ច ក្ វ ិទារប ់រោឋភិបាល នថាទី២៩ តខសេស្គ ឆានំ២០១៤។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ

ើរការបាៃ

• ស្បព័ៃធតែលេិៃ ុីោន

• គំរ ូ តួ នាទី ៃិងតារាងសេស្ទិច្នៃទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អងា ភ្ជព –
សតើអនក្ណ្តខា េះគួ រតតច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ការអៃុវតត ការពិៃិតយតាេោៃ ៃិងការស្ទស្ទង់
មា ធាតុតែល

េះសោលៃសយបាយនានា

តនេា

• គំរ ូសពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ការស្វ ើែំស ើរសច្ញពី តាេ ភ្ជពសែើេ សៅកាៃ់ គួ រតត
ក្់ព័ៃធៃឹងការស្គប់ស្គងស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ ព័ត៌មាៃ ៃិងច្ំស េះែឹង។
គំរ ូសពញលក្ខ ៈនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យផត ល់ វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត នានា ស្មាប់ការវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។
តាេរយៈការបងាហញអំពីស្ពឹតតិការ ៍ ំខ្ៃ់ៗសៅច្ំ ុ ច្ក្ណ្ត
ត ល ស្ពេទ ំងលទធ ផលច្ុងសស្កាយតែលច្ង់ទទួ លបាៃសនាេះ
គំរ ូតែលមាៃលក្ខ ៈសពលសលញផត ល់ជំៃួយែល់ការស្វ ើតផៃការអំពី រសបៀបតែលរោឋភិបាលៃឹង្ៃសៅកាៃ់ក្ស្េិតប
នាទប់នៃស្ប ិទធភ្ជព ស្ពេទ ំងសៅសពលណ្ត ៃិងសៅទីក្តៃា ងេួ យណ្ត សៅក្នុងជួ ររោឋភិបាលផងតែរ។

• ស្ក្បខ ឌ – សតើមាៃអវ ីខាេះតែលស្តូវបាៃស្វ ើអភិបាលក្ិច្ច តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងទ សនាទៃ
ៃិងអៃត រទំនាក្់ទំៃងរវាងទ សនាទៃ ៃិង មា ធាតុ

តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការបក្ស្ស្គយ

• ច្ំណ្តយសលើការអៃុវតត សោលៃសយបាយនានា

ស្ប ិៃសបើោមៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យលែ សទសនាេះ
អងា ភ្ជពនានាេិៃអាច្កាៃ់តតមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ៃិងស្ប ិទធផល
ៃិងេិៃអាច្កាាយជាមាៃតមាាភ្ជពជាងសៃេះសនាេះសទ។292
សែើ េបី ស្វ ើ ស្គថ ប័ ៃី យក្េម នៃអភិ បា លក្ិ ច្ច ទិៃន ៃ័ យ
រោឋ ភិ បា លស្តូ វ តតយល់ ែឹ ង អំ ពីក្ តាត តែលអំ សណ្តយផលច្ំ ស េះការស្វ ើ ស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យជាេុៃ ិៃ៖
• សោលបំ ងតផន ក្យុទធស្គន្រ ត
–
សហតុអវីបាៃអភិបាលក្ិច្ចមាៃគុ
លទធ ផលច្ុងសស្កាយតែលរោឋភិបាលក្ំពុងតតពាយេ សស្េច្ឲ្យបាៃ
ៃិងសោលៃសយបាយ ំខ្ៃ់ៗតែលព ៌នាអំពីការជំរុញឲ្យមាៃភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំតផន ក្ស្បតិបតត ិ

សោលៃសយបាយ

•

ុច្ រ ិតភ្ជព
–
អន ក្ច្ូ លរ ួេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងអៃុវតត ុច្ រ ិតភ្ជពសៅក្នុងការជួ ញែូ រសៅវ ិញសៅេក្រប ់ពួក្សគ
ពួ ក្សគៃឹងមាៃភ្ជពពិតស្បាក្ែ ៃិងផត ល់ជំៃួយសៅសពលស្វ ើការពិភ្ជក្ាអំពី ក្តាត ជំរុញ ការោក្់ក្ំហិត ជសស្េើ
ៃិងការជេះឥទធ ិពលសលើស ច្ក្ត ី សស្េច្នានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

• តមាាភ្ជព
–
ែំស ើរការនៃអភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យៃឹងបងាហញអំពីតមាាភ្ជព
វាគួ រតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់ច្ំស េះអន ក្ច្ូ លរ ួេ ៃិង វៃក្រស្គប់រ ូប អំពីរសបៀប ៃិងសពលសវលាតែលស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបញ្ចល
ូ សៅក្នុងែំស ើរការនានា
• ភ្ជពអាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃ
–
ស ច្ក្ត ី សស្េច្
ែំស ើរការ
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
សយងតាេអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ៃឹងអាច្ស្វ ើ វៃក្េម បាៃ
ស ច្ក្ត ី សស្េច្
ែំស ើរការ
ៃិងការស្គប់ស្គងទ ំងសនាេះៃឹងស្តូវបាៃអេេក្ជាេួ យៃឹង ំ ុ ំឯក្ស្គរសែើេបីោំស្ទែល់លក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃការស្វ ើ វ
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NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ – ការស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិរប ់ ហស្ោ តផនក្ទី១ – ស ច្ក្ត ីសផតើេ” តខសេស្គ ឆានំ២០០៨ ទំព័រទី ៥។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernance-Part1s.pdf។
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DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publication ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី៨២។

ៃក្េម តែលតផែ ក្តាេអៃុសលាេភ្ជព

ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការ

• គ សៃយយភ្ជព – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់អំពីគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ តែលមាៃេុខងារខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ

ើរការ

៥.

េះការែំស

ើរការសោយ វ ័យស្បវតត ិ

៦.

ោមៃការសរ ី សអើង
–
ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់រ ូប
សោយោមៃលក្ខ ខ ឌ តស្េូវក្នុងការច្ុេះស្មេះសនាេះសទ។
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយជៃអនាេិក្ស្តូវតតទទួ លបាៃការអៃុញ្ជាត ស្មាប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការច្ូ លសស្បើស្បា ់តាេរយៈអន ក្តំណ្តងរប ់ជៃអនាេិក្ក្៏សោយ។
ទិៃនៃ័យេិៃគួ រស្តូវបាៃលាក្់បាំងសៅខ្ងសស្កាយ“ ួ ៃច្ារតែលហ៊េុេព័ទធសោយរបងសនាេះសទ”

• ការស្តួ តពិៃិតយ
ៃិងតុលយភ្ជព
–
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជពសៅក្នុងលក្ខ ៈេួ យតែលត នាំអំពីការស្តួ តពិៃិតយ
ៃិងការស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពរវាងស្ក្ ុេអាជីវក្េម
ៃិងស្ក្ ុេបសច្ច ក្ វ ិទា
ស្ពេទ ំងរវាងអន ក្បសងក ើត/ស្បេូ លទិៃនៃ័យ
អន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
អន ក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងអន ក្ត នាំអំពី ត ង់ោរ
ៃិងលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពផងតែរ

៧.

ោមៃក្េម ិទធិ
–
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងទស្េង់
តែលោមៃអងា ភ្ជពណ្តេួ យមាៃ ិទធិស្គប់ស្គងផ្លតច្់េុខសនាេះសទ។
ទស្េង់ក្េម ិទធិបតៃថ េការរ ឹតតបិតតែលេិៃចំបាច្់ច្ំស េះអន ក្តែលអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
ៃិងតច្ក្រំ តលក្
ៃិងថាសតើទិៃនៃ័យៃឹងអាច្សស្បើស្បា ់បាៃនាសពលអនាគតតែរឬសទៃិង

• ការបសងក ើត ត ង់ោរ – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងត នាំអំពី
ៃិងោំស្ទច្ំស េះការបសងក ើត ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ

៨.

ោមៃអាជាញប័ ណ – ទិៃនៃ័យេិៃជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹង ិទធិថតច្េា ង ប័ ណ បា៉ាតង់
ិជា ញ្ជា
ឬបទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការ មាាត់
ិជាក្េម ណ្តេួ យស យ
ើ ។ ការរ ឹតតបិតតផន ក្ឯក្ជៃភ្ជព ៃត ិ ុខ
ៃិងបុពវ ិទធិ េសហតុផលអាច្ស្តូវបាៃ
អៃុញ្ជាត។299

• ការកាៃ់កាប់ –
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនៃការកាៃ់កាប់តែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អនក្រ ួ
េច្ំត ក្មានក្់ៗ ស្ពេទ ំង គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស្ក្ ុេនានានៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ

ៃិង

• តក្តស្បការស្គប់ស្គង
–
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងោំស្ទច្ំស េះការតក្តស្ប ក្េម ភ្ជពនានានៃការស្គប់ស្គងស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម
ៃិងស្បតិក្េម
សែើេបីគុ តនេា រប ់ទិៃនៃ័យសយង
ៃិងរច្នា េព ័ៃធ/ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសេ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 296
៦.៣ ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ

ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ

ក្េម ភ្ជពនានាតែលស្តូវពិចរណ្តសែើេបីបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ
រ ួេមាៃ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។

ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ

៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល
ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល
ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖
“ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ឬស្តូវបាៃផត ល់អំណ្តច្សោយរោឋភិបាល
ឬអងា ភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋភិបាល
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
297
សស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញ
ៃិងតច្ក្ចយបៃត សោយអន ក្ណ្តមានក្់សោយស រ ី”។
វាក្៏ជា៖
“ទ សៃវ ិ ័យេួ យ–
ៃិងអាច្វ ិវតត សៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ–
តែលសលើក្ក្េព ់តមាាភ្ជព
គ សៃយយភ្ជព
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេា តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់រ ូបផងតែរ”។298
សោលការ

ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលសលើក្ក្េព ់៖ តមាាភ្ជព ៃិងការស្គប់ស្គងតផន ក្ស្បជា្ិបសតយយ ការផត ល់អំណ្តច្ែល់ខល ួៃឯង
ផលិ ត ផល
ៃិ ង ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើ រ ស ើ ង
ឬផលិ តផល
ៃិ ង ស វាថម ី ៗ
ៃវាៃុ វ តត ៃ៍
ស វារោឋ ភិ បា លតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលសស្ច្ើៃជាងេុៃ ការវា ់ តវងអំពីការជេះឥទធ ិពលនៃសោលៃសយបាយ
ៃិងច្ំស េះែឹងថម ីៗពីស្បភពទិៃនៃ័យ ៃិងរច្នាបថទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសៅក្នុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ។300
បលុក្អោរច្ំៃួៃបីតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វការ ៃារប ់ខល ួៃ
ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋភិបាល
ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃសោយអៃត រការ ី
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ
េន្រៃតីរោឋភិបាល
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ។301
េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផត ល់ជូៃរោឋភិបាលៃូ វការត
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។302
តផន ក្ទីេួយនៃសោលការ ៍ ត
អៃុស្គ ៃ៍នានារ ួេមាៃ៖

នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស

នាំសោេះស្ស្គយជាេួ យទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលគួ រតតមាៃលក្ខ

រ ួេមាៃ៖
ៃិង
ៃិងអន ក្តែល
េះការអភិវឌឍ
ៈជាស្គធារ

(១)
(២)
(៣)
ក្់ព័ៃធសផសងសទៀត

ៃិងការអៃុវតត សោល–
ៈ។

៍ច្ំៃួៃស្បាំបីនៃទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហរប ់រោឋភិបាលរ ួេមាៃ៖

១.

សពញសលញ
–
ស្គប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈទ ំងអ ់
ស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យត វ ងរក្បាៃ។
ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ
គឺជាទិៃនៃ័យតែលពុំជាប់ ក្់ព័ៃធជាេួ យឯក្ជៃភ្ជព ការោក្់ក្ំហិតតផន ក្ ៃត ិ ខ
ុ ឬបុពវ ិទធិតែលមាៃ ុពលភ្ជព

២.

ស្បភពទីេួយ
–
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្បេូ លយក្សៅៃឹងស្បភព
េិៃ ថ ិតសៅក្នុងទស្េង់បូក្បញ្ចល
ូ ឬមាៃការតក្តស្បណ្តេួ យស ើយ

៣. ទៃ់សពលសវលា
–
យ៉ាងឆាប់រហ័ បំផុតតាេភ្ជពចំបាច្់សែើេបីតថរក្ាគុ
៤.

អាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា ីៃ
ុ –
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធយ៉ាង េស្ បសែើេបីអៃុញ្ជាតច្ំស

សោយមាៃព័ត៌មាៃលេែ ិតសៅក្ស្េិតខព

• ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយស្បតិ ក្េម – ការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េម
គឺជាការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យស្គធារ ៈសៅេុៃសពលតែលមាៃបុគាលណ្តមានក្់ស ន ើ ុំឲ្យស្វ ើការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យសនាេះ។
សៅក្នុង តវតសរ៍ទី២១
វាមាៃៃ័យថាជាការោក្់ទិៃនៃ័យថម ីសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយ
ស្បតិ ក្េម ។

់បំផុត

• ឯក្ស្គរសយង ៃិងពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជពស្គធារ ៈ ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ តែលមាៃស្ស្គប់ –
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែ៏ខ្ាំងកាាេួ យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយបតៃថ េពីសលើសោលការ ៍នានាតែល
ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសោយច្ាប់
ៃិងសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ស្គប់
តែលការ រ
ៃិងបសងក ើតការច្ូ លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈ ជាញឹក្ញាប់ វាក្ំ ត់ ត ង់ោរនានា ស្មាប់គុ ភ្ជព ការលាតស្តោង
ៃិងការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យ។

ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃ
តនេា នៃទិៃនៃ័យសនាេះ

អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
–
ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយបំផុត ស្មាប់សោលបំ ងសស្ច្ើៃបំផុត។
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសលើអុីៃ្ឺ ិត
ស្វ ើែូសច្ន េះ
សែើេបីផតល់ជូៃអន ក្សស្បើស្បា ់
ៃិងការសស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃទូ លំទូលាយបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
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វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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េូ លៃិ្ិច្ំស េះែឹងសបើក្ច្ំហ “សតើទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលគឺជាអវ ី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opengovernmentdata.org/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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OECD “ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Joshua Tauberer “សោលការ ៍ច្ំៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលតែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opengovdata.org/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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ច្ំស េះែឹងសបើក្ច្ំហជាអៃត រជាតិ “សហតុអវីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ?” ស ៀវសៅត នាំអំពីទិៃនៃយ
័ សបើក្ច្ំហ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី២៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។
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េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ ត នាំ ត ព
ី ីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

ៃក្េម តែលតផែ ក្តាេអៃុសលាេភ្ជព

ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការ

• គ សៃយយភ្ជព – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់អំពីគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ែំស
ៃិងការស្គប់ស្គងតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ តែលមាៃេុខងារខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ

ើរការ

៥.

េះការែំស

ើរការសោយ វ ័យស្បវតត ិ

៦.

ោមៃការសរ ី សអើង
–
ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់រ ូប
សោយោមៃលក្ខ ខ ឌ តស្េូវក្នុងការច្ុេះស្មេះសនាេះសទ។
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយជៃអនាេិក្ស្តូវតតទទួ លបាៃការអៃុញ្ជាត ស្មាប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការច្ូ លសស្បើស្បា ់តាេរយៈអន ក្តំណ្តងរប ់ជៃអនាេិក្ក្៏សោយ។
ទិៃនៃ័យេិៃគួ រស្តូវបាៃលាក្់បាំងសៅខ្ងសស្កាយ“ ួ ៃច្ារតែលហ៊េុេព័ទធសោយរបងសនាេះសទ”

• ការស្តួ តពិៃិតយ
ៃិងតុលយភ្ជព
–
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជពសៅក្នុងលក្ខ ៈេួ យតែលត នាំអំពីការស្តួ តពិៃិតយ
ៃិងការស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពរវាងស្ក្ ុេអាជីវក្េម
ៃិងស្ក្ ុេបសច្ច ក្ វ ិទា
ស្ពេទ ំងរវាងអន ក្បសងក ើត/ស្បេូ លទិៃនៃ័យ
អន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
អន ក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងអន ក្ត នាំអំពី ត ង់ោរ
ៃិងលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃអៃុសលាេភ្ជពផងតែរ

៧.

ោមៃក្េម ិទធិ
–
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងទស្េង់
តែលោមៃអងា ភ្ជពណ្តេួ យមាៃ ិទធិស្គប់ស្គងផ្លតច្់េុខសនាេះសទ។
ទស្េង់ក្េម ិទធិបតៃថ េការរ ឹតតបិតតែលេិៃចំបាច្់ច្ំស េះអន ក្តែលអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
រសបៀបតែលទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
ៃិងតច្ក្រំ តលក្
ៃិងថាសតើទិៃនៃ័យៃឹងអាច្សស្បើស្បា ់បាៃនាសពលអនាគតតែរឬសទៃិង

• ការបសងក ើត ត ង់ោរ – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងត នាំអំពី
ៃិងោំស្ទច្ំស េះការបសងក ើត ត ង់ោរនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ

៨.

ោមៃអាជាញប័ ណ – ទិៃនៃ័យេិៃជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹង ិទធិថតច្េា ង ប័ ណ បា៉ាតង់
ិជា ញ្ជា
ឬបទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការ មាាត់
ិជាក្េម ណ្តេួ យស យ
ើ ។ ការរ ឹតតបិតតផន ក្ឯក្ជៃភ្ជព ៃត ិ ុខ
ៃិងបុពវ ិទធិ េសហតុផលអាច្ស្តូវបាៃ
អៃុញ្ជាត។299

• ការកាៃ់កាប់ –
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងក្ំ ត់គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនៃការកាៃ់កាប់តែលជាទំៃួលខុ ស្តូវរប ់អនក្រ ួ
េច្ំត ក្មានក្់ៗ ស្ពេទ ំង គ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ស្ក្ ុេនានានៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ

ៃិង

• តក្តស្បការស្គប់ស្គង
–
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃឹងោំស្ទច្ំស េះការតក្តស្ប ក្េម ភ្ជពនានានៃការស្គប់ស្គងស្បក្បសោយស្បតិ ក្េម
ៃិងស្បតិក្េម
សែើេបីគុ តនេា រប ់ទិៃនៃ័យសយង
ៃិងរច្នា េព ័ៃធ/ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសេ
ៃិងទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត។ 296
៦.៣ ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ

ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ

ក្េម ភ្ជពនានាតែលស្តូវពិចរណ្តសែើេបីបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃទិៃនៃ័យជាស្គធារ
រ ួេមាៃ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។

ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតតសលើទិៃនៃ័យ

៦.៣.១ ការសបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល
ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល
ស្តូវបាៃក្ំ ត់ៃិយេៃ័យថាជា៖
“ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ឬស្តូវបាៃផត ល់អំណ្តច្សោយរោឋភិបាល
ឬអងា ភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋភិបាល
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
297
សស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញ
ៃិងតច្ក្ចយបៃត សោយអន ក្ណ្តមានក្់សោយស រ ី”។
វាក្៏ជា៖
“ទ សៃវ ិ ័យេួ យ–
ៃិងអាច្វ ិវតត សៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ–
តែលសលើក្ក្េព ់តមាាភ្ជព
គ សៃយយភ្ជព
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេា តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់រ ូបផងតែរ”។298
សោលការ

ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលសលើក្ក្េព ់៖ តមាាភ្ជព ៃិងការស្គប់ស្គងតផន ក្ស្បជា្ិបសតយយ ការផត ល់អំណ្តច្ែល់ខល ួៃឯង
ផលិ ត ផល
ៃិ ង ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើ រ ស ើ ង
ឬផលិ តផល
ៃិ ង ស វាថម ី ៗ
ៃវាៃុ វ តត ៃ៍
ស វារោឋ ភិ បា លតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផលសស្ច្ើៃជាងេុៃ ការវា ់ តវងអំពីការជេះឥទធ ិពលនៃសោលៃសយបាយ
ៃិងច្ំស េះែឹងថម ីៗពីស្បភពទិៃនៃ័យ ៃិងរច្នាបថទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសៅក្នុងទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ្ំ។300
បលុក្អោរច្ំៃួៃបីតែលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហស្តូវ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វការ ៃារប ់ខល ួៃ
ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋភិបាល
ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃសោយអៃត រការ ី
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ
េន្រៃតីរោឋភិបាល
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ។301
េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផត ល់ជូៃរោឋភិបាលៃូ វការត
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។302
តផន ក្ទីេួយនៃសោលការ ៍ ត
អៃុស្គ ៃ៍នានារ ួេមាៃ៖

នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស

នាំសោេះស្ស្គយជាេួ យទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលគួ រតតមាៃលក្ខ

រ ួេមាៃ៖
ៃិង
ៃិងអន ក្តែល
េះការអភិវឌឍ
ៈជាស្គធារ

(១)
(២)
(៣)
ក្់ព័ៃធសផសងសទៀត

ៃិងការអៃុវតត សោល–
ៈ។

៍ច្ំៃួៃស្បាំបីនៃទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហរប ់រោឋភិបាលរ ួេមាៃ៖

១.

សពញសលញ
–
ស្គប់ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈទ ំងអ ់
ស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យត វ ងរក្បាៃ។
ទិៃនៃ័យស្គធារ ៈ
គឺជាទិៃនៃ័យតែលពុំជាប់ ក្់ព័ៃធជាេួ យឯក្ជៃភ្ជព ការោក្់ក្ំហិតតផន ក្ ៃត ិ ខ
ុ ឬបុពវ ិទធិតែលមាៃ ុពលភ្ជព

២.

ស្បភពទីេួយ
–
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្បេូ លយក្សៅៃឹងស្បភព
េិៃ ថ ិតសៅក្នុងទស្េង់បូក្បញ្ចល
ូ ឬមាៃការតក្តស្បណ្តេួ យស ើយ

៣. ទៃ់សពលសវលា
–
យ៉ាងឆាប់រហ័ បំផុតតាេភ្ជពចំបាច្់សែើេបីតថរក្ាគុ
៤.

អាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា ីៃ
ុ –
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធយ៉ាង េស្ បសែើេបីអៃុញ្ជាតច្ំស

សោយមាៃព័ត៌មាៃលេែ ិតសៅក្ស្េិតខព

• ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយស្បតិ ក្េម – ការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េម
គឺជាការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យស្គធារ ៈសៅេុៃសពលតែលមាៃបុគាលណ្តមានក្់ស ន ើ ុំឲ្យស្វ ើការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យសនាេះ។
សៅក្នុង តវតសរ៍ទី២១
វាមាៃៃ័យថាជាការោក្់ទិៃនៃ័យថម ីសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយ
ស្បតិ ក្េម ។

់បំផុត

• ឯក្ស្គរសយង ៃិងពស្ងឹងគ សៃយយភ្ជពស្គធារ ៈ ៃិងសោលៃសយបាយ ត ីពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ តែលមាៃស្ស្គប់ –
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែ៏ខ្ាំងកាាេួ យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយបតៃថ េពីសលើសោលការ ៍នានាតែល
ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ ោនសោយច្ាប់
ៃិងសោលៃសយបាយតែលមាៃស្ស្គប់
តែលការ រ
ៃិងបសងក ើតការច្ូ លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈ ជាញឹក្ញាប់ វាក្ំ ត់ ត ង់ោរនានា ស្មាប់គុ ភ្ជព ការលាតស្តោង
ៃិងការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យ។

ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃ
តនេា នៃទិៃនៃ័យសនាេះ

អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
–
ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃ ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយបំផុត ស្មាប់សោលបំ ងសស្ច្ើៃបំផុត។
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសលើអុីៃ្ឺ ិត
ស្វ ើែូសច្ន េះ
សែើេបីផតល់ជូៃអន ក្សស្បើស្បា ់
ៃិងការសស្បើស្បា ់ឲ្យបាៃទូ លំទូលាយបំផុតតាេតែលអាច្ស្វ ើបាៃ
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វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃយ
័ “សោលសៅ ៃិងសោលការ ៍ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_goals/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

297

េូ លៃិ្ិច្ំស េះែឹងសបើក្ច្ំហ “សតើទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលគឺជាអវ ី”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opengovernmentdata.org/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

298

OECD “ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

299

Joshua Tauberer “សោលការ ៍ច្ំៃួៃ ៨ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាលតែលស្តូវបាៃក្ត់ មាាល់”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opengovdata.org/
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

300

ច្ំស េះែឹងសបើក្ច្ំហជាអៃត រជាតិ “សហតុអវីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ?” ស ៀវសៅត នាំអំពីទិៃនៃយ
័ សបើក្ច្ំហ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

301

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧) ទំព័រទី២៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-for-development_Whatsnext_Studie_EN-1.pdf។

302

េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ ត នាំ ត ព
ី ីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

• បតៃថ េពីសលើគុ តនេា
សោលសៅ
ៃិងសប ក្ក្េម រប ់ ហគេៃ៍
ៃិងរោឋភិបាល
–
សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតត ជាបៃត
សោយមាៃបំ ងទទួ លស្គាល់អំពីអញ្ា តត ិខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃនៃច្ំ ុ ច្លែ ជាស្គធារ ៈ
តែលរ ួេមាៃ
តមាាភ្ជព
ភ្ជពសស្គមេះស្តង់
គ សៃយយភ្ជព
ស្ប ិទធភ្ជពរប ់រោឋភិបាល
ការច្ូ លរ ួេរប ់ពលរែឋ
ៃិងក្ំស ើៃស ែឋ ក្ិច្ចកាៃ់តតលែ តថេសទៀត។
ការអេះអាងយ៉ាងច្ា ់លា ់អំពីសោលសៅ
គុ តនេា
ឬសោលបំ ងអាច្ជួ យបញ្ជាក្់អំពីលទធ ផលតែលរោឋភិបាល ងឃឹេថា
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហៃឹងជួ យ សស្េច្
បាៃ។
• បសងក ើតបញ្ា ីស្គធារ ៈ
ៃិងបញ្ា ីស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយេួ យនៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់
–
រោឋភិបាលគួ រតតបសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ េួ យនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់េុៃសពលែំស ើរការការអភិវឌឍសោលៃសយបា
យ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
សែើ េបី ឲ្យរោឋ ភិ បាល
ៃិ ង អន ក្តែល ក្់ ព័ ៃធសផសងសទៀតែឹ ង អំ ពីទិែឋ ភ្ជពនានាតែលមាៃ កាត ៃុ ព លយ៉ាងសពញសលញច្ំ ស េះការបសញ្ច ញទិ
ៃន ៃ័យ។
• បញ្ជាក្់អំពី វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាក្នុងការក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
–
សៅខ ៈសពលតែលសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្គ
ធារ ៈទ ំងអ ់បាៃយ៉ាងលែ ឥតសខ្ចេះសនាេះ
ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យអាច្បញ្ច ប់សោយការកាាយជាែំស ើរការតែលមាៃ ភ្ជពសស្ទតសស្ទតេួ យ
សោយស្គរេូ លសហតុជាក្់ត ត ងនានា
ែូ ច្ជា
ការផត ល់េូលៃិ្ិ
ឬបុគាលិក្េិៃស្គប់ស្ោៃ់។
រោឋភិបាលគួ រតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់អំពី វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃ កាតៃុពលជាសស្ច្ើៃតែលអាច្សស្បើស្បា ់សៅក្នុងការក្ំ
ត់អំពីលំោប់លំសោយនៃអាទិភ្ជពនៃការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ។
• តច្ងថា
ទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហអៃុវតត ច្ំស េះអន ក្ជាប់ក្ិច្ច ៃា
ៃិងទីភ្ជនក្់ងារ ក្់ក្ណ្ត
ត លរោឋភិបាល
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំពីស្គធារ ជៃសោយសស្បើស្បា ់េូលៃិ្ិស្គធារ ៈ
គួ រតតបៃត អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃជាស្គធារ ៈ
សោយេិៃគិតអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋភិបាលច្ំស េះការស្វ ើស្បតិភូក្េម ការស្គប់ស្គងរប ់ខល ួៃសនាេះសទ។

–

• ការ រទិៃនៃ័យរស ើបបាៃយ៉ាង េស្ ប សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហតែលស្តូវបាៃអៃុវតត បាៃយ៉ាងលែ
គឺជា ការបំ សពញបតៃថ េពី សលើ ច្ាប់ តែលមាៃអតថ ិ ភ្ជ ពេុ ៃ សពលសនាេះ ៃិ ង
ស ច្ក្ត ី ត នាំ អំ ពី កា រច្ូ លសស្បើ ស្បា ់ ទិៃន ៃ័ យ ស្គធារ ៈ តែលមាៃៃ័យថា
វាអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ក្រ ីសលើក្តលងនៃច្ាប់ ត ីពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈតែលមាៃអតថ ិភ្ជពេុៃសពលសនាេះ
ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពរស ើប សោយស្គរេូ លសហតុតផន ក្ឯក្ជៃភ្ជព ៃត ិ ុខ ឬេូ លសហតុសផសងសទៀត។ 303
តផន ក្ទីពីរ គឺ ត ីពីរសបៀបស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ

ៈជាស្គធារ

ៈ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារ ួេមាៃ៖

• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ទស្េង់នានានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ តផន ក្បសច្ច ក្សទ ជាអតិបរមា–
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃបសញ្ច ញសៅក្នុងទស្េង់តែលផត ល់ជូៃទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះៃូ វភ្ជពងាយស្ ួ ល
ៃិងស្ប ិទធផលក្នុងការសស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញតាេរយៈបសច្ច ក្ វ ិទា។
សៃេះមាៃៃ័យថា
ជាការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់សបើក្ ច្ំហ
(ឬ ត ង់ោរសបើក្ច្ំហ)
ៃិងសៅក្នុងទស្េង់តែលអាច្បក្ស្ស្គយបាៃសោយមា៉ា ុីៃ
តែលមាៃរច្នា េព ័ៃធ េស្ ប
(ឬអាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា ុីៃ)។
• ផត ល់ទស្េង់ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ
ៃិងទស្េង់ េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ខុ ៗោន
–
វ ិ្ីស្គន្រ ត េស្ ប ស្មាប់ការតច្ក្ចយ គួ រតតស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត សែើេបីបសងក ើៃក្ស្េិតនៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ការសស្បើស្បា ់
ៃិងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយជាអតិបរមា។
• លុបសចលៃូ វការរ ឹតតបិតច្ំស េះការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
–
សែើេបីផតល់ជូៃៃូ វការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយសបើ ក្ច្ំហយ៉ាងពិតស្បាក្ែសនាេះ
ស្តូវតតមាៃ ិទធិក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស ើង វ ិញសោយោមៃការរ ឹតតបិតតផន ក្បសច្ច ក្សទ
ែូ ច្ជាលក្ខ ខ ឌ តស្េូវ ស្មាប់ការច្ុេះស្មេះ
នថា ច្ូលសស្បើស្បា ់
ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើ ស្បា ់
ៃិងការរ ឹតតបិតសផសងៗសទៀតសនាេះសទ។
• ផត ល់ អំ ណ្ត ច្ឲ្យទិ ៃន ៃ័ យ សោយេិ ៃ គិ ត នថា អា ជាញ ប័ ណ យ៉ា ងច្ា ់ លា ់
ស្ប ិ ៃ សបើ ទិ ៃន ៃ័ យ ស្តូ វ បាៃសស្បើ ស្បា ់ ជា ស្គធារ ៈ
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Ibid។

–
ៃិងជាអតិបរមាយ៉ាងពិតស្បាក្ែតេៃសនាេះ

វាគួ រតតោមៃឧប គា តែល

ក្់ព័ៃធៃឹងអាជាញប័ ណ ច្ំស

េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្គធារ

ៈស ើង វ ិញសនាេះសទ។

• ផត ល់ក្នស្េែល់ទីភ្ជនក្់ងារតែលបសងក ើតទិៃនៃ័យតាេរយៈការត នាំអំពីទស្េង់នៃការទញអាគតោឋៃតែល េស្ បេួ
យ – ទមាាប់អៃុវតត នៃការទញអាគតោឋៃសៅសលើទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលអាច្ស្តូវបាៃសលើក្ទឹក្ច្ិតតតាេរយៈការឲ្យ
អន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសោយផ្លទល់បសងក ើតគំរ ូនៃការទញអាគតោឋៃ ស្មាប់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។
គំរ ូនៃការទញអាគតោឋៃទ ំងសៃេះគួ រតតសរៀបរាប់អំពីធាតុ ំខ្ៃ់ៗនៃអតត ញ្ជា
រប ់ស្បភពសនាេះ
តែលៃឹងស្តូវបាៃតស្េូវសែើេបីស្វ ើការ មាាល់ស្បភពទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្េួ យបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ៃិង មាាល់អងា ភ្ជពរប ់
រោឋភិបាលតែលបាៃបសងក ើតឬតថរក្ាទិៃនៃ័យសនាេះ។
• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
–
ការផត ល់សស្ោងការ ៍រ ួេ
ៃិងសស្ោងការ ៍ ន ល
ូ តែលស្តូវបាៃព ៌នាយ៉ាងសពញសលញេួ យនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
(ស្ពេទ ំងឯក្ស្គរសផសងសទៀត)
អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្គធារ ជៃ
ៃិងរោឋភិបាលផងតែរ។
សស្ោងការ ៍ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ែ៏ រ ឹងមាំេួយមាៃការ វ ិវតត យ៉ាងខ្ាំងសច្ញពី ញ្ជា មាាល់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
(metaattributes) រ ួេ ជាអៃត រជាតិ (ែូ ច្ជា DCAT) ៃិងអៃុញ្ជាតឲ្យអន ក្ផសពវ ផាយទិៃនៃ័យស្វ ើការតបងតច្ក្វ ិ ័យ
ឬធាតុនានាសៅតាេបរ ិបទសៅក្នុងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។
• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវ ផាយអំពីែំស ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ
–
ស ច្ក្ត ី សងខ បអំពីែំស ើរការតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាក្់លាក្់េួយផត ល់ប រ ិបទែ៏មាៃតនេា
តែលេិៃអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញតាេរយៈទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតតេួ យសនាេះសទ
ៃិងគួ រតតអេេក្ជាេួ យការបសញ្ច ញប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះ។
• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ការសស្បើស្បា ់ស្មេះ មាាល់ពិស
ៗ
–
ការសស្បើស្បា ់ស្មេះ មាាល់ពិស
ៗសៅក្នុង
ៃិងសៅទូ ទង
ំ ប ត ុ ំទិៃនៃ័យទ ំងអ ់
ស្វ ើឲ្យការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ
ៃិងមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវខ្ាំងជាងេុៃ។
ស្ប ិៃសបើោមៃស្មេះ មាាល់ពិស
ៗសទសនាេះ
ការវ ិភ្ជគេួ យច្ំៃួៃអាច្តស្បជាមាៃការលំបាក្
ឬេិៃអាច្ស្វ ើសៅរ ួច្
សោយស្គរតតស្មេះស្ សែៀងៗោនអាច្
ឬេិៃអាច្ ំសៅសលើអងា ភ្ជពតតេួ យសនាេះសទ។
ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់
ស្មេះ មាាល់ទង
ំ សនាេះេិៃគួ រជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹងក្េម ិទធិសនាេះសទៃិងគួ រតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។
• តស្េូវឲ្យមាៃការតច្ក្រំ តលក្ ឬផសពវ ផាយអំពីក្ូែក្នុងនាេជាស្បភពសបើក្ច្ំហ – បតៃថ េពីសលើទិៃនៃ័យសទៀតសនាេះ
ក្ូ ែតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតតវបស្គយត៍
សគហទំព័រតែលផត ល់តំ ភ្ជាប់សៅកាៃ់សគហទំព័រសផសងៗសទៀត
(portals)
ឧបក្រ ៍
ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសផសងសទៀតរប ់រោឋភិបាល
អាច្ផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍ក្នុងនាេជាទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែ៏មាៃតនេា សោយផ្លទល់។
• តស្េូវឲ្យមាៃការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
ៃិងការតច្ក្ចយឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុង
ប័ ណ ស្គរ
–
ំ ួ រថាសតើឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុងប័ ណ ស្គរអវ ីខាេះតែលគួ រតតបាៃបំតបា ងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
ៃិងថាសតើតារាងសពលសវលាណ្តខា េះតែលមាៃភ្ជពជាក្់ត ត ង ស្មាប់ការបំតបា ងឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុងប័ ណ ស្គរសនាេះ
សៅជាឯក្ស្គរក្នុងទស្េង់ឌីជីថល
អាច្ស្តូវបាៃជូ ៃែំ ឹងសោយែំស ើរការក្នុងការផត ល់អាទិភ្ជពតែល ថ ិតក្នុ ងស្បសភទែូ ច្ោនៃឹងែំស ើរការតែលស្តូវបា
ៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យទូ សៅតែរ។
• បសងក ើតទីតាំងក្ណ្ត
ត លេួ យតែលសស្បើស្បា ់ ស្មាប់តតការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យ ៃិងសោលៃសយបាយនានាតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ –
សគហទំព័រតែលផត ល់តំ ភ្ជាប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសៅសគហទំព័រសផសងៗសទៀត
ៃិងតវបស្គយត៍ស្បហាក្់ស្បតហលោនអាច្
ជួ យ ស្េួ លែល់ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហតាេរយៈការផត ល់េជឈេ ឌ លតែលងាយស្ ួ លក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ៃិង
អាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ។
• ផសពវ ផាយទិៃនៃ័យជាែុំៗ
–
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ជាែុំផតល់ជូៃៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត ែ៏ស្គេញ្ា
ប៉ាុតៃត មាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យសៅក្នុងការផសពវ ផាយប ត ុ ំទិៃនៃ័យយ៉ាងសពញសលញតាេរយៈការស្វ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្ទ
ញយក្ស្គប់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្នុងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យក្នុងសពលតតេួ យ។
• បសងក ើត
APIs
ស្គធារ ៈ ស្មាប់ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
–
អងា ភ្ជពរោឋភិបាលអាច្បសងក ើត
APIs
តែលអៃុញ្ជាតឲ្យតតិយជៃច្ូ លត វ ងរក្
ទញយក្
ឬោក្់ជូៃសោយ វ ័យស្បវតត ិៃូវទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីេូលោឋៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយផ្លទល់។
• ស្វ ើឲ្យវ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពស្បស ើរស ើង
–
សែើេបីស្វ ើឲ្យគុ ភ្ជព
ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
បទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការលាតស្តោងគួ រតតបាៃទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពី វ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ
្ឺ ិត។
ការបញ្ជៃ
ូ ឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្
តែលស្តូវបាៃស្គាល់ផងតែរថាជា
“e-filing”
គឺជា វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យគុ ភ្ជព

• បតៃថ េពីសលើគុ តនេា
សោលសៅ
ៃិងសប ក្ក្េម រប ់ ហគេៃ៍
ៃិងរោឋភិបាល
–
សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអាច្ស្តូវបាៃអៃុវតត ជាបៃត
សោយមាៃបំ ងទទួ លស្គាល់អំពីអញ្ា តត ិខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃនៃច្ំ ុ ច្លែ ជាស្គធារ ៈ
តែលរ ួេមាៃ
តមាាភ្ជព
ភ្ជពសស្គមេះស្តង់
គ សៃយយភ្ជព
ស្ប ិទធភ្ជពរប ់រោឋភិបាល
ការច្ូ លរ ួេរប ់ពលរែឋ
ៃិងក្ំស ើៃស ែឋ ក្ិច្ចកាៃ់តតលែ តថេសទៀត។
ការអេះអាងយ៉ាងច្ា ់លា ់អំពីសោលសៅ
គុ តនេា
ឬសោលបំ ងអាច្ជួ យបញ្ជាក្់អំពីលទធ ផលតែលរោឋភិបាល ងឃឹេថា
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហៃឹងជួ យ សស្េច្
បាៃ។
• បសងក ើតបញ្ា ីស្គធារ ៈ
ៃិងបញ្ា ីស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយេួ យនៃការកាៃ់កាប់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់
–
រោឋភិបាលគួ រតតបសងក ើតបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ េួ យនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ស្គប់េុៃសពលែំស ើរការការអភិវឌឍសោលៃសយបា
យ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
សែើ េបី ឲ្យរោឋ ភិ បាល
ៃិ ង អន ក្តែល ក្់ ព័ ៃធសផសងសទៀតែឹ ង អំ ពីទិែឋ ភ្ជពនានាតែលមាៃ កាត ៃុ ព លយ៉ាងសពញសលញច្ំ ស េះការបសញ្ច ញទិ
ៃន ៃ័យ។
• បញ្ជាក្់អំពី វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាក្នុងការក្ំ ត់អាទិភ្ជពនៃការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
–
សៅខ ៈសពលតែលសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្គ
ធារ ៈទ ំងអ ់បាៃយ៉ាងលែ ឥតសខ្ចេះសនាេះ
ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យអាច្បញ្ច ប់សោយការកាាយជាែំស ើរការតែលមាៃ ភ្ជពសស្ទតសស្ទតេួ យ
សោយស្គរេូ លសហតុជាក្់ត ត ងនានា
ែូ ច្ជា
ការផត ល់េូលៃិ្ិ
ឬបុគាលិក្េិៃស្គប់ស្ោៃ់។
រោឋភិបាលគួ រតតមាៃភ្ជពច្ា ់លា ់អំពី វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃ កាតៃុពលជាសស្ច្ើៃតែលអាច្សស្បើស្បា ់សៅក្នុងការក្ំ
ត់អំពីលំោប់លំសោយនៃអាទិភ្ជពនៃការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ។
• តច្ងថា
ទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហអៃុវតត ច្ំស េះអន ក្ជាប់ក្ិច្ច ៃា
ៃិងទីភ្ជនក្់ងារ ក្់ក្ណ្ត
ត លរោឋភិបាល
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃស្បេូ លផតុំពីស្គធារ ជៃសោយសស្បើស្បា ់េូលៃិ្ិស្គធារ ៈ
គួ រតតបៃត អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃជាស្គធារ ៈ
សោយេិៃគិតអំពីស ច្ក្ត ី សស្េច្រប ់រោឋភិបាលច្ំស េះការស្វ ើស្បតិភូក្េម ការស្គប់ស្គងរប ់ខល ួៃសនាេះសទ។

–

• ការ រទិៃនៃ័យរស ើបបាៃយ៉ាង េស្ ប សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហតែលស្តូវបាៃអៃុវតត បាៃយ៉ាងលែ
គឺជា ការបំ សពញបតៃថ េពី សលើ ច្ាប់ តែលមាៃអតថ ិ ភ្ជ ពេុ ៃ សពលសនាេះ ៃិ ង
ស ច្ក្ត ី ត នាំ អំ ពី កា រច្ូ លសស្បើ ស្បា ់ ទិៃន ៃ័ យ ស្គធារ ៈ តែលមាៃៃ័យថា
វាអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ក្រ ីសលើក្តលងនៃច្ាប់ ត ីពីការច្ូ លសស្បើស្បា ់ជាស្គធារ ៈតែលមាៃអតថ ិភ្ជពេុៃសពលសនាេះ
ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពរស ើប សោយស្គរេូ លសហតុតផន ក្ឯក្ជៃភ្ជព ៃត ិ ុខ ឬេូ លសហតុសផសងសទៀត។ 303
តផន ក្ទីពីរ គឺ ត ីពីរសបៀបស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ

ៈជាស្គធារ

ៈ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារ ួេមាៃ៖

• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ទស្េង់នានានៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ តផន ក្បសច្ច ក្សទ ជាអតិបរមា–
ទិៃនៃ័យស្តូវតតបាៃបសញ្ច ញសៅក្នុងទស្េង់តែលផត ល់ជូៃទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះៃូ វភ្ជពងាយស្ ួ ល
ៃិងស្ប ិទធផលក្នុងការសស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញតាេរយៈបសច្ច ក្ វ ិទា។
សៃេះមាៃៃ័យថា
ជាការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់សបើក្ ច្ំហ
(ឬ ត ង់ោរសបើក្ច្ំហ)
ៃិងសៅក្នុងទស្េង់តែលអាច្បក្ស្ស្គយបាៃសោយមា៉ា ុីៃ
តែលមាៃរច្នា េព ័ៃធ េស្ ប
(ឬអាច្ែំស ើរការបាៃសោយមា៉ា ុីៃ)។
• ផត ល់ទស្េង់ស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ
ៃិងទស្េង់ េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ខុ ៗោន
–
វ ិ្ីស្គន្រ ត េស្ ប ស្មាប់ការតច្ក្ចយ គួ រតតស្តូវបាៃយក្េក្ពិចរណ្ត សែើេបីបសងក ើៃក្ស្េិតនៃការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ការសស្បើស្បា ់
ៃិងគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសបាេះពុេពផាយជាអតិបរមា។
• លុបសចលៃូ វការរ ឹតតបិតច្ំស េះការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
–
សែើេបីផតល់ជូៃៃូ វការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយសបើ ក្ច្ំហយ៉ាងពិតស្បាក្ែសនាេះ
ស្តូវតតមាៃ ិទធិក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស ើង វ ិញសោយោមៃការរ ឹតតបិតតផន ក្បសច្ច ក្សទ
ែូ ច្ជាលក្ខ ខ ឌ តស្េូវ ស្មាប់ការច្ុេះស្មេះ
នថា ច្ូលសស្បើស្បា ់
ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើ ស្បា ់
ៃិងការរ ឹតតបិតសផសងៗសទៀតសនាេះសទ។
• ផត ល់ អំ ណ្ត ច្ឲ្យទិ ៃន ៃ័ យ សោយេិ ៃ គិ ត នថា អា ជាញ ប័ ណ យ៉ា ងច្ា ់ លា ់
ស្ប ិ ៃ សបើ ទិ ៃន ៃ័ យ ស្តូ វ បាៃសស្បើ ស្បា ់ ជា ស្គធារ ៈ
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Ibid។

–
ៃិងជាអតិបរមាយ៉ាងពិតស្បាក្ែតេៃសនាេះ

វាគួ រតតោមៃឧប គា តែល

ក្់ព័ៃធៃឹងអាជាញប័ ណ ច្ំស

េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្គធារ

ៈស ើង វ ិញសនាេះសទ។

• ផត ល់ក្នស្េែល់ទីភ្ជនក្់ងារតែលបសងក ើតទិៃនៃ័យតាេរយៈការត នាំអំពីទស្េង់នៃការទញអាគតោឋៃតែល េស្ បេួ
យ – ទមាាប់អៃុវតត នៃការទញអាគតោឋៃសៅសលើទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលអាច្ស្តូវបាៃសលើក្ទឹក្ច្ិតតតាេរយៈការឲ្យ
អន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសោយផ្លទល់បសងក ើតគំរ ូនៃការទញអាគតោឋៃ ស្មាប់ប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។
គំរ ូនៃការទញអាគតោឋៃទ ំងសៃេះគួ រតតសរៀបរាប់អំពីធាតុ ំខ្ៃ់ៗនៃអតត ញ្ជា
រប ់ស្បភពសនាេះ
តែលៃឹងស្តូវបាៃតស្េូវសែើេបីស្វ ើការ មាាល់ស្បភពទិៃនៃ័យោច្់សោយត ក្េួ យបាៃយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ៃិង មាាល់អងា ភ្ជពរប ់
រោឋភិបាលតែលបាៃបសងក ើតឬតថរក្ាទិៃនៃ័យសនាេះ។
• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
–
ការផត ល់សស្ោងការ ៍រ ួេ
ៃិងសស្ោងការ ៍ ន ល
ូ តែលស្តូវបាៃព ៌នាយ៉ាងសពញសលញេួ យនៃទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
(ស្ពេទ ំងឯក្ស្គរសផសងសទៀត)
អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្គធារ ជៃ
ៃិងរោឋភិបាលផងតែរ។
សស្ោងការ ៍ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
ែ៏ រ ឹងមាំេួយមាៃការ វ ិវតត យ៉ាងខ្ាំងសច្ញពី ញ្ជា មាាល់ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
(metaattributes) រ ួេ ជាអៃត រជាតិ (ែូ ច្ជា DCAT) ៃិងអៃុញ្ជាតឲ្យអន ក្ផសពវ ផាយទិៃនៃ័យស្វ ើការតបងតច្ក្វ ិ ័យ
ឬធាតុនានាសៅតាេបរ ិបទសៅក្នុងប ត ុ ំទិៃនៃ័យរប ់ពួក្សគ។
• តស្េូវឲ្យមាៃការផសពវ ផាយអំពីែំស ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ
–
ស ច្ក្ត ី សងខ បអំពីែំស ើរការតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាក្់លាក្់េួយផត ល់ប រ ិបទែ៏មាៃតនេា
តែលេិៃអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញតាេរយៈទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀតតតេួ យសនាេះសទ
ៃិងគួ រតតអេេក្ជាេួ យការបសញ្ច ញប ត ុ ំទិៃនៃ័យសនាេះ។
• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ការសស្បើស្បា ់ស្មេះ មាាល់ពិស
ៗ
–
ការសស្បើស្បា ់ស្មេះ មាាល់ពិស
ៗសៅក្នុង
ៃិងសៅទូ ទង
ំ ប ត ុ ំទិៃនៃ័យទ ំងអ ់
ស្វ ើឲ្យការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យមាៃគុ ភ្ជពលែ ជាងេុៃ
ៃិងមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវខ្ាំងជាងេុៃ។
ស្ប ិៃសបើោមៃស្មេះ មាាល់ពិស
ៗសទសនាេះ
ការវ ិភ្ជគេួ យច្ំៃួៃអាច្តស្បជាមាៃការលំបាក្
ឬេិៃអាច្ស្វ ើសៅរ ួច្
សោយស្គរតតស្មេះស្ សែៀងៗោនអាច្
ឬេិៃអាច្ ំសៅសលើអងា ភ្ជពតតេួ យសនាេះសទ។
ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់
ស្មេះ មាាល់ទង
ំ សនាេះេិៃគួ រជាប់ ក្់ព័ៃធៃឹងក្េម ិទធិសនាេះសទៃិងគួ រតតមាៃលក្ខ ៈជាស្គធារ ៈ។
• តស្េូវឲ្យមាៃការតច្ក្រំ តលក្ ឬផសពវ ផាយអំពីក្ូែក្នុងនាេជាស្បភពសបើក្ច្ំហ – បតៃថ េពីសលើទិៃនៃ័យសទៀតសនាេះ
ក្ូ ែតែលស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីបសងក ើតតវបស្គយត៍
សគហទំព័រតែលផត ល់តំ ភ្ជាប់សៅកាៃ់សគហទំព័រសផសងៗសទៀត
(portals)
ឧបក្រ ៍
ៃិង្ៃធាៃតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសផសងសទៀតរប ់រោឋភិបាល
អាច្ផត ល់អតថ ស្បសយជៃ៍ក្នុងនាេជាទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហែ៏មាៃតនេា សោយផ្លទល់។
• តស្េូវឲ្យមាៃការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
ៃិងការតច្ក្ចយឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុង
ប័ ណ ស្គរ
–
ំ ួ រថាសតើឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុងប័ ណ ស្គរអវ ីខាេះតែលគួ រតតបាៃបំតបា ងសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
ៃិងថាសតើតារាងសពលសវលាណ្តខា េះតែលមាៃភ្ជពជាក្់ត ត ង ស្មាប់ការបំតបា ងឯក្ស្គរ ំខ្ៃ់ៗសៅក្នុងប័ ណ ស្គរសនាេះ
សៅជាឯក្ស្គរក្នុងទស្េង់ឌីជីថល
អាច្ស្តូវបាៃជូ ៃែំ ឹងសោយែំស ើរការក្នុងការផត ល់អាទិភ្ជពតែល ថ ិតក្នុ ងស្បសភទែូ ច្ោនៃឹងែំស ើរការតែលស្តូវបា
ៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យទូ សៅតែរ។
• បសងក ើតទីតាំងក្ណ្ត
ត លេួ យតែលសស្បើស្បា ់ ស្មាប់តតការផសពវ ផាយទិៃនៃ័យ ៃិងសោលៃសយបាយនានាតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ –
សគហទំព័រតែលផត ល់តំ ភ្ជាប់សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យសៅសគហទំព័រសផសងៗសទៀត
ៃិងតវបស្គយត៍ស្បហាក្់ស្បតហលោនអាច្
ជួ យ ស្េួ លែល់ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហតាេរយៈការផត ល់េជឈេ ឌ លតែលងាយស្ ួ លក្នុងការច្ូ លសស្បើស្បា ់ៃិង
អាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃ។
• ផសពវ ផាយទិៃនៃ័យជាែុំៗ
–
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ជាែុំផតល់ជូៃៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត ែ៏ស្គេញ្ា
ប៉ាុតៃត មាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យសៅក្នុងការផសពវ ផាយប ត ុ ំទិៃនៃ័យយ៉ាងសពញសលញតាេរយៈការស្វ ើឲ្យស្គធារ ជៃអាច្ទ
ញយក្ស្គប់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅក្នុងេូ លោឋៃទិៃនៃ័យក្នុងសពលតតេួ យ។
• បសងក ើត
APIs
ស្គធារ ៈ ស្មាប់ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
–
អងា ភ្ជពរោឋភិបាលអាច្បសងក ើត
APIs
តែលអៃុញ្ជាតឲ្យតតិយជៃច្ូ លត វ ងរក្
ទញយក្
ឬោក្់ជូៃសោយ វ ័យស្បវតត ិៃូវទិៃនៃ័យតែលទទួ លបាៃពីេូលោឋៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិតសោយផ្លទល់។
• ស្វ ើឲ្យវ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពស្បស ើរស ើង
–
សែើេបីស្វ ើឲ្យគុ ភ្ជព
ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
បទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការលាតស្តោងគួ រតតបាៃទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពី វ ិ្ីស្គន្រ ត ក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ
្ឺ ិត។
ការបញ្ជៃ
ូ ឯក្ស្គរតាេស្បព័ៃធសអ ិច្ស្តូៃិក្
តែលស្តូវបាៃស្គាល់ផងតែរថាជា
“e-filing”
គឺជា វ ិ្ីស្គន្រ ត េួ យសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យគុ ភ្ជព

• បសងក ើត
ៃិងត វ ងរក្ភ្ជពជានែគូ តែលស្បក្បសោយ កាតៃុពល
–
ភ្ជពជានែគូ អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្នុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ំខ្ៃ់ៗខុ ៗោនសស្ច្ើៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការប
សញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ែូ ច្ជា៖
ការបសងក ើៃភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហ
មាាល់អាទិភ្ជពនៃធាតុ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ៃិងការភ្ជាប់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលសៅៃឹងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអងា ការេិៃត វ ងរក្ស្បាក្់ច្ំស ញ
ស្ក្ ុេជំនាញ
ស្គឹេះស្គថៃ ិក្ា
ៃិងរោឋភិបាលនានាតែលសៅតក្បរសនាេះ។

ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ការផសពវ ផាយ
ៃិងស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម ទិៃនៃ័យជាបៃត បនាទប់
–
ច្ំ ុ ច្លែ បំផុតនៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
គឺការទទួ លបាៃសៅសពលសវលាជាក្់ត ត ង–
ទិៃនៃ័យគួ រតតស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសក្ៀក្ៃឹងសពលសវលាតែលវាស្តូវបាៃស្បេូ លយក្ខ្ាំងបំផុតតាេតែ
លអាច្ស្វ ើបាៃ។
ការផត ល់អំណ្តច្ែល់ការបសញ្ច ញប ត ុ ំទិៃនៃ័យតតេួ យសលើក្
គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ
ពីសស្ េះវាតស្បជាមាៃភ្ជពេិៃសពញសលញភ្ជាេៗបនាទប់ពីទិៃនៃ័យបតៃថ េស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងប៉ាុតៃត េិៃស្តូវបាៃផសពវ
ផាយ។

• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញនាសពលអនាគតសែើេបីការតក្តស្បតែលអាច្សក្ើតស ើងច្ំស េះសោលៃសយបាយ
សនាេះ
–
សែើេបីទទួ លបាៃព័ត៌មាៃថម ីៗអំពីទមាាប់អៃុវតត តែលលែ បំផុតនាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងទទួ លបាៃសយបល់ស្ត ប់ពីការស្តួ តពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃតែលក្ំពុងតតមាៃអតថ ិភ្ជពសនាេះ
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហគួ រតត
ផត លអ
់ ំណ្តច្ែល់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញនាសពលអនាគតច្ំស េះសោលៃសយបាយសោយផ្លទល់ ស្ពេទ ំង ការត នាំ
ណ្តេួ យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយសោលៃសយបាយសៃេះ ឬែំស ើរការអៃុវតត សផសងសទៀត។ 305

• បសងក ើតការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាអច្ិនន្រៃត យ៍
–
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្តូវបាៃបសញ្ច ញ
ៃិងស្តូវបាៃបំតបា ងសៅជាទិៃនៃ័យឌីជីថលរ ួច្រាល់សហើយសនាេះ ទិៃនៃ័យសនាេះគួ រតតបៃត អាច្ត វ ងរក្បាៃជាអច្ិនន្រៃតយ៍
“អាច្ត វ ងរក្បាៃ”
សៅទីតាំងតែលមាៃលំៃឹងេួ យសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
ឬតាេរយៈឯក្ស្គរនានាជាសរៀងរហូ ត។ 304

បារ ូតេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ផត ល់អៃុស្គ ៃ៍អំពីែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗែូ ច្ខ្ងសស្កាេ
“សែើេបីធានាថា
‘បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ’ ៃឹងនាំេក្ៃូ វបែិវតត ៃ៍យ៉ាងពិតស្បាក្ែសៅក្នុងតមាាភ្ជព ៃិងលទធ ផលការងាររប ់រោឋភិបាលនានា”៖

តផន ក្ទីបីៃិយយអំពីរសបៀបអៃុវតត សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារ ួេមាៃ៖
• បសងក ើត
ឬតតងតាំងអាជាញ្រស្តួ តពិៃិតយេួ យ
–
ំ ួ រេួ យច្ំៃួៃអាច្ស្បឆាំងៃឹងការក្ំ ត់ងាយៗសៅក្នុងែំស ើរការនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើ
ក្ច្ំហេួ យ
ែូ សច្ន េះវាមាៃភ្ជព េស្ បសៅក្នុងការក្ំ ត់អាជាញ្រតតេួ យគត់តែលទទួ លបាៃការផត ល់អំណ្តច្ឲ្យសោេះស្ស្គយជសមាាេះ
នានា ៃិងធានាច្ំស េះការអៃុសលាេតាេវ ិ្ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហថម ីៗ។
• បសងក ើតការត នាំ
ឬបទបបញ្ា តត ិច្ងកាតពវ ក្ិច្ច ស្មាប់ការអៃុវតត សផសងសទៀត
–
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេួ យគួ រតតមាៃបំ ង សស្េច្បាៃភ្ជពសជាគជ័យយ៉ាងជាក្់ត ត ង
មាៃៃ័យថា សោលៃសយបាយសៃេះគួ រតតក្ំ ត់
ច្ក្ខុ វ ិ ័យេួ យអំពីេូលសហតុនៃការអៃុវតត សោលៃសយបាយសៃេះ
ប៉ាុតៃត វាក្៏គួរតតអាច្ផត ល់ែំណ្តក្់កាលតែលអៃុវតត បាៃែល់រោឋភិបាល
ៃិងអាជាញ្រស្តួ តពិៃិតយសែើេបីអៃុវតត តាេផងតែរ
សែើេបីសេើលស ើញសោលៃសយបាយសនាេះតាេរយៈការអៃុវតត ។
ការបសងក ើតបទបបញ្ា តត ិ ឬការត នាំនានាអាច្ធានាបាៃៃូ វសោលៃសយបាយតែល រ ឹងមាំ ៃិងអាច្ពឹងតផែ ក្បាៃ
ៃិងតាេ្េម តា
វា ំសៅសលើភ្ជពខុ ោនរវាងសោលៃសយបាយតែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសែើេបីបងាហញទល់ៃឹងសោលៃសយបាយតែលស្តូវ
បាៃអៃុេ័តសោយស្គរស្គរ ំខ្ៃ់យ៉ាងពិតស្បាក្ែរប ់វា។
• រ ួេបញ្ចល
ូ ទ សៃវ ិ ័យរប ់ស្គធារ ជៃច្ូ លសៅក្នុងការអៃុវតត សោលៃសយបាយ – ស្គធារ ជៃគួ រតតស្តូវបាៃ
រ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងការវាយតនេា
ៃិងការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញជាបៃត បនាទប់អំពីការអៃុវតត សោលៃសយបាយ។
រោឋភិបាលគួ រតតបសងក ើតឱកា ែ៏មាៃអតថ ៃ័យ ស្មាប់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្គធារ ជៃអំពីគុ ភ្ជព
បរ ិមា
ការសស្ជើ សរ ី
ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ
ស្ពេទ ំង
ភ្ជពអំសណ្តយផលនៃច្ំ ុ ច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ែល់អនក្សស្បើស្បា ់ផងតែរ។
• ក្ំ ត់តារាងសពលសវលាតែលមាៃេហិច្ឆតា េស្ ប ស្មាប់ការអៃុវតត
ការក្ំ ត់កាលបរ ិសច្ឆ ទែល់ក្ំ ត់ច្ា ់លា ់អាច្បងាហញអំពីភ្ជពរ ឹងមាំនៃការសបត ជាញច្ិតត
សហើយៃឹងជួ យផ្លា ់បតរការសបត
ូ
ជាញច្ិតតទង
ំ សនាេះសៅជា
កាលបរ ិសច្ឆ ទែល់ក្ំ ត់ក្៏អាច្ជួ យ មាាល់ភ្ជពបរាជ័យបាៃយ៉ាងច្ា ់លា ់
តែលសបើក្ទវរច្ំហ ស្មាប់ការស្តួ តពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃផងតែរ។

–
លទធ ផល។

• បសងក ើតែំស ើរការនានាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
–
គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃឹងេិៃស្តូវបាៃធានាតតតាេរយៈការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យតតេ៉ាាងសនាេះសទ។
ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាចំបាច្់ស្តូវតតបាៃស្វ ើស ើងសែើេបីស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃបច្ចុបបៃន ភ្ជពមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវៃិង
អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ។
• ធានាច្ំស េះការផត ល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការអៃុវតត
–
ែូ ច្ោនៃឹងគំៃិតផតច្សផេ
ួ
ើេណ្តេួ យសផសងសទៀតតែរ
ការអៃុវតត
សោលៃសយបាយ ត ី ពី ទិ ៃន ៃ័ យ សបើ ក្ ច្ំ ហ គួ រតតស្តូ វ បាៃស្វ ើ ស ើ ង សោយមាៃការចប់ អា រេម ៍ ច្ំ ស េះៃិ រ ៃត រភ្ជពក្នុ
ងរយៈសពលតវង។ វ ិ្ីេួយក្នុងការស្វ ើតបបសៃេះ គឺការពិចរណ្តអំពីស្បភពនៃការផត ល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់ការអៃុវតត សោលៃសយបាយសៃេះ
ស្ពេទ ំងការបៃត អៃុវតត សោលៃសយបាយសនាេះនាសពលអនាគត។
ការផត ល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់អាច្ ំសៅសលើភ្ជពខុ ោនរវាងសោលៃសយបាយតែលទទួ លបាៃសជាគជ័យ
ៃិងសោលៃសយបាយតែលេិៃទទួ លបាៃសជាគជ័យ។
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• ការសបត ជាញច្ិតតតផន ក្ៃសយបាយសៅក្ស្េិតខព ់ច្ំស េះការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េម ៃូវទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យស្គធារ
ជាពិស
ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងបំផុតច្ំស េះគ សៃយយភ្ជព

ៈ

• ការវ ិៃិសយគស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ច្ំស េះការោំស្ទែល់
ៃិងការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល ងា េ ុី វ ិល
ៃិង ហស្គិៃតែលតំណ្តងឲ្យតផន ក្ជាសស្ច្ើៃអំពីការយល់ែឹងៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
• ការក្ំ ត់ប រ ិបទ ស្មាប់ឧបក្រ ៍ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ សោយតផែ ក្តាេតស្េូវការក្នុងេូ លោឋៃ
ឧទហរ ៍៖
តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈការសេើលស ើញសៅក្នុងស្បសទ នានាតែលមាៃក្ស្េិតអក្ខ រ
ក្េម ទប
• ោំស្ទច្ំស

េះគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសៅក្ស្េិតស្ក្ ុង

ជាការបំសពញបតៃថ េសលើក្េម វ ិ្ីក្ស្េិតជាតិ

• ក្ំត ទស្េង់ច្ាប់សែើេបីធានាថា
ការធានាច្ំស េះ ិទធិទទួ លបាៃព័ត៌មាៃ
គឺជាតផន ក្េួ យនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។306

ៃិង ិទធិច្ំស

ៃិង

េះឯក្ជៃភ្ជព

សទេះបីជាមាៃស្គធារ ជៃ
ការសបត ជាញច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់សោយរោឋភិបាលច្ំស េះទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ៃិងគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេជា ក្លេួ យច្ំៃួៃរប អ
់ ន ក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃក្៏សោយ
ការចប់សផត ើេអៃុវតត ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេិៃ ូ វមាៃែំស ើរការសៅេុខសនាេះសទ។
បញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ឆានំ២០១៧
–
ការវាយតនេា អំពីការស្គបែ ត ប់
ៃិងភ្ជពសបើក្ច្ំហនៃ ថ ិតិផល វូ ការតែលស្តូវបាៃផសពវ ផាយសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ – បាៃរាយការ ៍ថា
307
“វឌឍៃភ្ជពេក្ទល់បច្ចុបបៃន មាៃភ្ជពយឺតយ៉ាវ”។
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
ការឃ្ាំសេើល–ឬ
“ការចប់អារេម ៍សោយមាៃសោលបំ ង
ជាទមាាប់
ជាស្បព័ៃធ
ៃិងមាៃការសផ្លតតសលើ
ច្ំស េះព័ត៌មាៃលេែ ិតផ្លទល់ខល ួៃ សែើេបីស្វ ើការស្គប់ស្គង ការផត ល់ ិទធិ ការស្គប់ស្គង ការជេះឥទធ ិពល ឬការការ រ”–
308
បាៃកាាយជាបទោឋៃ។
ការ ិក្ាេួ យកាលពីតខ ីហា
ឆានំ២០១៨
បាៃបងាហញថា
សោយមាច ់ទូរ ពទ ឆាាតនវេិៃបាៃែឹងខល ួៃ
Google
ស្វ ើការតាេោៃទីតាំងនៃឧបក្រ ៍ Android ូ េបីតតសៅសពលតែលទូ រ ពទ សនាេះសៅស ា ៀេ។ សៅក្នុងរយៈសពល ២៤ សមា៉ាង
ឧបក្រ ៍ Android បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ ៤,៣ សេហាានប សៅកាៃ់ Google សៅខ ៈសពលតែល iPhone
បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ
០,៧៦
សេហាានប។
ការ ិក្ាែតែលសនាេះបាៃបងាហញថា
“iPhones
បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺ វ ឺរប ់
Apple
មាៃភ្ជពញឹក្ញាប់តិច្ជាងការតែល
ឧបក្រ ៍
Android
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Web Foundation “លទធ ផល ំខ្ៃ់” បារ ូតេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opendatabarometer.org/2ndEdition/summary/index.html
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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អងា ការឃ្ាំសេើលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ “របាយការ ៍ស្បចំឆានំនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ ឆានំ២០១៧៖ របាយការ ៍អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ”
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opendatawatch.com/publications/open-data-inventory-2017-annual-report/។

308

David Lyon “ ងា េនៃការឃ្ាំសេើល” បទបងាហញតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសៅ Piacenza ស្បសទ អុីតាលី នថាទី២៨ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០០៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.festivaldeldiritto.it/2008/pdf/interventi/david_lyon.pdf។

• បសងក ើត
ៃិងត វ ងរក្ភ្ជពជានែគូ តែលស្បក្បសោយ កាតៃុពល
–
ភ្ជពជានែគូ អាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍សៅក្នុងក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បង ំខ្ៃ់ៗខុ ៗោនសស្ច្ើៃតែល ក្់ព័ៃធៃឹងការប
សញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ែូ ច្ជា៖
ការបសងក ើៃភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃទិៃនៃ័យសបើក្ ច្ំហ
មាាល់អាទិភ្ជពនៃធាតុ ំខ្ៃ់ៗ ស្មាប់ការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ
ៃិងការភ្ជាប់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលសៅៃឹងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយអងា ការេិៃត វ ងរក្ស្បាក្់ច្ំស ញ
ស្ក្ ុេជំនាញ
ស្គឹេះស្គថៃ ិក្ា
ៃិងរោឋភិបាលនានាតែលសៅតក្បរសនាេះ។

ៃិងការសក្ើតស ើងសៅសពលសវលាតែលស្តឹេស្តូវនៃការស្បេូ លទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង។
• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ការផសពវ ផាយ
ៃិងស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម ទិៃនៃ័យជាបៃត បនាទប់
–
ច្ំ ុ ច្លែ បំផុតនៃទិៃនៃ័យតាេស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
គឺការទទួ លបាៃសៅសពលសវលាជាក្់ត ត ង–
ទិៃនៃ័យគួ រតតស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅសក្ៀក្ៃឹងសពលសវលាតែលវាស្តូវបាៃស្បេូ លយក្ខ្ាំងបំផុតតាេតែ
លអាច្ស្វ ើបាៃ។
ការផត ល់អំណ្តច្ែល់ការបសញ្ច ញប ត ុ ំទិៃនៃ័យតតេួ យសលើក្
គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ
ពីសស្ េះវាតស្បជាមាៃភ្ជពេិៃសពញសលញភ្ជាេៗបនាទប់ពីទិៃនៃ័យបតៃថ េស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងប៉ាុតៃត េិៃស្តូវបាៃផសពវ
ផាយ។

• ផត ល់អំណ្តច្ែល់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញនាសពលអនាគតសែើេបីការតក្តស្បតែលអាច្សក្ើតស ើងច្ំស េះសោលៃសយបាយ
សនាេះ
–
សែើេបីទទួ លបាៃព័ត៌មាៃថម ីៗអំពីទមាាប់អៃុវតត តែលលែ បំផុតនាសពលបច្ចុបបៃន
ៃិងទទួ លបាៃសយបល់ស្ត ប់ពីការស្តួ តពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃតែលក្ំពុងតតមាៃអតថ ិភ្ជពសនាេះ
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហគួ រតត
ផត លអ
់ ំណ្តច្ែល់ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញនាសពលអនាគតច្ំស េះសោលៃសយបាយសោយផ្លទល់ ស្ពេទ ំង ការត នាំ
ណ្តេួ យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយសោលៃសយបាយសៃេះ ឬែំស ើរការអៃុវតត សផសងសទៀត។ 305

• បសងក ើតការច្ូ លសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាអច្ិនន្រៃត យ៍
–
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្តូវបាៃបសញ្ច ញ
ៃិងស្តូវបាៃបំតបា ងសៅជាទិៃនៃ័យឌីជីថលរ ួច្រាល់សហើយសនាេះ ទិៃនៃ័យសនាេះគួ រតតបៃត អាច្ត វ ងរក្បាៃជាអច្ិនន្រៃតយ៍
“អាច្ត វ ងរក្បាៃ”
សៅទីតាំងតែលមាៃលំៃឹងេួ យសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
ឬតាេរយៈឯក្ស្គរនានាជាសរៀងរហូ ត។ 304

បារ ូតេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ផត ល់អៃុស្គ ៃ៍អំពីែំណ្តក្់កាល ំខ្ៃ់ៗែូ ច្ខ្ងសស្កាេ
“សែើេបីធានាថា
‘បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ’ ៃឹងនាំេក្ៃូ វបែិវតត ៃ៍យ៉ាងពិតស្បាក្ែសៅក្នុងតមាាភ្ជព ៃិងលទធ ផលការងាររប ់រោឋភិបាលនានា”៖

តផន ក្ទីបីៃិយយអំពីរសបៀបអៃុវតត សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អៃុស្គ ៃ៍នានារ ួេមាៃ៖
• បសងក ើត
ឬតតងតាំងអាជាញ្រស្តួ តពិៃិតយេួ យ
–
ំ ួ រេួ យច្ំៃួៃអាច្ស្បឆាំងៃឹងការក្ំ ត់ងាយៗសៅក្នុងែំស ើរការនៃការបសងក ើតសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើ
ក្ច្ំហេួ យ
ែូ សច្ន េះវាមាៃភ្ជព េស្ បសៅក្នុងការក្ំ ត់អាជាញ្រតតេួ យគត់តែលទទួ លបាៃការផត ល់អំណ្តច្ឲ្យសោេះស្ស្គយជសមាាេះ
នានា ៃិងធានាច្ំស េះការអៃុសលាេតាេវ ិ្ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហថម ីៗ។
• បសងក ើតការត នាំ
ឬបទបបញ្ា តត ិច្ងកាតពវ ក្ិច្ច ស្មាប់ការអៃុវតត សផសងសទៀត
–
សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេួ យគួ រតតមាៃបំ ង សស្េច្បាៃភ្ជពសជាគជ័យយ៉ាងជាក្់ត ត ង
មាៃៃ័យថា សោលៃសយបាយសៃេះគួ រតតក្ំ ត់
ច្ក្ខុ វ ិ ័យេួ យអំពីេូលសហតុនៃការអៃុវតត សោលៃសយបាយសៃេះ
ប៉ាុតៃត វាក្៏គួរតតអាច្ផត ល់ែំណ្តក្់កាលតែលអៃុវតត បាៃែល់រោឋភិបាល
ៃិងអាជាញ្រស្តួ តពិៃិតយសែើេបីអៃុវតត តាេផងតែរ
សែើេបីសេើលស ើញសោលៃសយបាយសនាេះតាេរយៈការអៃុវតត ។
ការបសងក ើតបទបបញ្ា តត ិ ឬការត នាំនានាអាច្ធានាបាៃៃូ វសោលៃសយបាយតែល រ ឹងមាំ ៃិងអាច្ពឹងតផែ ក្បាៃ
ៃិងតាេ្េម តា
វា ំសៅសលើភ្ជពខុ ោនរវាងសោលៃសយបាយតែលស្តូវបាៃអៃុេ័តសែើេបីបងាហញទល់ៃឹងសោលៃសយបាយតែលស្តូវ
បាៃអៃុេ័តសោយស្គរស្គរ ំខ្ៃ់យ៉ាងពិតស្បាក្ែរប ់វា។
• រ ួេបញ្ចល
ូ ទ សៃវ ិ ័យរប ់ស្គធារ ជៃច្ូ លសៅក្នុងការអៃុវតត សោលៃសយបាយ – ស្គធារ ជៃគួ រតតស្តូវបាៃ
រ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងការវាយតនេា
ៃិងការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញជាបៃត បនាទប់អំពីការអៃុវតត សោលៃសយបាយ។
រោឋភិបាលគួ រតតបសងក ើតឱកា ែ៏មាៃអតថ ៃ័យ ស្មាប់សយបល់ស្ត ប់រប ់ស្គធារ ជៃអំពីគុ ភ្ជព
បរ ិមា
ការសស្ជើ សរ ី
ៃិងទស្េង់រប ់ទិៃនៃ័យ
ស្ពេទ ំង
ភ្ជពអំសណ្តយផលនៃច្ំ ុ ច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់ែល់អនក្សស្បើស្បា ់ផងតែរ។
• ក្ំ ត់តារាងសពលសវលាតែលមាៃេហិច្ឆតា េស្ ប ស្មាប់ការអៃុវតត
ការក្ំ ត់កាលបរ ិសច្ឆ ទែល់ក្ំ ត់ច្ា ់លា ់អាច្បងាហញអំពីភ្ជពរ ឹងមាំនៃការសបត ជាញច្ិតត
សហើយៃឹងជួ យផ្លា ់បតរការសបត
ូ
ជាញច្ិតតទង
ំ សនាេះសៅជា
កាលបរ ិសច្ឆ ទែល់ក្ំ ត់ក្៏អាច្ជួ យ មាាល់ភ្ជពបរាជ័យបាៃយ៉ាងច្ា ់លា ់
តែលសបើក្ទវរច្ំហ ស្មាប់ការស្តួ តពិៃិតយរប ់ស្គធារ ជៃផងតែរ។

–
លទធ ផល។

• បសងក ើតែំស ើរការនានាសែើេបីធានាច្ំស េះគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
–
គុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យៃឹងេិៃស្តូវបាៃធានាតតតាេរយៈការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យតតេ៉ាាងសនាេះសទ។
ក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានាចំបាច្់ស្តូវតតបាៃស្វ ើស ើងសែើេបីស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃបច្ចុបបៃន ភ្ជពមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវៃិង
អាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ។
• ធានាច្ំស េះការផត ល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់ ស្មាប់ការអៃុវតត
–
ែូ ច្ោនៃឹងគំៃិតផតច្សផេ
ួ
ើេណ្តេួ យសផសងសទៀតតែរ
ការអៃុវតត
សោលៃសយបាយ ត ី ពី ទិ ៃន ៃ័ យ សបើ ក្ ច្ំ ហ គួ រតតស្តូ វ បាៃស្វ ើ ស ើ ង សោយមាៃការចប់ អា រេម ៍ ច្ំ ស េះៃិ រ ៃត រភ្ជពក្នុ
ងរយៈសពលតវង។ វ ិ្ីេួយក្នុងការស្វ ើតបបសៃេះ គឺការពិចរណ្តអំពីស្បភពនៃការផត ល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់ការអៃុវតត សោលៃសយបាយសៃេះ
ស្ពេទ ំងការបៃត អៃុវតត សោលៃសយបាយសនាេះនាសពលអនាគត។
ការផត ល់េូលៃិ្ិស្គប់ស្ោៃ់អាច្ ំសៅសលើភ្ជពខុ ោនរវាងសោលៃសយបាយតែលទទួ លបាៃសជាគជ័យ
ៃិងសោលៃសយបាយតែលេិៃទទួ លបាៃសជាគជ័យ។
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• ការសបត ជាញច្ិតតតផន ក្ៃសយបាយសៅក្ស្េិតខព ់ច្ំស េះការលាតស្តោងសោយស្បតិ ក្េម ៃូវទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យស្គធារ
ជាពិស
ទិៃនៃ័យតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងបំផុតច្ំស េះគ សៃយយភ្ជព

ៈ

• ការវ ិៃិសយគស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ច្ំស េះការោំស្ទែល់
ៃិងការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល ងា េ ុី វ ិល
ៃិង ហស្គិៃតែលតំណ្តងឲ្យតផន ក្ជាសស្ច្ើៃអំពីការយល់ែឹងៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
• ការក្ំ ត់ប រ ិបទ ស្មាប់ឧបក្រ ៍ ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ សោយតផែ ក្តាេតស្េូវការក្នុងេូ លោឋៃ
ឧទហរ ៍៖
តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃតាេរយៈការសេើលស ើញសៅក្នុងស្បសទ នានាតែលមាៃក្ស្េិតអក្ខ រ
ក្េម ទប
• ោំស្ទច្ំស

េះគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសៅក្ស្េិតស្ក្ ុង

ជាការបំសពញបតៃថ េសលើក្េម វ ិ្ីក្ស្េិតជាតិ

• ក្ំត ទស្េង់ច្ាប់សែើេបីធានាថា
ការធានាច្ំស េះ ិទធិទទួ លបាៃព័ត៌មាៃ
គឺជាតផន ក្េួ យនៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។306

ៃិង ិទធិច្ំស

ៃិង

េះឯក្ជៃភ្ជព

សទេះបីជាមាៃស្គធារ ជៃ
ការសបត ជាញច្ិតតសៅក្ស្េិតខព ់សោយរោឋភិបាលច្ំស េះទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ៃិងគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេជា ក្លេួ យច្ំៃួៃរប អ
់ ន ក្តែល ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃក្៏សោយ
ការចប់សផត ើេអៃុវតត ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហេិៃ ូ វមាៃែំស ើរការសៅេុខសនាេះសទ។
បញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ឆានំ២០១៧
–
ការវាយតនេា អំពីការស្គបែ ត ប់
ៃិងភ្ជពសបើក្ច្ំហនៃ ថ ិតិផល វូ ការតែលស្តូវបាៃផសពវ ផាយសៅសលើតវបស្គយត៍រប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ – បាៃរាយការ ៍ថា
307
“វឌឍៃភ្ជពេក្ទល់បច្ចុបបៃន មាៃភ្ជពយឺតយ៉ាវ”។
៦.៣.២ ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
ការឃ្ាំសេើល–ឬ
“ការចប់អារេម ៍សោយមាៃសោលបំ ង
ជាទមាាប់
ជាស្បព័ៃធ
ៃិងមាៃការសផ្លតតសលើ
ច្ំស េះព័ត៌មាៃលេែ ិតផ្លទល់ខល ួៃ សែើេបីស្វ ើការស្គប់ស្គង ការផត ល់ ិទធិ ការស្គប់ស្គង ការជេះឥទធ ិពល ឬការការ រ”–
308
បាៃកាាយជាបទោឋៃ។
ការ ិក្ាេួ យកាលពីតខ ីហា
ឆានំ២០១៨
បាៃបងាហញថា
សោយមាច ់ទូរ ពទ ឆាាតនវេិៃបាៃែឹងខល ួៃ
Google
ស្វ ើការតាេោៃទីតាំងនៃឧបក្រ ៍ Android ូ េបីតតសៅសពលតែលទូ រ ពទ សនាេះសៅស ា ៀេ។ សៅក្នុងរយៈសពល ២៤ សមា៉ាង
ឧបក្រ ៍ Android បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ ៤,៣ សេហាានប សៅកាៃ់ Google សៅខ ៈសពលតែល iPhone
បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យតែលមាៃទំហំ
០,៧៦
សេហាានប។
ការ ិក្ាែតែលសនាេះបាៃបងាហញថា
“iPhones
បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺ វ ឺរប ់
Apple
មាៃភ្ជពញឹក្ញាប់តិច្ជាងការតែល
ឧបក្រ ៍
Android
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Web Foundation “លទធ ផល ំខ្ៃ់” បារ ូតេ៉ាស្តនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opendatabarometer.org/2ndEdition/summary/index.html
(បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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អងា ការឃ្ាំសេើលទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ “របាយការ ៍ស្បចំឆានំនៃបញ្ា ីស្គរសពើភ័ ឌ នៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ ឆានំ២០១៧៖ របាយការ ៍អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ”
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opendatawatch.com/publications/open-data-inventory-2017-annual-report/។

308

David Lyon “ ងា េនៃការឃ្ាំសេើល” បទបងាហញតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសៅ Piacenza ស្បសទ អុីតាលី នថាទី២៨ តខក្ញ្ជា ឆានំ២០០៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.festivaldeldiritto.it/2008/pdf/interventi/david_lyon.pdf។

បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺ វ ឺរប ់ Google ច្ំៃួៃ ១០ ែង។ Apple ក្៍ក្ំពុងតតស្បេូ លទិៃនៃ័យអំពីទីតាំង ជាេ្យេ
តតេត ងប៉ាុសណ្ត
ណ េះក្នុងេួ យនថា ”។309

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូ ល
–
គួ រតតមាៃការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ
សហើយទិៃនៃ័យណ្តេួ យតបបសនាេះគួ រតតទទួ លបាៃតាេរយៈវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្ បច្ាប់
ៃិងមាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត
ៃិងស្ប ិៃសបើ េស្ ប សោយមាៃការែឹង ឬការយល់ស្ បពីមាច ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។

សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ “ទីភ្ជនក្់ងារអៃុវតត ច្ាប់ ៃិងអងា ការរោឋភិបាលសផសងសទៀតបាៃរក្ស ើញថា Facebook, Twitter,
Instagram
ៃិងសគហទំព័រស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ សផសងសទៀត
គឺជាស្បភពនៃទិៃនៃ័យែ៏ េប
ូ រតបបតែលស្តូវជីក្យក្ ស្មាប់សោលបំ ងខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ”។310

• សោលការ ៍ ត ីពីគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃគួ រតត ក្់ព័ៃធៃឹងសោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
ៃិងសៅក្នុងក្ស្េិតតែលចំបាច្់ ស្មាប់សោលបំ ងទ ំងសនាេះ
គួ រតតមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវ
ៃិងមាៃបច្ចុបបៃន ភ្ជព។

សៅក្នុងយុគសៃេះ
បញ្ជហស្បឈេនៃឯក្ជៃភ្ជពទិៃនៃ័យ
គឺ៖
ការក្ំ ត់សពលសវលា
ៃិងរសបៀបតែលទិៃនៃ័យមាៃទំៃួលខុ ស្តូវស្បក្បសោយ ីល្េ៌ច្ំស េះការវ ិភ្ជគព័ត៌មាៃ
អវ ីតែលសគស្តូវត វ ងរក្សៅក្នុងទិៃនៃ័យសនាេះ
សតើ ំ ួ រណ្តខា េះតែលស្តូវស្គក្ ួ រអំពីទិៃនៃ័យសនាេះ
ៃិង វ ិស្គលភ្ជពតែលវាមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្នុងការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីស្ពឹតតិការ ៍
311
ៃិង ក្េម ភ្ជពនានានាសពលអនាគត តផែ ក្តាេទិៃនៃ័យសនាេះ”។
ចប់តាំងពីទ វតសរ៍ឆានំ
១៩៧០
េក្
ច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យបាៃ
ៃិងក្ំពុងកាាយជាការសឆ្ា ើយតបតាេតបបបុរា សៅៃឹងការឃ្ាំសេើលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើង។
ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
(ឬឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ)
“គឺជា ិទធិស្វ ើការស្គប់ស្គងេួ យច្ំៃួៃសលើរសបៀបតែលព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃរប ់អនក្ស្តូវបាៃស្បេូ លយក្
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់”។312

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ – ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃគួ រតតេិៃស្តូវបាៃលាតស្តោង ស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ឬសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងសផសងសទៀតសស្ៅពីសោលបំ ងតែលស្តូវបាៃបញ្ជាក្់សនាេះសទ
សលើក្តលងតតមាៃការយល់ស្ពេពីមាច ់ទិៃនៃ័យឬមាៃការអៃុញ្ជាតពីច្ាប់។
• សោលការ ៍នៃការរក្ា ៃត ិ ុខ
–
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃគួ រតតស្តូវបាៃការ រតាេរយៈការរក្ា ៃត ិ ុខយ៉ាង េសហតុផលស្បឆាំងៃឹងហាៃិភ័យនានា
ែូ ច្ជា
ការខ្តបង់
ឬការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយោមៃការអៃុញ្ជាត
ការបំផ្លាញ
ការសស្បើស្បា ់ការតក្តស្បឬការលាតស្តោងទិៃនៃ័យ។
• សោលការ ៍សបើក្ច្ំហ
–
គួ រតតសោលៃសយបាយទូ សៅនៃការសបើក្ច្ំហអំពីការអភិវឌឍ
ទមាាប់អៃុវតត
ៃិងសោលៃសយបាយនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ។
វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាគួ រតតស្តូវបាៃសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ការបសងក ើតអតថ ិភ្ជព
ៃិងលក្ខ ៈរប ់ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ
ៃិងសោលបំ ង ំខ្ៃ់ៗនៃការសស្បើស្បា ់រប ់ពួក្សគ
ស្ពេទ ំងអតត ញ្ជា
ៃិងទីលំសៅ្េម តារប ់អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ។
• សោលការ ៍នៃការច្ូ លរ ួេរប ់បុគាល – បុគាលមានក្់គួរតតមាៃ ិទធិ៖

សៅអា ុី
ស្បសទ ជប៉ាុៃបាៃបសងក ើតច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យតែលស្វ ើស្បតិបតត ិការសោយក្ុំពូ យទ័រ
316
តែលកាៃ់កាប់សោយអងា ភ្ជពរែឋ បាលសៅក្នុងឆានំ១៩៨៨។
នតវាៃ់បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃតែលែំស ើរការសោយក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងឆានំ១៩៩៥។
ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យែំបូងសគបងែ ់ (ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ទីភ្ជនក្់ងារស្គធារ ៈ) រប ់ ស្គធារ រែឋ ក្ូ សរ
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្នុងឆានំ ១៩៩៥។
សៅក្នុងឆានំែតែលសនាេះ
រោឋភិបាលនៃអាណ្តៃិគេរប ់ ហុងក្ុងបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ
(ឯក្ជៃភ្ជព)
តែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយេុៃែំបូងសគបងែ ់រប ់អា ុី។
ច្ាប់ ត ីពីព័ត៌មាៃផល វូ ការរប ់ស្បសទ នថស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្នុងឆានំ១៩៩៧។
ស្បសទ ហវ ីលីពីៃបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងឆានំ ២០១២។
អងា ការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ច
៍ រ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃជាសលើក្ែំបូងសៅឆានំ១៩៨០ តែលរ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
កា

សពញសលញ

• សោលការ ៍នៃការបញ្ជាក្់អំពីសោលបំ ង
–
សោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃស្តូវបាៃស្បេូ លសនាេះ
គួ រតតស្តូវបាៃបញ្ជាក្់េិៃយូ រជាងសពលតែលការស្បេូ លទិៃនៃ័យសនាេះសទ
សហើយការសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយសទៀតស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតសលើការបំសពញតាេសោលបំ ងទ ំងសនាេះ
ឬសោលបំ ងសផសងសទៀតតែលេិៃស្តូវោនៃឹងសោលបំ ងទ ំងសនាេះៃិងែូ ច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជាក្់េតងមាកលអំពីការតក្
តស្បសោលបំ ងសនាេះ។

ការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពេុៃែំបូងសគបងែ ់–ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យ–បាៃច្ូ លជា្រមាៃសៅរែឋ
Hesse
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នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់
សៅក្នុងឆានំ១៩៧១។
ច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យ
ឆានំ១៩៧៣
រប ់ស្បសទ
៊េុយតអត
ស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ការ រទិៃនៃ័យក្ស្េិតជាតិែំបូងសគបងែ ់។
ភ្ជនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពសៅឆានំ១៩៧៤
តែលស្វ ើៃិយ័តក្េម សលើការស្បេូ ល
ៃិងការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តានានាសោយទីភ្ជនក្់ងារ ហព័ៃធ
ៃិងផត ល់ជូៃបុគាលទ ំងឡាយៃូ វ ិទធិច្ូលសស្បើស្បា ់
314
ៃិងតក្តស្េូវព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃរប ់ពួក្សគ។
ស្បសទ បារាំង
តែលជាស្បសទ ចប់សផត ើេេុៃសគេួ យសៅក្នុងការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព
បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងឆានំ ១៩៧៨ (តែលស្តូវបាៃស្វ ើ វ ិសស្គ្ៃក្េម សៅក្នុងឆានំ២០០៥)។315

សៅក្ស្េិតតំបៃ់
បាៃបសញ្ច ញសោលការ

–

ក្. ទទួ លបាៃពីអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ៃូ វការបញ្ជាក្់ថាសតើអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃទិៃនៃ័យតែល

ឬអន ក្ែនទសទៀត
ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាងតែរឬសទ

ខ. បាៃបញ្ជៃ
ូ សៅកាៃ់ោត់/នាង ៃូ វទិៃនៃ័ យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង៖ (i) សៅក្នុងសពលសវលាតែល េស្ ប (ii)
សោយគិតស្បាក្់ ស្ប ិៃសបើមាៃ តែលេិៃសស្ច្ើៃសពក្ (iii) សៅក្នុងលក្ខ ៈតែល េស្ ប ៃិង (iv)
សៅក្នុងទស្េង់តែលអាច្យល់បាៃជាសស្ ច្ ស្មាប់ោត់/នាង
គ. ទទួ លបាៃសហតុផល ស្ប ិៃសបើ ំស ើណ្តេួ យស្តូវបាៃបែិស ្ ៃិងអាច្ជំទ ់ៃឹងការបែិស ្សនាេះបាៃ ៃិង

(OECD)

. ស្វ ើការជំទ ់ច្ំស េះទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង ៃិង ស្ប ិៃសបើការជំទ ់សនាេះទទួ លបាៃសជាគជ័យ
ទិៃនៃ័យៃឹងស្តូវបាៃលុបសចល តក្តស្េូវ ស្វ ើឲ្យសពញសលញ ឬតក្ ស្េួ ល។

309

Liam Tung “សតើច្ង់ឲ្យ Google តាេោៃអន ក្តិច្ជាងសៃេះតែរឬសទ? ទទួ លយក្ iPhone ៃិងសបាេះបង់សចល Android” ZDNet នថាទី២៣ តខ ីហា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.zdnet.com/article/want-google-to-track-you-less-get-an-iphone-ditch-the-android/។

310

Rachel Levinson-Waldman “ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េយ៉ាងបុិៃស្ប ប់សោយរោឋភិបាល៖ បញ្ជហស្បឈេតផនក្ច្ាប់
ៃិងសោលៃសយបាយ” ទិនានៃុបបវតត ិតផនក្ច្ាប់រប ់ Howard ច្ាប់ទី៦១ សលខ ៣ (តខ ីហា ឆានំ២០១៨) ទំពរ័ ទី៥៦០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.brennancenter.org/analysis/government-monitoring-social-media-legal-and-policy-challenges។

311

Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពរប ទ
់ ិៃនៃ័យ្ំ៖ ការបំតបា ងព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃសៅជាទិៃនៃយ
័ ”
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693.pdf។

312

មាគេអៃត រជាតិនៃអន ក្តែលមាៃវ ិជាាជីវៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព “សតើឯក្ជៃភ្ជពមាៃៃ័យយ៉ាងែូ ច្សេត ច្?” អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/about/what-isprivacy/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

313

Jan Holvast “ស្បវតត ិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្នុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា
V. Matyáš ៃិងអន ក្ែនទសទៀត eds. ( ហព័ៃធអៃត រជាតិ ស្មាប់ការែំស
ឆានំ២០០៩) ទំព័រទី២៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03315-5_2.pdf។

314

Daniel J. Solove “ស្បវតត ិ សងខ បអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ” ច្ាប់ GW ឆានំ២០០៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2076&context=faculty_publications។
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Deutsche Welle “ស្បសទ បារាំងតថរក្ាស្បនព ីែយ
៏ ូ រអតងវ ងនៃការការ រទិៃនៃយ
័ ” នថាទី២៦ តខេក្រា ឆានំ២០១១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.dw.com/en/france-maintains-long-tradition-of-data-protection/a-14797711។
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Graham Greenleaf “ស្បវតត ិ សងខ បអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអា ុី” Tiki-Toki។អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.tikitoki.com/timeline/entry/381411/A-Brief-History-of-Data-Privacy-Laws-in-Asia/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
ក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃយ
័ សៅអា សុី ៅសពលសស្កាយ គឺតផែក្សលើតវបស្គយត៍សៃេះ។

ងា េព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ ៣ (ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី១៩៤។

ើរការព័ត៌មាៃ

• សោលការ ៍ ត ីពីគ សៃយយភ្ជព
អន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគួ រតតមាៃគ សៃយយភ្ជពច្ំស េះការអៃុវតត តាេវ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ
សោលការ ៍នានាតែលបាៃសលើក្ស ើងសៅខ្ងសលើ។ 317
ឯក្ស្គរសៃេះ ៃិងសោលការ ៍រប ់ខល ួៃ បាៃជេះឥទធ ិពលសលើការអភិវឌឍច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរ ូ តែលេិៃតេៃច្ំស
ប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ ប៉ាុតៃត ក្៏ច្ំស េះស្បសទ សផសងៗសទៀតផងតែរ។

–
ល់ច្ំស

េះតត OECD

សៅក្នុងឆានំ២០០៥
អងា ការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា ុីហវិក្
បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ សោលៃសយបាយរប ់
APEC
“មាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យគុ តនេា ន ល
ូ រប ់សោលការ ៍ ត នាំអំពីការការ រឯក្ជៃភ្ជព
ៃិងលំហូរឆ្ា ងស្ពំតែៃនៃទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់
OECD
ៃិងបញ្ជាក្់ស ើង វ ិញអំពីគុ តនេា នៃឯក្ជៃភ្ជពច្ំស
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Ben Gerber “សោលការ

៍ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD” នថាទី០៩ តខ ីហា ឆានំ២០១០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://oecdprivacy.org/។

េះ

(APEC)
តែល
េះបុគាល

បញ្ជៃ
ូ ទិៃនៃ័យសៅកាៃ់ ឺ វ ឺរប ់ Google ច្ំៃួៃ ១០ ែង។ Apple ក្៍ក្ំពុងតតស្បេូ លទិៃនៃ័យអំពីទីតាំង ជាេ្យេ
តតេត ងប៉ាុសណ្ត
ណ េះក្នុងេួ យនថា ”។309

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូ ល
–
គួ រតតមាៃការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ
សហើយទិៃនៃ័យណ្តេួ យតបបសនាេះគួ រតតទទួ លបាៃតាេរយៈវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្ បច្ាប់
ៃិងមាៃភ្ជព ុស្ក្ឹត
ៃិងស្ប ិៃសបើ េស្ ប សោយមាៃការែឹង ឬការយល់ស្ បពីមាច ់ទិៃនៃ័យសនាេះ។

សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ “ទីភ្ជនក្់ងារអៃុវតត ច្ាប់ ៃិងអងា ការរោឋភិបាលសផសងសទៀតបាៃរក្ស ើញថា Facebook, Twitter,
Instagram
ៃិងសគហទំព័រស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ សផសងសទៀត
គឺជាស្បភពនៃទិៃនៃ័យែ៏ េប
ូ រតបបតែលស្តូវជីក្យក្ ស្មាប់សោលបំ ងខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃ”។310

• សោលការ ៍ ត ីពីគុ ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃគួ រតត ក្់ព័ៃធៃឹងសោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
ៃិងសៅក្នុងក្ស្េិតតែលចំបាច្់ ស្មាប់សោលបំ ងទ ំងសនាេះ
គួ រតតមាៃភ្ជពស្តឹេស្តូវ
ៃិងមាៃបច្ចុបបៃន ភ្ជព។

សៅក្នុងយុគសៃេះ
បញ្ជហស្បឈេនៃឯក្ជៃភ្ជពទិៃនៃ័យ
គឺ៖
ការក្ំ ត់សពលសវលា
ៃិងរសបៀបតែលទិៃនៃ័យមាៃទំៃួលខុ ស្តូវស្បក្បសោយ ីល្េ៌ច្ំស េះការវ ិភ្ជគព័ត៌មាៃ
អវ ីតែលសគស្តូវត វ ងរក្សៅក្នុងទិៃនៃ័យសនាេះ
សតើ ំ ួ រណ្តខា េះតែលស្តូវស្គក្ ួ រអំពីទិៃនៃ័យសនាេះ
ៃិង វ ិស្គលភ្ជពតែលវាមាៃសហតុផល េស្ បសៅក្នុងការទ សៃ៍ទយទុក្េុៃអំពីស្ពឹតតិការ ៍
311
ៃិង ក្េម ភ្ជពនានានាសពលអនាគត តផែ ក្តាេទិៃនៃ័យសនាេះ”។
ចប់តាំងពីទ វតសរ៍ឆានំ
១៩៧០
េក្
ច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យបាៃ
ៃិងក្ំពុងកាាយជាការសឆ្ា ើយតបតាេតបបបុរា សៅៃឹងការឃ្ាំសេើលតែលក្ំពុងតតមាៃការសក្ើៃស ើង។
ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
(ឬឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ)
“គឺជា ិទធិស្វ ើការស្គប់ស្គងេួ យច្ំៃួៃសលើរសបៀបតែលព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃរប ់អនក្ស្តូវបាៃស្បេូ លយក្
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់”។312

• សោលការ ៍ោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់ – ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃគួ រតតេិៃស្តូវបាៃលាតស្តោង ស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ឬសស្បើស្បា ់ ស្មាប់សោលបំ ងសផសងសទៀតសស្ៅពីសោលបំ ងតែលស្តូវបាៃបញ្ជាក្់សនាេះសទ
សលើក្តលងតតមាៃការយល់ស្ពេពីមាច ់ទិៃនៃ័យឬមាៃការអៃុញ្ជាតពីច្ាប់។
• សោលការ ៍នៃការរក្ា ៃត ិ ុខ
–
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃគួ រតតស្តូវបាៃការ រតាេរយៈការរក្ា ៃត ិ ុខយ៉ាង េសហតុផលស្បឆាំងៃឹងហាៃិភ័យនានា
ែូ ច្ជា
ការខ្តបង់
ឬការច្ូ លសស្បើស្បា ់សោយោមៃការអៃុញ្ជាត
ការបំផ្លាញ
ការសស្បើស្បា ់ការតក្តស្បឬការលាតស្តោងទិៃនៃ័យ។
• សោលការ ៍សបើក្ច្ំហ
–
គួ រតតសោលៃសយបាយទូ សៅនៃការសបើក្ច្ំហអំពីការអភិវឌឍ
ទមាាប់អៃុវតត
ៃិងសោលៃសយបាយនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ។
វ ិ្ីស្គន្រ ត នានាគួ រតតស្តូវបាៃសស្តៀេជាសស្ ច្ ស្មាប់ការបសងក ើតអតថ ិភ្ជព
ៃិងលក្ខ ៈរប ់ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ
ៃិងសោលបំ ង ំខ្ៃ់ៗនៃការសស្បើស្បា ់រប ់ពួក្សគ
ស្ពេទ ំងអតត ញ្ជា
ៃិងទីលំសៅ្េម តារប ់អនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យផងតែរ។
• សោលការ ៍នៃការច្ូ លរ ួេរប ់បុគាល – បុគាលមានក្់គួរតតមាៃ ិទធិ៖

សៅអា ុី
ស្បសទ ជប៉ាុៃបាៃបសងក ើតច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យតែលស្វ ើស្បតិបតត ិការសោយក្ុំពូ យទ័រ
316
តែលកាៃ់កាប់សោយអងា ភ្ជពរែឋ បាលសៅក្នុងឆានំ១៩៨៨។
នតវាៃ់បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃតែលែំស ើរការសោយក្ុំពូ យទ័រសៅក្នុងឆានំ១៩៩៥។
ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យែំបូងសគបងែ ់ (ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ទីភ្ជនក្់ងារស្គធារ ៈ) រប ់ ស្គធារ រែឋ ក្ូ សរ
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្នុងឆានំ ១៩៩៥។
សៅក្នុងឆានំែតែលសនាេះ
រោឋភិបាលនៃអាណ្តៃិគេរប ់ ហុងក្ុងបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃ
(ឯក្ជៃភ្ជព)
តែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយេុៃែំបូងសគបងែ ់រប ់អា ុី។
ច្ាប់ ត ីពីព័ត៌មាៃផល វូ ការរប ់ស្បសទ នថស្តូវបាៃអៃុេ័តសៅក្នុងឆានំ១៩៩៧។
ស្បសទ ហវ ីលីពីៃបាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងឆានំ ២០១២។
អងា ការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ច
៍ រ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃជាសលើក្ែំបូងសៅឆានំ១៩៨០ តែលរ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
កា

សពញសលញ

• សោលការ ៍នៃការបញ្ជាក្់អំពីសោលបំ ង
–
សោលបំ ងតែលទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃស្តូវបាៃស្បេូ លសនាេះ
គួ រតតស្តូវបាៃបញ្ជាក្់េិៃយូ រជាងសពលតែលការស្បេូ លទិៃនៃ័យសនាេះសទ
សហើយការសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយសទៀតស្តូវបាៃោក្់ក្ំហិតសលើការបំសពញតាេសោលបំ ងទ ំងសនាេះ
ឬសោលបំ ងសផសងសទៀតតែលេិៃស្តូវោនៃឹងសោលបំ ងទ ំងសនាេះៃិងែូ ច្តែលស្តូវបាៃបញ្ជាក្់េតងមាកលអំពីការតក្
តស្បសោលបំ ងសនាេះ។

ការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពេុៃែំបូងសគបងែ ់–ច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យ–បាៃច្ូ លជា្រមាៃសៅរែឋ
Hesse
313
នៃស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់
សៅក្នុងឆានំ១៩៧១។
ច្ាប់ ត ីពីទិៃនៃ័យ
ឆានំ១៩៧៣
រប ់ស្បសទ
៊េុយតអត
ស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាច្ាប់ការ រទិៃនៃ័យក្ស្េិតជាតិែំបូងសគបងែ ់។
ភ្ជនៃ ហរែឋ អាសេរ ិក្បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពសៅឆានំ១៩៧៤
តែលស្វ ើៃិយ័តក្េម សលើការស្បេូ ល
ៃិងការសស្បើស្បា ់ក្ំ ត់ស្តានានាសោយទីភ្ជនក្់ងារ ហព័ៃធ
ៃិងផត ល់ជូៃបុគាលទ ំងឡាយៃូ វ ិទធិច្ូលសស្បើស្បា ់
314
ៃិងតក្តស្េូវព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃរប ់ពួក្សគ។
ស្បសទ បារាំង
តែលជាស្បសទ ចប់សផត ើេេុៃសគេួ យសៅក្នុងការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព
បាៃអៃុេ័តច្ាប់ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងឆានំ ១៩៧៨ (តែលស្តូវបាៃស្វ ើ វ ិសស្គ្ៃក្េម សៅក្នុងឆានំ២០០៥)។315

សៅក្ស្េិតតំបៃ់
បាៃបសញ្ច ញសោលការ

–

ក្. ទទួ លបាៃពីអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ៃូ វការបញ្ជាក្់ថាសតើអនក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យមាៃទិៃនៃ័យតែល

ឬអន ក្ែនទសទៀត
ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាងតែរឬសទ

ខ. បាៃបញ្ជៃ
ូ សៅកាៃ់ោត់/នាង ៃូ វទិៃនៃ័ យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង៖ (i) សៅក្នុងសពលសវលាតែល េស្ ប (ii)
សោយគិតស្បាក្់ ស្ប ិៃសបើមាៃ តែលេិៃសស្ច្ើៃសពក្ (iii) សៅក្នុងលក្ខ ៈតែល េស្ ប ៃិង (iv)
សៅក្នុងទស្េង់តែលអាច្យល់បាៃជាសស្ ច្ ស្មាប់ោត់/នាង
គ. ទទួ លបាៃសហតុផល ស្ប ិៃសបើ ំស ើណ្តេួ យស្តូវបាៃបែិស ្ ៃិងអាច្ជំទ ់ៃឹងការបែិស ្សនាេះបាៃ ៃិង

(OECD)

. ស្វ ើការជំទ ់ច្ំស េះទិៃនៃ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងោត់/នាង ៃិង ស្ប ិៃសបើការជំទ ់សនាេះទទួ លបាៃសជាគជ័យ
ទិៃនៃ័យៃឹងស្តូវបាៃលុបសចល តក្តស្េូវ ស្វ ើឲ្យសពញសលញ ឬតក្ ស្េួ ល។

309

Liam Tung “សតើច្ង់ឲ្យ Google តាេោៃអន ក្តិច្ជាងសៃេះតែរឬសទ? ទទួ លយក្ iPhone ៃិងសបាេះបង់សចល Android” ZDNet នថាទី២៣ តខ ីហា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.zdnet.com/article/want-google-to-track-you-less-get-an-iphone-ditch-the-android/។

310

Rachel Levinson-Waldman “ការច្ូ លសស្បើស្បា ់ ៃិងការសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េយ៉ាងបុិៃស្ប ប់សោយរោឋភិបាល៖ បញ្ជហស្បឈេតផនក្ច្ាប់
ៃិងសោលៃសយបាយ” ទិនានៃុបបវតត ិតផនក្ច្ាប់រប ់ Howard ច្ាប់ទី៦១ សលខ ៣ (តខ ីហា ឆានំ២០១៨) ទំពរ័ ទី៥៦០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.brennancenter.org/analysis/government-monitoring-social-media-legal-and-policy-challenges។

311

Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពរប ទ
់ ិៃនៃ័យ្ំ៖ ការបំតបា ងព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃសៅជាទិៃនៃយ
័ ”
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693.pdf។

312

មាគេអៃត រជាតិនៃអន ក្តែលមាៃវ ិជាាជីវៈតផនក្ឯក្ជៃភ្ជព “សតើឯក្ជៃភ្ជពមាៃៃ័យយ៉ាងែូ ច្សេត ច្?” អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://iapp.org/about/what-isprivacy/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

313

Jan Holvast “ស្បវតត ិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្នុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា
V. Matyáš ៃិងអន ក្ែនទសទៀត eds. ( ហព័ៃធអៃត រជាតិ ស្មាប់ការែំស
ឆានំ២០០៩) ទំព័រទី២៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03315-5_2.pdf។

314

Daniel J. Solove “ស្បវតត ិ សងខ បអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃព័ត៌មាៃ” ច្ាប់ GW ឆានំ២០០៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2076&context=faculty_publications។

315

Deutsche Welle “ស្បសទ បារាំងតថរក្ាស្បនព ីែយ
៏ ូ រអតងវ ងនៃការការ រទិៃនៃយ
័ ” នថាទី២៦ តខេក្រា ឆានំ២០១១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.dw.com/en/france-maintains-long-tradition-of-data-protection/a-14797711។

316

Graham Greenleaf “ស្បវតត ិ សងខ បអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅអា ុី” Tiki-Toki។អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.tikitoki.com/timeline/entry/381411/A-Brief-History-of-Data-Privacy-Laws-in-Asia/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
ក្ិច្ចពិភ្ជក្ាអំពីច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃយ
័ សៅអា សុី ៅសពលសស្កាយ គឺតផែក្សលើតវបស្គយត៍សៃេះ។

ងា េព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ ៣ (ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី១៩៤។

ើរការព័ត៌មាៃ

• សោលការ ៍ ត ីពីគ សៃយយភ្ជព
អន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យគួ រតតមាៃគ សៃយយភ្ជពច្ំស េះការអៃុវតត តាេវ ិ្ីស្គន្រ ត នានាតែលមាៃផលប៉ាេះ
សោលការ ៍នានាតែលបាៃសលើក្ស ើងសៅខ្ងសលើ។ 317
ឯក្ស្គរសៃេះ ៃិងសោលការ ៍រប ់ខល ួៃ បាៃជេះឥទធ ិពលសលើការអភិវឌឍច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរ ូ តែលេិៃតេៃច្ំស
ប៉ាុសណ្ត
ណ េះសទ ប៉ាុតៃត ក្៏ច្ំស េះស្បសទ សផសងៗសទៀតផងតែរ។

–
ល់ច្ំស

េះតត OECD

សៅក្នុងឆានំ២០០៥
អងា ការ ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ចតំបៃ់អា ុីបា៉ា ុីហវិក្
បាៃអៃុេ័តស្ក្បខ ឌ សោលៃសយបាយរប ់
APEC
“មាៃ ងា តិភ្ជពជាេួ យគុ តនេា ន ល
ូ រប ់សោលការ ៍ ត នាំអំពីការការ រឯក្ជៃភ្ជព
ៃិងលំហូរឆ្ា ងស្ពំតែៃនៃទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់
OECD
ៃិងបញ្ជាក្់ស ើង វ ិញអំពីគុ តនេា នៃឯក្ជៃភ្ជពច្ំស

317

Ben Gerber “សោលការ

៍ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD” នថាទី០៩ តខ ីហា ឆានំ២០១០។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://oecdprivacy.org/។

េះ

(APEC)
តែល
េះបុគាល

318
ៃិង ងា េព័ត៌មាៃ”។
េួ យទ វតសរ៍សស្កាយេក្
APEC
បាៃសច្ញស្ក្បខ ឌ តែលបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម េួយ
319
តែលទញយក្ទ សនាទៃនានាតែលស្តូវបាៃត នាំសោយសោលការ ៍ ត នាំ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព
ឆានំ ២០១៣
សោយមាៃការពិចរណ្តយ៉ាងស្តឹេស្តូវ ស្មាប់លក្ខ ៈពិស
តផន ក្ច្ាប់ ៃិងបរ ិបទខុ ៗោនរប ់តំបៃ់ APEC។320

សលើ ពីសៃេះសទៀត
អាជីវក្េម តែលេិៃតេៃជាអាជីវក្េម រប ់ ហភ្ជពអឺរុប
តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យរប ់ស្បជាពលរែឋ នៃ ហភ្ជពអឺរុបៃឹងស្តូវស្វ ើការតតងតាំងអន ក្តំណ្តងមានក្់សៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប។

ការអភិវឌឍនាសពលថម ីៗសៃេះអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ តែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បំផុតសនាេះ គឺការច្ូ លជា្រមាៃរប ់ GDPR–
ស្ក្បខ ឌ បទបបញ្ា តត ិថមីេួយតែលស្វ ើឲ្យច្ាប់នានា ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈែូ ច្ោនសៅទូ ទ ំងអឺរុប។

ការអភិវឌឍនាសពលថម ី
ៃិងគួ រឲ្យចប់អារេម ៍េួយ
គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌សៅក្នុងការការ រឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។
សោយបាៃចប់ សផត ើ េ ែំ បូ ងសគសោយអន ក្ស្តួ តពិ ៃិ តយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិ ៃន ៃ័ យនៃ ហភ្ជពអឺ រុ ប
ៃិ ង តាេសោយហុ ង ក្ុ ង
ៃិ ង ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ
ីល្េ៌ស្តូវបាៃសលើក្ក្េព ់សៅក្នុងនាេជាការបតៃថ េពីសលើកាតពវ ក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ
325
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ីល្េ៌ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាជាការត នាំច្ំស េះឥរ ិយបថសៅក្នុងេជឈោឋៃេួ យតែលច្ាប់េិៃអាច្តាេទៃ់ការអភិវ
ឌឍតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទា។
សៅក្នុង វ ិ្ីស្គន្រ ត សៃេះ
ការអៃុសលាេតាេច្ាប់
គឺស្ោៃ់តតជាក្ស្មាល
(តខសបនាទត់សោល)
ស្មាប់គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការការ រទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

GDPR មាៃសោលការ

៍ ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖

១.

ភ្ជពស្ បច្ាប់ ភ្ជព ុស្ក្ឹត ៃិងតមាាភ្ជព

២.

ការោក្់ក្ំហិតសលើសោលបំ

ង

ប៉ាុតៃត
ៃិងបទបបញ្ា តត ិតែលតផែ ក្សលើ ីល្េ៌អាច្ការ

៣. កាត់បៃថ យទិៃនៃ័យជាអបបបរមា
៤.

ភ្ជពស្តឹេស្តូវ

៥.

ការោក្់ក្ំហិតសលើការរក្ាទុក្

៦.
គ

សៃយយភ្ជព។321

សៅក្នុងច្ំសណ្តេលក្ខ

ៈពិស

• ការតតងតាំងេន្រៃតីការ

ំខ្ៃ់ៗរប ់វាតែលសលច្ស ើងយ៉ាងច្ា ់ច្ំស

•

េះអងា ភ្ជពនានា រ ួេមាៃ៖

រទិៃនៃ័យ

• ការអៃុវតត ជាចំបាច្់ៃូវការវាយតនេា អំពីផលប៉ាេះ

ល់នៃឯក្ជៃភ្ជព

ិទធិរប ់មាច ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

• ការជូ ៃែំ

ឹងអំពីបំ

រសបៀបតែលច្ំ ុ ច្សៃេះស្តូវបាៃឆ្លុេះបញ្ជចំងសៅក្នុងការតាក្់តតងច្ាប់
គឺជាអវ ីតែលសៅតតស្តូវការជតជក្តវក្តញក្បតៃថ េសទៀត។

ៃសលើទិៃនៃ័យសៅក្នុងរយៈសពល៧២សមា៉ាងៃិង

• កាតពវ ក្ិច្ចនៃអៃុសលាេភ្ជពថម ីៗ។ 322
ស្មាប់រែឋ តែលេិៃ ថ ិតសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប
មាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធសោយស្គរតតលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការអៃុវតត សៅសស្ៅតែៃែីរប ់វា។ GDPR អៃុវតត ច្ំស

សតើការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
រសយើងសៅក្នុងយុគនៃទិៃនៃ័យ្ំ បាៃយ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់តែរឬសទ?

មាច ់ ៃរងាវៃ់ ូ តប៊េល
Joseph
Stiglitz
សជឿជាក្់ថា
មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ា តត ិ ត ីពី
“ទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែល ហស្ោ តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាអាច្រក្ាទុក្បាៃ
ទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ
ថាសតើពួក្សគអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោនបាៃតែរឬសទ
សោលបំ ងតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះបាៃ
ៃិងក្ស្េិតនៃតមាាភ្ជពតែលពួ ក្សគស្តូវតតផត ល់ជូៃអំពីអវីតែលពួ ក្សគអៃុវតត ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ”។326
Jens-Erik
Mai
ស្បតក្ក្ថា
គំរ ូឯក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់
(ៃិងតាេរយៈច្ាប់នានាបតៃថ េសទៀត
“មាៃការសផ្លតតរ ួេេួ យសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ៃិង...
មាៃក្ងវ ល់ច្ំស េះរសបៀប
327
ៃិងសោលបំ ងតែលការស្បេូ លទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយ”
។
ោត់សជឿជាក្់ថា
សៅក្នុងយុគនៃទិៃនៃ័យក្េម
ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតតក្តស្បច្ំ ុ ច្សផ្លតតរប ់សយើងពីការស្បេូ លទិៃនៃ័យសៅជាការែំស ើរការ
ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ វ ិញ។
សៃេះពីសស្ េះ
“ក្ងវ ល់រប ់ឯក្ជៃភ្ជពតែលស្តូវពិចរណ្ត
គឺការបសងក ើតច្ំស េះែឹងថម ីៗ
ការយល់ែឹងយ៉ាងស្ជាលសស្ៅ
328
ឬការពិតនានាសោយតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ”។
Mai
ត នាំថា
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតរ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងវ ិ្ីស្គន្រ ត ឯក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់រ ួេជាេួ យ
“ការស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ”
គំរ ូនៃឯក្ជៃភ្ជពតែល
“សផ្លតតសលើការបសងក ើតព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃថម ីៗរប ់ជៃអនាេិក្
ការបក្ស្ស្គយស ើង វ ិញ
ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជា ថ ិតិ ៃិងលក្ខ ៈនៃព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាទំៃិញ”។

ុច្ រ ិតភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាាត់ ( ៃត ិ ុខ) ៃិង

៧.

324

GDPR
េះ៖

• ស្គប់ស្ក្ ុេហ៊េុៃទ ំងអ ់ តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់មាច ់ទិៃនៃ័យតែលស្គនក្់សៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប
សោយេិៃគិតអំពីទីតាំងរប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃសនាេះសទ ៃិង
• ការែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់មាច ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុបសោយអន ក្ស្គប់ស្គង ឬអន ក្ែំស ើរការណ្តមានក្់
តែលេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប តែល ក្េម ភ្ជពនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹង –ការស ន ើផតល់ទំៃិញ
ឬស វាសៅកាៃ់ស្បជាពលរែឋ នៃ ហភ្ជពអឺរុប (សោយេិៃគិតថាសតើតស្េូវឲ្យមាៃការទូ ទត់ស្បាក្់ ឬអត់សនាេះសទ)
ៃិងការពិៃិតយតាេោៃឥរ ិយបថតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប។ 323

318

APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ
Framework-(2015)។

319

OECD សោលការ ៍ ត
guidelines.htm។

320

APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ
Framework-(2015)។

321

ការ ិយល័យ ន ងការព័ត៌មាៃ ច្ស្ក្ភពអង់សគា “សោលការ ”៍ ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-dataprotection-regulation-gdpr/principles/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

322

Aditya Vats “បញ្ជហ ំខ្ៃ់ៗទង
ំ ១០ នៃបទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូ សៅ (GDPR)“ Medium នថាទី២៥ តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://medium.com/@adityavats/10-key-issues-of-general-data-protection-regulation-gdpr-d70e3875b59e។

323

EUGDPR.org “ការតក្តស្ប ំខ្ៃ់ៗរប ់ GDPR”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.eugdpr.org/key-changes.htl។ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

៦.៤ ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
កាតៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងការផត ល់ ថ ិតិបាៃទៃ់សពលសវលា
ៃិងមាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធសែើេបីជួយសោេះស្ស្គយបញ្ជហស្បឈេនានានៃការអភិ វ ឌឍ គឺ ស្តូ វបាៃសគទទួ ល ស្គា ល់ យ៉ាងខ្ាំ ង កាា ។ 329
ប៉ាុ តៃត មាៃបញ្ជហ េួ យច្ំ ៃួ ៃតែល ក្់ ព័ ៃធៃឹ ង វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ៃិ ង បសច្ច ក្ វ ិទា ការតាក្់តតងច្ាប់ ឯក្ជៃភ្ជព ការស្គប់ស្គង
ៃិងហិរញ្ា វតថុសៅតតស្តូវសោេះស្ស្គយ។
ក្៏មាៃបញ្ជហនៃការបសងក ើត
“េជឈោឋៃេួ យតែលទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងតែលឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាាត់អំពីព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃអាច្ស្តូវបាៃធានាអេះអាង” ផងតែរ។330
ការបសងក ើតេជឈោឋៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស

េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ។
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Ibid។
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ី លថមីេួយ៖ ទិៃនៃយ
អន ក្ស្តួ តពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យនៃ ហភ្ជពអឺរុប “ការសឆាពេះសៅកាៃ់ ីល្េ៌នៃឌីជថ
័ ក្ិតតយ
ិ
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា” គំៃិតទី៤ ទំព័រទី៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។ ស្មាប់ហុងក្ុង
ច្ូ រសេើលព័ត៌មាៃអំពីេូលៃិ្ិគ សៃយយភ្ជព “ស្ក្បខ ឌ គ សៃយយភ្ជពស្បក្បសោយ ីល្េ៌ ស្មាប់ហុងក្ុង ស្បសទ ច្ិៃ៖
របាយការ ៍េួយតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់កា រ ិយល័យ ន ងការឯក្ជៃភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃយ
័ ផ្លទល់ខល ួៃ” n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.pcpd.org.hk/misc/files/Ethical_Accountability_Framework.pdf។ ស្មាប់ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ ច្ូ រសេើលគ ៈក្េម ការឯក្ជៃភ្ជពជាតិ ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ
“NPC បាៃចប់សផតើេអៃុវតត ក្េម វ ិ្ី DPO ACE, ក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោល ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃយ
័ សៅក្នុង PH“ នថាទ១
ី ២ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ 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 មាាត់ ិបបៃិេមិត”៖ ‘សយើងៃឹងសឆាពេះសៅកាៃ់ ងា េតែលមាៃការតបងតច្ក្កាៃ់តតខ្ាំង’” The Guardian នថាទ០
ី ៨ តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-amore-divided-society។

327

Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ ការ្វ ីទិៃនៃយ
័ ក្េម នៃព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃ”
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693។

328

Ibid។
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ស្ក្ ុេការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

330

Ibid។

ិងហបុ រ ី ឆានំ២០១៥)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-

នាំ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD (ទីស្ក្ ុងបា៉ា រ ី ឆានំ២០១៣) អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-

ឬបទបបញ្ា តត ិ

ិងហបុ រ ី ឆានំ២០១៥)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-

ងា េព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ៣ (ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី១៩៨។

318
ៃិង ងា េព័ត៌មាៃ”។
េួ យទ វតសរ៍សស្កាយេក្
APEC
បាៃសច្ញស្ក្បខ ឌ តែលបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម េួយ
319
តែលទញយក្ទ សនាទៃនានាតែលស្តូវបាៃត នាំសោយសោលការ ៍ ត នាំ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជព
ឆានំ ២០១៣
សោយមាៃការពិចរណ្តយ៉ាងស្តឹេស្តូវ ស្មាប់លក្ខ ៈពិស
តផន ក្ច្ាប់ ៃិងបរ ិបទខុ ៗោនរប ់តំបៃ់ APEC។320

សលើ ពីសៃេះសទៀត
អាជីវក្េម តែលេិៃតេៃជាអាជីវក្េម រប ់ ហភ្ជពអឺរុប
តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យរប ់ស្បជាពលរែឋ នៃ ហភ្ជពអឺរុបៃឹងស្តូវស្វ ើការតតងតាំងអន ក្តំណ្តងមានក្់សៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប។

ការអភិវឌឍនាសពលថម ីៗសៃេះអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ តែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់បំផុតសនាេះ គឺការច្ូ លជា្រមាៃរប ់ GDPR–
ស្ក្បខ ឌ បទបបញ្ា តត ិថមីេួយតែលស្វ ើឲ្យច្ាប់នានា ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈែូ ច្ោនសៅទូ ទ ំងអឺរុប។

ការអភិវឌឍនាសពលថម ី
ៃិងគួ រឲ្យចប់អារេម ៍េួយ
គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌សៅក្នុងការការ រឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។
សោយបាៃចប់ សផត ើ េ ែំ បូ ងសគសោយអន ក្ស្តួ តពិ ៃិ តយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិ ៃន ៃ័ យនៃ ហភ្ជពអឺ រុ ប
ៃិ ង តាេសោយហុ ង ក្ុ ង
ៃិ ង ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ
ីល្េ៌ស្តូវបាៃសលើក្ក្េព ់សៅក្នុងនាេជាការបតៃថ េពីសលើកាតពវ ក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ
325
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។
សលើ ពីសៃេះសទៀត
ីល្េ៌ស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាជាការត នាំច្ំស េះឥរ ិយបថសៅក្នុងេជឈោឋៃេួ យតែលច្ាប់េិៃអាច្តាេទៃ់ការអភិវ
ឌឍតផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទា។
សៅក្នុង វ ិ្ីស្គន្រ ត សៃេះ
ការអៃុសលាេតាេច្ាប់
គឺស្ោៃ់តតជាក្ស្មាល
(តខសបនាទត់សោល)
ស្មាប់គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការការ រទិៃនៃ័យតតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

GDPR មាៃសោលការ

៍ ំខ្ៃ់ៗច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖

១.

ភ្ជពស្ បច្ាប់ ភ្ជព ុស្ក្ឹត ៃិងតមាាភ្ជព

២.

ការោក្់ក្ំហិតសលើសោលបំ

ង

ប៉ាុតៃត
ៃិងបទបបញ្ា តត ិតែលតផែ ក្សលើ ីល្េ៌អាច្ការ

៣. កាត់បៃថ យទិៃនៃ័យជាអបបបរមា
៤.

ភ្ជពស្តឹេស្តូវ

៥.

ការោក្់ក្ំហិតសលើការរក្ាទុក្

៦.
គ

សៃយយភ្ជព។321

សៅក្នុងច្ំសណ្តេលក្ខ

ៈពិស

• ការតតងតាំងេន្រៃតីការ

ំខ្ៃ់ៗរប ់វាតែលសលច្ស ើងយ៉ាងច្ា ់ច្ំស

•

េះអងា ភ្ជពនានា រ ួេមាៃ៖

រទិៃនៃ័យ

• ការអៃុវតត ជាចំបាច្់ៃូវការវាយតនេា អំពីផលប៉ាេះ

ល់នៃឯក្ជៃភ្ជព

ិទធិរប ់មាច ់ទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

• ការជូ ៃែំ

ឹងអំពីបំ

រសបៀបតែលច្ំ ុ ច្សៃេះស្តូវបាៃឆ្លុេះបញ្ជចំងសៅក្នុងការតាក្់តតងច្ាប់
គឺជាអវ ីតែលសៅតតស្តូវការជតជក្តវក្តញក្បតៃថ េសទៀត។

ៃសលើទិៃនៃ័យសៅក្នុងរយៈសពល៧២សមា៉ាងៃិង

• កាតពវ ក្ិច្ចនៃអៃុសលាេភ្ជពថម ីៗ។ 322
ស្មាប់រែឋ តែលេិៃ ថ ិតសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប
មាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធសោយស្គរតតលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការអៃុវតត សៅសស្ៅតែៃែីរប ់វា។ GDPR អៃុវតត ច្ំស

សតើការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
រសយើងសៅក្នុងយុគនៃទិៃនៃ័យ្ំ បាៃយ៉ាងស្គប់ស្ោៃ់តែរឬសទ?

មាច ់ ៃរងាវៃ់ ូ តប៊េល
Joseph
Stiglitz
សជឿជាក្់ថា
មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ា តត ិ ត ីពី
“ទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែល ហស្ោ តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាអាច្រក្ាទុក្បាៃ
ទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ
ថាសតើពួក្សគអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោនបាៃតែរឬសទ
សោលបំ ងតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសនាេះបាៃ
ៃិងក្ស្េិតនៃតមាាភ្ជពតែលពួ ក្សគស្តូវតតផត ល់ជូៃអំពីអវីតែលពួ ក្សគអៃុវតត ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ”។326
Jens-Erik
Mai
ស្បតក្ក្ថា
គំរ ូឯក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់
(ៃិងតាេរយៈច្ាប់នានាបតៃថ េសទៀត
“មាៃការសផ្លតតរ ួេេួ យសលើការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ៃិង...
មាៃក្ងវ ល់ច្ំស េះរសបៀប
327
ៃិងសោលបំ ងតែលការស្បេូ លទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅសពលសស្កាយ”
។
ោត់សជឿជាក្់ថា
សៅក្នុងយុគនៃទិៃនៃ័យក្េម
ៃិងទិៃនៃ័យ្ំ
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតតក្តស្បច្ំ ុ ច្សផ្លតតរប ់សយើងពីការស្បេូ លទិៃនៃ័យសៅជាការែំស ើរការ
ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ វ ិញ។
សៃេះពីសស្ េះ
“ក្ងវ ល់រប ់ឯក្ជៃភ្ជពតែលស្តូវពិចរណ្ត
គឺការបសងក ើតច្ំស េះែឹងថម ីៗ
ការយល់ែឹងយ៉ាងស្ជាលសស្ៅ
328
ឬការពិតនានាសោយតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ”។
Mai
ត នាំថា
សយើងចំបាច្់ស្តូវតតរ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងវ ិ្ីស្គន្រ ត ឯក្ជៃភ្ជពតែលមាៃស្ស្គប់រ ួេជាេួ យ
“ការស្វ ើទិៃនៃ័យក្េម ”
គំរ ូនៃឯក្ជៃភ្ជពតែល
“សផ្លតតសលើការបសងក ើតព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃថម ីៗរប ់ជៃអនាេិក្
ការបក្ស្ស្គយស ើង វ ិញ
ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជា ថ ិតិ ៃិងលក្ខ ៈនៃព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃតែលស្តូវបាៃចត់ទុក្ថាជាទំៃិញ”។

ុច្ រ ិតភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាាត់ ( ៃត ិ ុខ) ៃិង

៧.
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GDPR
េះ៖

• ស្គប់ស្ក្ ុេហ៊េុៃទ ំងអ ់ តែលែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់មាច ់ទិៃនៃ័យតែលស្គនក្់សៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប
សោយេិៃគិតអំពីទីតាំងរប ់ស្ក្ ុេហ៊េុៃសនាេះសទ ៃិង
• ការែំស ើរការទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃរប ់មាច ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុបសោយអន ក្ស្គប់ស្គង ឬអន ក្ែំស ើរការណ្តមានក្់
តែលេិៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប តែល ក្េម ភ្ជពនានាមាៃទំនាក្់ទំៃងៃឹង –ការស ន ើផតល់ទំៃិញ
ឬស វាសៅកាៃ់ស្បជាពលរែឋ នៃ ហភ្ជពអឺរុប (សោយេិៃគិតថាសតើតស្េូវឲ្យមាៃការទូ ទត់ស្បាក្់ ឬអត់សនាេះសទ)
ៃិងការពិៃិតយតាេោៃឥរ ិយបថតែលស្តូវបាៃស្វ ើស ើងសៅក្នុង ហភ្ជពអឺរុប។ 323

318

APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ
Framework-(2015)។

319

OECD សោលការ ៍ ត
guidelines.htm។

320

APEC ស្ក្បខ ឌ ឯក្ជៃភ្ជពរប ់ APEC (ស្បសទ
Framework-(2015)។

321

ការ ិយល័យ ន ងការព័ត៌មាៃ ច្ស្ក្ភពអង់សគា “សោលការ ”៍ ។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-dataprotection-regulation-gdpr/principles/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

322

Aditya Vats “បញ្ជហ ំខ្ៃ់ៗទង
ំ ១០ នៃបទបបញ្ា តត ិ ត ីពីការការ រទិៃនៃ័យទូ សៅ (GDPR)“ Medium នថាទី២៥ តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://medium.com/@adityavats/10-key-issues-of-general-data-protection-regulation-gdpr-d70e3875b59e។

323

EUGDPR.org “ការតក្តស្ប ំខ្ៃ់ៗរប ់ GDPR”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.eugdpr.org/key-changes.htl។ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

៦.៤ ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
កាតៃុពលរប ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងការផត ល់ ថ ិតិបាៃទៃ់សពលសវលា
ៃិងមាៃភ្ជព ក្់ព័ៃធសែើេបីជួយសោេះស្ស្គយបញ្ជហស្បឈេនានានៃការអភិ វ ឌឍ គឺ ស្តូ វបាៃសគទទួ ល ស្គា ល់ យ៉ាងខ្ាំ ង កាា ។ 329
ប៉ាុ តៃត មាៃបញ្ជហ េួ យច្ំ ៃួ ៃតែល ក្់ ព័ ៃធៃឹ ង វ ិ្ី ស្គ ន្រ ត ៃិ ង បសច្ច ក្ វ ិទា ការតាក្់តតងច្ាប់ ឯក្ជៃភ្ជព ការស្គប់ស្គង
ៃិងហិរញ្ា វតថុសៅតតស្តូវសោេះស្ស្គយ។
ក្៏មាៃបញ្ជហនៃការបសងក ើត
“េជឈោឋៃេួ យតែលទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ ថ ិតិផល វូ ការស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងតែលឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការរក្ាការ មាាត់អំពីព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃអាច្ស្តូវបាៃធានាអេះអាង” ផងតែរ។330
ការបសងក ើតេជឈោឋៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស

េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ។

324

Ibid។

325

ី លថមីេួយ៖ ទិៃនៃយ
អន ក្ស្តួ តពិៃិតយឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យនៃ ហភ្ជពអឺរុប “ការសឆាពេះសៅកាៃ់ ីល្េ៌នៃឌីជថ
័ ក្ិតតយ
ិ
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា” គំៃិតទី៤ ទំព័រទី៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf។ ស្មាប់ហុងក្ុង
ច្ូ រសេើលព័ត៌មាៃអំពីេូលៃិ្ិគ សៃយយភ្ជព “ស្ក្បខ ឌ គ សៃយយភ្ជពស្បក្បសោយ ីល្េ៌ ស្មាប់ហុងក្ុង ស្បសទ ច្ិៃ៖
របាយការ ៍េួយតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ើង ស្មាប់កា រ ិយល័យ ន ងការឯក្ជៃភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃយ
័ ផ្លទល់ខល ួៃ” n.d។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.pcpd.org.hk/misc/files/Ethical_Accountability_Framework.pdf។ ស្មាប់ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ ច្ូ រសេើលគ ៈក្េម ការឯក្ជៃភ្ជពជាតិ ស្បសទ ហវ ីលីពីៃ
“NPC បាៃចប់សផតើេអៃុវតត ក្េម វ ិ្ី DPO ACE, ក្ំ ត់ច្ំ ុ ច្សោល ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃយ
័ សៅក្នុង PH“ នថាទ១
ី ២ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.privacy.gov.ph/2018/12/npc-launches-dpo-ace-program-sets-benchmark-for-data-privacy-trainingn-in-ph/។
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Ian Sample “Joseph Stiglitz អំពីការ មាាត់ ិបបៃិេមិត”៖ ‘សយើងៃឹងសឆាពេះសៅកាៃ់ ងា េតែលមាៃការតបងតច្ក្កាៃ់តតខ្ាំង’” The Guardian នថាទ០
ី ៨ តខក្ញ្ជា
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-amore-divided-society។

327

Jens-Erik Mai “ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃយ
័ ្ំ៖ ការ្វ ីទិៃនៃយ
័ ក្េម នៃព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃ”
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.22693។
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Ibid។

329

ស្ក្ ុេការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ការសស្បើស្បា ទ
់ ិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
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Ibid។

ិងហបុ រ ី ឆានំ២០១៥)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-

នាំ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពរប ់ OECD (ទីស្ក្ ុងបា៉ា រ ី ឆានំ២០១៣) អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-

ឬបទបបញ្ា តត ិ

ិងហបុ រ ី ឆានំ២០១៥)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-

ងា េព័ត៌មាៃ ច្ាប់ទី៣២ សលខ៣ (ឆានំ២០១៦) ទំព័រទី១៩៨។

Ben Rossi សជឿជាក្់ថា “អន ក្ែឹក្នាំរោឋភិបាលស្តូវតតសបត ជាញច្ិតតច្ំស េះខល ួៃឯងថា ៃឹងែឹក្នាំ (គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ)
331
សៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់
ៃិងសៅទូ ទ ំងែូ សេៃទ ំងអ ់”។
Rossi
បតៃថ េថា
សែើេបីស្វ ើការែឹក្នាំស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសនាេះ អន ក្ែឹក្នាំចំបាច្់ស្តូវតតមាៃ “ភ្ជពច្ំណ្តៃជាេូ លោឋៃស្គឹេះ” អំពីទិៃនៃ័យ
ការវ ិភ្ជគ
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ។
េតថ -ភ្ជពអាច្ជេះឥទធ ិពល
ថាសតើគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំស្វ ើឲ្យជី វ ិតរប ់ស្បជាពលរែឋ មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ឬស្បជាពលរែឋ ទ ំងសៃេះៃឹងកាាយជាជៃរងសស្ោេះសោយស្គរទិៃនៃ័យ ការវ ិភ្ជគ ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ។
សស្ៅពីភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
រោឋភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃគូ បញ្ជាក្់បញ្ជហស្បឈេ្ំៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវយក្ឈន េះសែើេបី ទទួ លបាៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំ
ពីទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃសជាគជ័យ៖
(១)
ការយក្ឈន េះ
ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ
ៃិង
(២)
ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈសៅក្នុងការស្បេូ ល
ការរក្ាទុក្
ការវ ិភ្ជគ
ការតច្ក្រំ តលក្
332
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។
ច្ំស េះរោឋភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា ៖ “ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃពិតជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់សៅក្នុងការ សស្េច្
េហិច្ឆតារប ់សយើងច្ំស េះរោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ”។ 333 សែើេបីទទួ លបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ៖
(១)
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃតែលស្បេូ លបាៃ
ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជនក្់ងារណ្តេួ យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ាង េស្ ប
ៃិងយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ៃិង
(២)
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃមាៃ ុវតថ ិភ្ជព
ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយទីភ្ជនក្់ងារខុ ៗោន។
វ ិ្ីស្គន្រ ត ជាក្់លាក្់េួយតែលស្តូវបាៃអៃុវតត សែើេបីទទួ លបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃសនាេះ
គឺស្ក្បខ ឌ រប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ តែលសៅថា “ ុវតថ ិភ្ជពទង
ំ ស្បាំ”
ស្មាប់ការពស្ងឹង ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតត
ៃិងភ្ជពសជឿជាក្់សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល។334
ច្ំស េះបញ្ជហស្បឈេទីពីរ–ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជព–រោឋភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃ
ចប់សផត ើេអៃុវតត ក្េម វ ិ្ីនានា ំសៅអភិវឌឍ ហគេៃ៍ វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ឯក្សទ េួ យ
ស្ពេទ ំង
ពស្ងឹងអក្ខ រក្េម ទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្តែលោមៃឯក្សទ តផន ក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យេុខងារស្គធារ ៈផងតែរ។
សែើេបីសឆាពេះសៅកាៃ់ការអៃុវតត ក្េម វ ិ្ីសៃេះ
អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យេួ យសៅក្នុងការ ិយល័យ ថ ិតិជាតិនៃច្ស្ក្ភពអង់សគា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។
សោលសៅរប ់អោរសៃេះ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើតជំនាៃ់ថមីេួយនៃឧបក្រ ៍ ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទាសែើេបីទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីក្ំស ើៃ
ៃិងភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វស្បភពទិៃនៃ័យតែលស្បក្បសោយៃវាៃុវតត ៃ៍
ៃិងផត ល់រងាវ ់
ៃិងការវ ិភ្ជគែ៏ េប
ូ រតបបតែលមាៃព័ត៌ មាៃស្គប់ស្ោៃ់
អំពីស ែឋ ក្ិច្ច
បរ ិស្គថៃសៅសលើ ក្លសលាក្ ៃិង ងា េតែលកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះ”។ 335 សោយស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុងឆានំ២០១៧
អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ មាៃសោលសៅផលិត “អន ក្វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ វុឌឍិច្ំៃួៃ ៥០០ នាក្់ ស្មាប់រោឋភិបាល
សៅក្នុងឆានំបៃត បនាទប់សទៀត”។ 336 សៅក្នុងច្ំសណ្តេក្េម វ ិ្ីរប ់ខល ួៃសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅសៃេះ ក្េម វ ិ្ីនានារ ួេមាៃ៖
ការហាត់ការសៅក្នុងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ,
MSc
សៅក្នុងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ ស្មាប់រោឋភិបាល
សេសរៀៃ ត ីពីការអភិវឌឍវ ិជាាជីវៈជាបៃត បនាទប់
ការោក្់ ិ ាៃុ ិ សឲ្យច្ូ លសរៀៃ
ៃិងក្េម វ ិ្ី
MSc–PhD
តែលទទួ លបាៃេូ លៃិ្ិរ ួេោន ៃិងស្តូវបាៃស្តួ តពិៃិតយរ ួេោន ការោំ ស្ទ ៃិ ង ការផត ល់ េូ លៃិ ្ិ ស្មាប់ ៃិ សិ ត ថានក្់ MSc
ស ៊េ រ ីនៃ ិ កាខ ស្គលា ត ី ពី វ ិទាស្គន្រ ត ទិ ៃន ៃ័ យ
ការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពី
“ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរ ួច្”
ក្តាតជំរុញតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ ៃិងការបសស្ងៀៃសៅអោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិងឯក្អគា រែឋ ទូត
STEM។337
ក្៏មាៃបញ្ជហតផន ក្ស្បតិបតត ិការនានាផងតែរ តែលរោឋភិបាលតែលពាយេបំ

ព័ត៌មាៃ – រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្នុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ

២.

បសច្ច ក្ វ ិទា – សផ្លតតជាច្េបងសលើ ICTs តែលសោេះស្ស្គយជាេួ យទិៃនៃ័យ

៣. ែំស ើរការ –
ក្េម ភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតត សៅក្នុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវ ិភ្ជគ ការស្វ ើបទបងាហញ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។
៤.

វតថុបំ ង ៃិងគុ តនេា –
មា ធាតុនៃ “វតថុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហនានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ
ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ ត េិៃផល វូ ការ ៃិងផល វូ ការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា ” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ៌
(ឧ. អវ ីតែលអន ក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ីតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ា ងសៅក្នុងការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពនានា)

៥.

ជំនាញ
ៃិងតផន ក្បរ ិមា

៦.

331

Ben Rossi “សហតុអវីបាៃជាស្ក្បខ ឌ ីល្េ៌ ងា េនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលគឺជារ ូបេៃត ស្មាប់សស្ោេះេហៃត រាយ” យុគព័ត៌មាៃ នថាទ០
ី ២ តខេិថុនា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.information-age.ccom/why-governments-data-science-ethical-framework-recipe-disaster-123461541/

332

John Manzoni “ទិៃនៃយ
័ ្ំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងឱកា ” Gov.UK នថាទី២១ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gov.uk/government/speeches/big-data-in-government-the-challenges-and-opportunities។

333

Ibid។

334

Peter Stokes “‘ ុវតថ ិភ្ជពទង
ំ ស្បាំ’ – ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅ ONS” ការ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា នថាទី២៧ តខេក្រា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://blog.ons.gov.uk/2017/01/27/the-five-safes-data-privacy-at-ons/។
សៃេះគឺជាគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេេួ យសែើេបីការ រព័ត៌មាៃឯក្ជៃតែលស្តូវបាៃស្បេូ លសោយរោឋភិបាលតែលអាច្ែំស ើរការស្បឆាំងៃឹងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃយ
័
សបើក្ច្ំហ។
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ិ
ការ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា “អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ៖ វទាស្គន្រ
ត ទិៃនៃយ
័ សែើេបីស្បសយជៃ៍ស្គធារ ៈ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/datasciencecampus (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

336

អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃយ
័ “ពស្ងឹង េតថ ភ្ជព”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datasciencecampus.ons.gov.uk/capability (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។

337

Ibid. STEM គឺជា

338

Richard Heeks “ការវា ់ តវងអំពីឧប គា ច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទ០
ី ៩ តខ ីហា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។

ិត វ ិទា។

ៃិងច្ំស េះែឹង
–
នៃ េតថ ភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតត ែំស

ើរការតែល

ស្គបែ ត ប់សលើទ ំងទិៃនៃ័យតផន ក្គុ
ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

ភ្ជព

ស្បព័ៃធ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គង
–
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធនៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស្វ ើការសរៀបច្ំសៅក្នុង
ៃិងរវាងអងា ការតែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងបណ្ត
ត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
បូ ក្រ ួេទ ំងវ ិ្ីតែលស្បព័ៃធទ ំងសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ ទង
ំ ផល វូ ការ ៃិងេិៃផល វូ ការផងតែរ ៃិង

៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។
សោយសស្បើស្បា ់គំរ ូសែើេបី វ ិភ្ជគអំពីឧប គា នានាច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅក្នុងស្បសទ ក្ូ ុ ំរ ៊ី
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវនៃស្គក្លវ ិទាល័យ
Manchester
បាៃក្ត់ មាាល់ថា
គមាាតែ៏្ាៃ់្ារបាៃសក្ើតស ើងសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់។
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវទ ំងសៃេះបាៃបសងក ើតអៃុស្គ ៃ៍នានាតែលទទួ លបាៃពីស្បសទ ក្ូ ុ ំរ ៊ីតែលអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្ប
សទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅក្នុងការពាយេចប់សផត ើេែំស ើរការគសស្មាងទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
សហើយអៃុស្គ ៃ៍ទ ំងសនាេះរ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
១. ព័ត៌មាៃ
–
ទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីប ត ុ ំទិៃនៃ័ យ្ំតែលមាៃស្ស្គប់ឲ្យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ
ែូ ច្ជា
ទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃតាេស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
ៃិងក្ំ ត់ស្តាព័ត៌មាៃលេែ ិតអំពីការសៅសច្ញរប ់ ទូរ ពទ ច្ល័ត
ៃិង
“ទិៃនៃ័យស្ អាប់”
តែលមាៃសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈរ ួច្រាល់សហើយ។
២.

បសច្ច ក្ វ ិទា – បសងក ើៃការវ ិៃិសយគសលើស្បព័ៃធនានាសែើេបីចប់យក្ទិៃនៃ័យឌីជីថលពីស្បភពតែលមាៃស្ស្គប់។

៣. ែំស

ើរការ – អៃុេ័តការក្ំ

ត់អាទិភ្ជពនៃែំស

ើរការបសងក ើតគុ

តនេា សស្ច្ើៃជាងែំស

ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។

៤.

វតថុបំ ង
ៃិងគុ តនេា
–
អៃុេ័ត
ឬស្វ ើ វ ិសស្គ្ៃក្េម ច្ាប់សែើេបីសោេះស្ស្គយជាពិស
ជាេួ យបញ្ជហនានានៃទិៃនៃ័យ្ំ ែូ ច្ជា ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
ក្េម ិទធិបញ្ជា ៃិងការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជា
ិជាក្េម ។

៥.

ជំនាញ
ៃិងច្ំស េះែឹង
–
រ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យ្ំច្ូលសៅក្នុងក្េម វ ិ្ី ិក្ា ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល
រែឋ បាលស្គធារ ៈៃិងក្េម វ ិ្ីក្ស្េិតបរ ិញ្ជាបស្ត។

៦.

ស្បព័ៃធ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គង
–
តតងតាំងអន ក្ោំស្ទ
ៃិងស្ក្ ុេការងារទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារស្គធារ ៈៃីេួយៗ
ៃិងរ ួេបញ្ចល
ូ អន ក្ោំស្ទទ ំងឡាយសៅក្នុងេជឈេ ឌ លនៃភ្ជពលែ ឥតសខ្ចេះតែលបាៃស ន ើស ើងសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការ
តច្ក្រំ តលក្ទមាាប់អៃុវតត លែឆ្ា ងទីភ្ជនក្់ងារៃិង

៧.

្ៃធាៃសផសងៗសទៀត
–
វ ិ ័យឯក្ជៃតែលផត ល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ។

ក្់អំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យ្ំស្តូវតតសោេះស្ស្គយ។

អន ក្ស្ស្គវស្ជាវសៅស្គក្លវ ិទាល័យ
Manchester
បាៃបសងក ើត
“គំរ ូនៃគមាាតរវាងការរច្នា–
ជី វ ិតពិត ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ”។ សែើេបីត វ ងយល់អំពីឧប គា ក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងការអភិវឌឍ
គំរ ូសៃេះវា ់ តវងអំពី
“គមាាតរវាងលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃការរច្នា
ឬការ ៃម ត់អំពីទិៃនៃ័យ្ំ
ទល់ៃឹង
ជី វ ិតពិតនាសពលបច្ចុបបៃន សៅសលើក្តៃា ងពិត”។338 គំៃូរសៃេះស្តួ តពិៃិតយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖

ក្យកាត់េក្ពី វ ិទាស្គន្រ ត បសច្ច ក្ វ ិទា វ ិ វ ក្េម ៃិងគ

១.

អភិវឌឍភ្ជពជានែគូ រវាងវ ិ ័យស្គធារ

ការត

ៈ-

នាំអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃរប ់ UNDP
ៃិងអងា ការជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
តែលផត ល់ការត នាំតាេែំណ្តក្់កាលអំពីការសលើក្ក្េព ់ស្បភពថម ីៗនៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍក្៏មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ផង
តែរ។339
339

UNDP ៃិងអងា ការជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការត នាំអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖
ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃ ក្ំត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១៦) អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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 “អន ក្ែឹក្នាំរោឋភិបាលស្តូវតតសបត ជាញច្ិតតច្ំស េះខល ួៃឯងថា ៃឹងែឹក្នាំ (គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ)
331
សៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់
ៃិងសៅទូ ទ ំងែូ សេៃទ ំងអ ់”។
Rossi
បតៃថ េថា
សែើេបីស្វ ើការែឹក្នាំស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសនាេះ អន ក្ែឹក្នាំចំបាច្់ស្តូវតតមាៃ “ភ្ជពច្ំណ្តៃជាេូ លោឋៃស្គឹេះ” អំពីទិៃនៃ័យ
ការវ ិភ្ជគ
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ។
េតថ -ភ្ជពអាច្ជេះឥទធ ិពល
ថាសតើគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំស្វ ើឲ្យជី វ ិតរប ់ស្បជាពលរែឋ មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ឬស្បជាពលរែឋ ទ ំងសៃេះៃឹងកាាយជាជៃរងសស្ោេះសោយស្គរទិៃនៃ័យ ការវ ិភ្ជគ ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ។
សស្ៅពីភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
រោឋភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃគូ បញ្ជាក្់បញ្ជហស្បឈេ្ំៗច្ំៃួៃពីរតែលស្តូវយក្ឈន េះសែើេបី ទទួ លបាៃគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំ
ពីទិៃនៃ័យ្ំតែលមាៃសជាគជ័យ៖
(១)
ការយក្ឈន េះ
ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ
ៃិង
(២)
ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ ៈសៅក្នុងការស្បេូ ល
ការរក្ាទុក្
ការវ ិភ្ជគ
ការតច្ក្រំ តលក្
332
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។
ច្ំស េះរោឋភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា ៖ “ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃពិតជាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់សៅក្នុងការ សស្េច្
េហិច្ឆតារប ់សយើងច្ំស េះរោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ”។ 333 សែើេបីទទួ លបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ៖
(១)
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃតែលស្បេូ លបាៃ
ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជនក្់ងារណ្តេួ យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ាង េស្ ប
ៃិងយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព
ៃិង
(២)
ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃមាៃ ុវតថ ិភ្ជព
ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយទីភ្ជនក្់ងារខុ ៗោន។
វ ិ្ីស្គន្រ ត ជាក្់លាក្់េួយតែលស្តូវបាៃអៃុវតត សែើេបីទទួ លបាៃទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃសនាេះ
គឺស្ក្បខ ឌ រប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ តែលសៅថា “ ុវតថ ិភ្ជពទង
ំ ស្បាំ”
ស្មាប់ការពស្ងឹង ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតត
ៃិងភ្ជពសជឿជាក្់សៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល។334
ច្ំស េះបញ្ជហស្បឈេទីពីរ–ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជព–រោឋភិបាលនៃស្បសទ អង់សគា បាៃ
ចប់សផត ើេអៃុវតត ក្េម វ ិ្ីនានា ំសៅអភិវឌឍ ហគេៃ៍ វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ឯក្សទ េួ យ
ស្ពេទ ំង
ពស្ងឹងអក្ខ រក្េម ទិៃនៃ័យ ស្មាប់អនក្តែលោមៃឯក្សទ តផន ក្ទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យេុខងារស្គធារ ៈផងតែរ។
សែើេបីសឆាពេះសៅកាៃ់ការអៃុវតត ក្េម វ ិ្ីសៃេះ
អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យេួ យសៅក្នុងការ ិយល័យ ថ ិតិជាតិនៃច្ស្ក្ភពអង់សគា ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង។
សោលសៅរប ់អោរសៃេះ គឺ៖ “សែើេបីបសងក ើតជំនាៃ់ថមីេួយនៃឧបក្រ ៍ ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទាសែើេបីទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីក្ំស ើៃ
ៃិងភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃៃូ វស្បភពទិៃនៃ័យតែលស្បក្បសោយៃវាៃុវតត ៃ៍
ៃិងផត ល់រងាវ ់
ៃិងការវ ិភ្ជគែ៏ េប
ូ រតបបតែលមាៃព័ត៌ មាៃស្គប់ស្ោៃ់
អំពីស ែឋ ក្ិច្ច
បរ ិស្គថៃសៅសលើ ក្លសលាក្ ៃិង ងា េតែលកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះ”។ 335 សោយស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅក្នុងឆានំ២០១៧
អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ មាៃសោលសៅផលិត “អន ក្វ ិភ្ជគទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ វុឌឍិច្ំៃួៃ ៥០០ នាក្់ ស្មាប់រោឋភិបាល
សៅក្នុងឆានំបៃត បនាទប់សទៀត”។ 336 សៅក្នុងច្ំសណ្តេក្េម វ ិ្ីរប ់ខល ួៃសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅសៃេះ ក្េម វ ិ្ីនានារ ួេមាៃ៖
ការហាត់ការសៅក្នុងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ,
MSc
សៅក្នុងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យជាស្បព័ៃធ ស្មាប់រោឋភិបាល
សេសរៀៃ ត ីពីការអភិវឌឍវ ិជាាជីវៈជាបៃត បនាទប់
ការោក្់ ិ ាៃុ ិ សឲ្យច្ូ លសរៀៃ
ៃិងក្េម វ ិ្ី
MSc–PhD
តែលទទួ លបាៃេូ លៃិ្ិរ ួេោន ៃិងស្តូវបាៃស្តួ តពិៃិតយរ ួេោន ការោំ ស្ទ ៃិ ង ការផត ល់ េូ លៃិ ្ិ ស្មាប់ ៃិ សិ ត ថានក្់ MSc
ស ៊េ រ ីនៃ ិ កាខ ស្គលា ត ី ពី វ ិទាស្គន្រ ត ទិ ៃន ៃ័ យ
ការប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពី
“ ិលបៈនៃភ្ជពអាច្សៅរ ួច្”
ក្តាតជំរុញតផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ ៃិងការបសស្ងៀៃសៅអោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យរប ់កា រ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ៃិងឯក្អគា រែឋ ទូត
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ក្៏មាៃបញ្ជហតផន ក្ស្បតិបតត ិការនានាផងតែរ តែលរោឋភិបាលតែលពាយេបំ

ព័ត៌មាៃ – រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្នុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ

២.

បសច្ច ក្ វ ិទា – សផ្លតតជាច្េបងសលើ ICTs តែលសោេះស្ស្គយជាេួ យទិៃនៃ័យ

៣. ែំស ើរការ –
ក្េម ភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតត សៅក្នុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវ ិភ្ជគ ការស្វ ើបទបងាហញ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។
៤.

វតថុបំ ង ៃិងគុ តនេា –
មា ធាតុនៃ “វតថុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហនានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ
ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ ត េិៃផល វូ ការ ៃិងផល វូ ការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា ” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ៌
(ឧ. អវ ីតែលអន ក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ីតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ា ងសៅក្នុងការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពនានា)

៥.

ជំនាញ
ៃិងតផន ក្បរ ិមា

៦.

331

Ben Rossi “សហតុអវីបាៃជាស្ក្បខ ឌ ីល្េ៌ ងា េនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលគឺជារ ូបេៃត ស្មាប់សស្ោេះេហៃត រាយ” យុគព័ត៌មាៃ នថាទ០
ី ២ តខេិថុនា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.information-age.ccom/why-governments-data-science-ethical-framework-recipe-disaster-123461541/

332

John Manzoni “ទិៃនៃយ
័ ្ំសៅក្នុងជួ ររោឋភិបាល៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងឱកា ” Gov.UK នថាទី២១ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gov.uk/government/speeches/big-data-in-government-the-challenges-and-opportunities។

333

Ibid។

334

Peter Stokes “‘ ុវតថ ិភ្ជពទង
ំ ស្បាំ’ – ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យសៅ ONS” ការ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា នថាទី២៧ តខេក្រា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://blog.ons.gov.uk/2017/01/27/the-five-safes-data-privacy-at-ons/។
សៃេះគឺជាគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេេួ យសែើេបីការ រព័ត៌មាៃឯក្ជៃតែលស្តូវបាៃស្បេូ លសោយរោឋភិបាលតែលអាច្ែំស ើរការស្បឆាំងៃឹងសោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃយ
័
សបើក្ច្ំហ។

335

ិ
ការ ិយល័យ ថ ិតិជាតិ ច្ស្ក្ភពអង់សគា “អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ៖ វទាស្គន្រ
ត ទិៃនៃយ
័ សែើេបីស្បសយជៃ៍ស្គធារ ៈ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/datasciencecampus (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។

336

អោរវ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃយ
័ “ពស្ងឹង េតថ ភ្ជព”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datasciencecampus.ons.gov.uk/capability (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទ០
ី ៨ តខេក្រា
ឆានំ២០១៩)។
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Ibid. STEM គឺជា

338

Richard Heeks “ការវា ់ តវងអំពីឧប គា ច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទ០
ី ៩ តខ ីហា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។

ិត វ ិទា។

ៃិងច្ំស េះែឹង
–
នៃ េតថ ភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតត ែំស

ើរការតែល

ស្គបែ ត ប់សលើទ ំងទិៃនៃ័យតផន ក្គុ
ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

ភ្ជព

ស្បព័ៃធ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គង
–
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធនៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស្វ ើការសរៀបច្ំសៅក្នុង
ៃិងរវាងអងា ការតែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងបណ្ត
ត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
បូ ក្រ ួេទ ំងវ ិ្ីតែលស្បព័ៃធទ ំងសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ ទង
ំ ផល វូ ការ ៃិងេិៃផល វូ ការផងតែរ ៃិង

៧. ្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។
សោយសស្បើស្បា ់គំរ ូសែើេបី វ ិភ្ជគអំពីឧប គា នានាច្ំស េះការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍសៅក្នុងស្បសទ ក្ូ ុ ំរ ៊ី
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវនៃស្គក្លវ ិទាល័យ
Manchester
បាៃក្ត់ មាាល់ថា
គមាាតែ៏្ាៃ់្ារបាៃសក្ើតស ើងសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់។
អន ក្ស្ស្គវស្ជាវទ ំងសៃេះបាៃបសងក ើតអៃុស្គ ៃ៍នានាតែលទទួ លបាៃពីស្បសទ ក្ូ ុ ំរ ៊ីតែលអាច្មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស េះស្ប
សទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅក្នុងការពាយេចប់សផត ើេែំស ើរការគសស្មាងទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
សហើយអៃុស្គ ៃ៍ទ ំងសនាេះរ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
១. ព័ត៌មាៃ
–
ទញយក្ផលស្បសយជៃ៍ពីប ត ុ ំទិៃនៃ័ យ្ំតែលមាៃស្ស្គប់ឲ្យបាៃកាៃ់តតសស្ច្ើៃ
ែូ ច្ជា
ទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃតាេស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
ៃិងក្ំ ត់ស្តាព័ត៌មាៃលេែ ិតអំពីការសៅសច្ញរប ់ ទូរ ពទ ច្ល័ត
ៃិង
“ទិៃនៃ័យស្ អាប់”
តែលមាៃសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈរ ួច្រាល់សហើយ។
២.

បសច្ច ក្ វ ិទា – បសងក ើៃការវ ិៃិសយគសលើស្បព័ៃធនានាសែើេបីចប់យក្ទិៃនៃ័យឌីជីថលពីស្បភពតែលមាៃស្ស្គប់។

៣. ែំស

ើរការ – អៃុេ័តការក្ំ

ត់អាទិភ្ជពនៃែំស

ើរការបសងក ើតគុ

តនេា សស្ច្ើៃជាងែំស

ើរការបសងក ើតទិៃនៃ័យ។

៤.

វតថុបំ ង
ៃិងគុ តនេា
–
អៃុេ័ត
ឬស្វ ើ វ ិសស្គ្ៃក្េម ច្ាប់សែើេបីសោេះស្ស្គយជាពិស
ជាេួ យបញ្ជហនានានៃទិៃនៃ័យ្ំ ែូ ច្ជា ឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ
ក្េម ិទធិបញ្ជា ៃិងការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈជា
ិជាក្េម ។

៥.

ជំនាញ
ៃិងច្ំស េះែឹង
–
រ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យ្ំច្ូលសៅក្នុងក្េម វ ិ្ី ិក្ា ស្មាប់ការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល
រែឋ បាលស្គធារ ៈៃិងក្េម វ ិ្ីក្ស្េិតបរ ិញ្ជាបស្ត។

៦.

ស្បព័ៃធ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គង
–
តតងតាំងអន ក្ោំស្ទ
ៃិងស្ក្ ុេការងារទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងារស្គធារ ៈៃីេួយៗ
ៃិងរ ួេបញ្ចល
ូ អន ក្ោំស្ទទ ំងឡាយសៅក្នុងេជឈេ ឌ លនៃភ្ជពលែ ឥតសខ្ចេះតែលបាៃស ន ើស ើងសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការ
តច្ក្រំ តលក្ទមាាប់អៃុវតត លែឆ្ា ងទីភ្ជនក្់ងារៃិង

៧.

្ៃធាៃសផសងៗសទៀត
–
វ ិ ័យឯក្ជៃតែលផត ល់េូលៃិ្ិ ស្មាប់គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យ្ំ។

ក្់អំណ្តច្នៃទិៃនៃ័យ្ំស្តូវតតសោេះស្ស្គយ។

អន ក្ស្ស្គវស្ជាវសៅស្គក្លវ ិទាល័យ
Manchester
បាៃបសងក ើត
“គំរ ូនៃគមាាតរវាងការរច្នា–
ជី វ ិតពិត ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ”។ សែើេបីត វ ងយល់អំពីឧប គា ក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសៅក្នុងការអភិវឌឍ
គំរ ូសៃេះវា ់ តវងអំពី
“គមាាតរវាងលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃការរច្នា
ឬការ ៃម ត់អំពីទិៃនៃ័យ្ំ
ទល់ៃឹង
ជី វ ិតពិតនាសពលបច្ចុបបៃន សៅសលើក្តៃា ងពិត”។338 គំៃូរសៃេះស្តួ តពិៃិតយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរ៖

ក្យកាត់េក្ពី វ ិទាស្គន្រ ត បសច្ច ក្ វ ិទា វ ិ វ ក្េម ៃិងគ

១.

អភិវឌឍភ្ជពជានែគូ រវាងវ ិ ័យស្គធារ

ការត

ៈ-

នាំអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃរប ់ UNDP
ៃិងអងា ការជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
តែលផត ល់ការត នាំតាេែំណ្តក្់កាលអំពីការសលើក្ក្េព ់ស្បភពថម ីៗនៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍក្៏មាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ផង
តែរ។339
339

UNDP ៃិងអងា ការជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការត នាំអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖
ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃ ក្ំត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១៦) អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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 ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ
តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ោនសៅវ ិញសៅេក្។ មាាល់បុគាលណ្តមានក្់ (ការ ិយល័យ) ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទាណ្តេួ យតែលអាច្ជាទីភ្ជនក្់ងារក្ណ្ត
ត លេួ យ
ស្មាប់ការស្បេូ ល ៃិងតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ។

ៈ

ងពិភ្ជក្ាអំពីរសបៀបបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងស វាស្គធារ

ៈ

• រនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃងសៅក្នុងអងា ភ្ជព – អងា ភ្ជពភ្ជគសស្ច្ើៃរងសស្ោេះសោយស្គររនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃង –
តផន ក្នានាែំស ើរការសោយឯក្រាជយ
តែលរងការឈឺចប់សៅក្នុង ការស្គប់ស្គងក្ិច្ចការេួ យតផន ក្នៃការងារទូ សៅ។
អន ក្ស្តូវតតទទួ លស្គាល់អំពីជញ្ជាំងទ ំងសៃេះសែើេបីបំផ្លាញពួ ក្វា។

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ សយងតាេ Elizabeth Dunlea មាៃៃ័យថា “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេ វ ិ្ីតែលមាៃការស្ជួ តស្ជាប”
សៅក្នុងអងា ភ្ជពេួ យ។ 340 សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃៃ័យថា “ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួ លយ៉ាងស្ជាលសស្ៅ
សៅ ទូ ទ ំងអងា ភ្ជព ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃ ការជេះឥទធ ិពលច្ំស េះ ងា េជាអតិបរមា”។341
សោលការ
១.
២.

• ការគិតសោយសផ្លតតសលើបសច្ច ក្ វ ិទាជា ំខ្ៃ់
–
ស្បជាជៃេិៃគួ រចំបាច្់ស្តូវតតច្ូ លសៅកាៃ់តផន ក្
សែើេបីទញយក្ច្ំៃួៃច្ុងសស្កាយបងែ ់ តែលពួ ក្សគស្តូវការសនាេះសទ។ 343

៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយតែលបសងក ើតជាេូ លោឋៃ ស្មាប់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យែ៏លែេួ យ រ ួេមាៃ៖

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថុបំ ងតែលជាេូ លោឋៃស្គឹេះសៅក្នុងការស្បេូ ល
ការវ ិភ្ជគ ៃិងការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ ។
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
–
ការសបត ជាញច្ិតតពីអនក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថានក្់ក្ំពូល
គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់
ប៉ាុតៃត ការសបត ជាញច្ិតតសនាេះស្តូវតតបងាហញឲ្យស ើញសស្ច្ើៃជាងការបសញ្ច ញ ំ ស ងសៅក្ស្េិតខព ់េតងមាកល
ស្តូវតតមាៃក្ិច្ច ៃទ នាជាបៃត
ៃិងមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ជាេួ យអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថានក្់ក្ំពូល
ៃិងអន ក្តែលែឹក្នាំគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជពទ ំងេូ ល។

ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការ មាាល់ស ើញអន ក្ត េតិ
៊េូ
/អន ក្ជំនាញនផទ ក្នុង
ការក្ត់ មាាល់អនក្អៃុវតត ជាគំរ ូ ំខ្ៃ់ៗ
បសងក ើតទំនាក្់ទំៃងខ្ងសស្ៅ
ការែឹក្នាំពីថានក្់សលើ
ៃិងពីថានក្់សស្កាេ
ៃិងអៃុវតត តាេជំហាៃតូ ច្ៗ (“ទរក្”)។344
ែូ ច្ោនៃឹងសៅក្នុងគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេស្វ ើការផ្លា ់បតរសផសងសទៀតតែរ
ូ
ភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ ខ្ងសស្កាេ គឺជា វ ិ្ីតែលអន ក្ែឹក្នាំអាច្ែឹក្នាំសោយឧទហរ ៍
សោយសស្បើទិៃនៃ័យ៖

៣. ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ
–
ទទួ លបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស េះេុខស្បជាជៃ
សហើយពួ ក្សគៃឹងមាៃអារេម ៍រំសភើប រ ីក្រាយ
ប៉ាុតៃត ការបសងក ើតបទពិសស្គ្ៃ៍លែៗ
ឬក្ំ ត់ការែំស ើរការឧបក្រ ៍ពីថានក្់សលើេក្ថានក្់សស្កាេ
គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ។
សែើេបីបសងក ើតផលស្បសយជៃ៍នៃការស្បក្ួ តស្បតជង ស្តូវជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូ សៅ។
៤.

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងហាៃិភ័យ
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់។
សទេះបីជាស្ក្ ុេហ៊េុៃស្តូវតតច្ងអុលបងាហញអំពីការោក្់ក្ំហិតរប ់ពួក្សគ
ៃិងស្តូវសោរពតាេការោក្់ក្ំហិតទ ំងសនាេះក្៏សោយ
ក្៏ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួ រតតស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងនាេជាក្តាតជំរុញែ៏ឆាាតនវេួ យ
តាេរយៈការត នាំអំពីការវ ិភ្ជគច្ូ លសៅក្នុងែំស ើរការ ៃិងអៃត រក្េម ំខ្ៃ់ៗ សោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។

៥.

កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – សែើេបីធានាបាៃៃូ វការទិញភ្ជគហ៊េុៃយ៉ាងពិតស្បាក្ែសនាេះ អន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវទទួ លបៃ្ុក្
ៃិងខិតខំស្បឹងតស្បងយ៉ាងខ្ាំងក្នុងការនាំេក្ៃូ វការផ្លា ់បតរ។
ូ
វាស្តូវការស្បជាជៃតែលអាច្ឆ្ា ងកាត់ពិភពសលាក្ទង
ំ ពីរបាៃ– វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងពិភពសលាក្ពិត។
សហើយជា្េម តា
ភ្ជនក្់ងារ ស្មាប់ការផ្លា ់បដ ូរតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពបំផុតគឺេិៃតេៃជាស្បជាជៃក្នុង េ័យឌីជីថលសនាេះសទ។

៦.

រ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងសទពសកា លយ
ៃិងវបប្េ៌
–
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ការស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ាង េស្ ប ស្មាប់ស្គថប័ៃរប ់អនក្រវាងការរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិសយជិតថម ី
ៃិងការផ្លា ់បតរៃិ
ូ សយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។
ច្ូ រ េា ឹងសេើលឲ្យបាៃកាៃ់តតទូ លំទូលាយច្ំស េះការត វ ងរក្ស្បភព
ៃិង េា ឹងសេើលកាៃ់សស្ៅច្ំស េះជំនាញតែលស្ក្ ុេការងារតផន ក្ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវការ។ 342

• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសរៀងរាល់នថា
វ ិ្ីេួយតែលមាៃឥទធ ិពលខ្ាំងបំផុតសៅក្នុងការបញ្ជៃ
ូ ស្គរសៅកាៃ់អងា ភ្ជពរប ់អនក្ថាទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
សនាេះ គឺការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ាង ក្េម សោយនាយក្ស្បតិបតត ិ។

–

ំខ្ៃ់ៗច្ំស

• ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ
–
អុីតេល
ការស្វ ើបទបងាហញ
ឬការស្បជុំពិភ្ជក្ាៃីេួយៗតំណ្តងឲ្យឱកា េួ យសៅក្នុងការតច្ក្រំ តលក្ការយល់ែឹងអំពីលទធ ផលការងារតផន ក្អាជីវ
ក្េម
សលើក្ក្េព ់ជ័យជំៃេះតែលបញ្ជា សោយទិៃន ៃ័យ
ៃិង ងក ត់្ាៃ់សលើស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ទិៃនៃ័យច្ំស េះអងា ភ្ជពសនាេះ។
• ក្ិច្ចស្បជុំ
–
ស្ប ិៃសបើមាៃការ ងក ត់្ាៃ់កាៃ់តតខ្ាំងសលើការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗ
ៃិងការអភិវឌឍតផៃការ ក្េម ភ្ជពសោយតផែ ក្សលើលទធ ផល
សៅសពលសនាេះ
ទិៃនៃ័យអាច្ផត ល់ការត នាំែល់រសបៀបវារៈនៃក្ិច្ចស្បជុំ
ៃិងស្វ ើឲ្យក្ិច្ចស្បជុំមាៃការសផ្លតត
មាៃផលិតភ្ជព
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍កាៃ់តតខ្ាំង ស្មាប់េៃុ សស្គប់រ ូបតែល ក្់ព័ៃធ។
• ការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល – សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិតែលមាៃភ្ជពេមាញឹក្សស្ជើ សរ ី ច្ំណ្តយសពលសវលារប ់ពួក្សគសនាេះ
វាអាច្ច្ងអុលបងាហញថាសតើវតថុសនាេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងប៉ាុណ្ត
ណ ច្ំស េះពួ ក្សគ។
ស្ប ិៃសបើនាយក្ស្បតិបតត ិសឆ្ា ៀតសពលច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការប ត ុ េះបណ្ត
ត លជំនាញទិៃនៃ័យសនាេះ
វាបញ្ជៃ
ូ ស្គរែ៏មាៃថាេពលេួ យសៅកាៃ់ស្ក្ ុេការងាររប ់ពួក្សគថា
ជំនាញទ ំងសៃេះៃឹងមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់ច្ំស េះភ្ជពសជាគជ័យនៃស្ក្ ុេការងាររប ់ពួក្សគ។

េះវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ តែលរ ួេមាៃ៖

• ការយល់ស្ច្ ំ
–
ស ច្ក្ត ីសផត ើេអំពីទិៃនៃ័យភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យមាៃការយល់ស្ច្ ំ
ៃិងមាៃលក្ខ ៈបសច្ច ក្សទ ខ្ាំងសពក្។
សោលសៅ
គឺេិៃតេៃសែើេបីផ្លា ់បតរេៃុ
ូ
សស្គប់រ ូបសៅក្នុងអងា ភ្ជពឲ្យសៅជាអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ស្បជាជៃស្គាល់ទិៃនៃ័យ ៃិងអាច្ មាាល់ស ើញឱកា ថម ីៗសែើេបីទញយក្ច្ំស េះែឹង
ៃិងការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យសនាេះ។

• ការបងាហញតាេស្បព័ៃធឌីជីថល
–
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិសស្ជើ សរ ី បងាហញតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗរប ់ពួក្សគសៅតាេទីតាំងស្គធារ ៈ ំខ្ៃ់ៗ
តាេរយៈការបងាហញតាេស្បព័ៃធឌីជីថលសនាេះ
ពួ ក្សគបញ្ជៃ
ូ ស្គរេួ យសៅកាៃ់ៃិសយជិតទ ំងឡាយថា
តារាងសេស្ទិច្
ៃិងសោលសៅនានាស្តូវបាៃកាៃ់កាប់រ ួេោនសោយស្ក្ ុេការងាររប ់ពួក្សគ។345

• េិៃស្គាល់អំពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ – សៅសពលខា េះ អន ក្តថេទ ំងេិៃស្គាល់ទិៃនៃ័យតែលអន ក្មាៃសទៀតផង។
វាមាៃការលំបាក្ក្នុងការតាេោៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្នុងអងា ភ្ជពរប ់អនក្តែលស្បតហលជាមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យ
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Elizabeth Dunlea “ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការបសងក ើតវបប្េ៌តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ” Gartner នថាទី៣០ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gartner.com/smarterwtihgartner/the-key-to-establishing-a-data-driven-culture/។

341

Kathleen Kelly Janus “ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។

342

Alejandro Diaz, Kayvaun Rrowshankish ៃិង Tamim Saleh “សហតុអវីបាៃជាវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” McKinsey Quarterly តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.mckinsey.com/business-functionsn/mckinsey-analytics/our-insights/why-data-culture-matters។

–

• ស ច្ក្ត ី សស្េច្
–
ស្ប ិៃសបើទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ពិតស្បាក្ែតេៃច្ំស េះអងា ភ្ជពរប ់អនក្
សនាេះរាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទង
ំ អ ់រប ់អនក្ែឹក្នាំរប ់អនក្គួ រតតតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
ពុំមាៃក្រ ីសលើក្តលងសនាេះសទ។
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិស ន ើ ុំទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ
ពួ ក្សគពស្ងឹងតួ នាទីរប ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិតផន ក្យុទធស្គន្រ ត ែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលសែើរតួ ជាតផន ក្ែ៏ ំខ្
ៃ់េួយសៅក្នុងែំស ើរការនៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។

សែើេបីបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការែឹងអំពីឧប គា តែលអន ក្ចំបាច្់ស្តូវយក្ឈន េះ។
Rahul Bhargava ច្ងអុលបងាហញអំពីឧប គា
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Rahul Bhargava “អន ក្េិៃស្តូវការអន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃយ
័ មានក្់សនាេះសទ អន ក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃយ
័ េួ យ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។

344

Rahul Bhargava “ស្គថបតយក្េម ស្មាប់ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” Data Therapy នថាទី២០ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://datatherapy.org/2015/07/20/architechures-for-building-a-data-culture/។

345

Brent Dykes “ការបសងក ើតវបប្េ៌តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ៖ សហតុអវីបាៃជាការែឹក្នាំសោយឧទហរ ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” Forbes នថាទី២៦ តខតុលា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2017/10/26/creating-a-data-driven-culture-why-leading-by-example-isessential/#58e6672b6737។

៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ
តផន ក្សៃេះមាៃបំ

ោនសៅវ ិញសៅេក្។ មាាល់បុគាលណ្តមានក្់ (ការ ិយល័យ) ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទាណ្តេួ យតែលអាច្ជាទីភ្ជនក្់ងារក្ណ្ត
ត លេួ យ
ស្មាប់ការស្បេូ ល ៃិងតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ។

ៈ

ងពិភ្ជក្ាអំពីរសបៀបបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុងស វាស្គធារ

ៈ

• រនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃងសៅក្នុងអងា ភ្ជព – អងា ភ្ជពភ្ជគសស្ច្ើៃរងសស្ោេះសោយស្គររនាំងនៃការទំនាក្់ទំៃង –
តផន ក្នានាែំស ើរការសោយឯក្រាជយ
តែលរងការឈឺចប់សៅក្នុង ការស្គប់ស្គងក្ិច្ចការេួ យតផន ក្នៃការងារទូ សៅ។
អន ក្ស្តូវតតទទួ លស្គាល់អំពីជញ្ជាំងទ ំងសៃេះសែើេបីបំផ្លាញពួ ក្វា។

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ សយងតាេ Elizabeth Dunlea មាៃៃ័យថា “ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេ វ ិ្ីតែលមាៃការស្ជួ តស្ជាប”
សៅក្នុងអងា ភ្ជពេួ យ។ 340 សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃៃ័យថា “ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួ លយ៉ាងស្ជាលសស្ៅ
សៅ ទូ ទ ំងអងា ភ្ជព ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃ ការជេះឥទធ ិពលច្ំស េះ ងា េជាអតិបរមា”។341
សោលការ
១.
២.

• ការគិតសោយសផ្លតតសលើបសច្ច ក្ វ ិទាជា ំខ្ៃ់
–
ស្បជាជៃេិៃគួ រចំបាច្់ស្តូវតតច្ូ លសៅកាៃ់តផន ក្
សែើេបីទញយក្ច្ំៃួៃច្ុងសស្កាយបងែ ់ តែលពួ ក្សគស្តូវការសនាេះសទ។ 343

៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយតែលបសងក ើតជាេូ លោឋៃ ស្មាប់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យែ៏លែេួ យ រ ួេមាៃ៖

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថុបំ ងតែលជាេូ លោឋៃស្គឹេះសៅក្នុងការស្បេូ ល
ការវ ិភ្ជគ ៃិងការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ ។
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
–
ការសបត ជាញច្ិតតពីអនក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថានក្់ក្ំពូល
គឺមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់
ប៉ាុតៃត ការសបត ជាញច្ិតតសនាេះស្តូវតតបងាហញឲ្យស ើញសស្ច្ើៃជាងការបសញ្ច ញ ំ ស ងសៅក្ស្េិតខព ់េតងមាកល
ស្តូវតតមាៃក្ិច្ច ៃទ នាជាបៃត
ៃិងមាៃព័ត៌មាៃស្គប់ស្ោៃ់ជាេួ យអន ក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថានក្់ក្ំពូល
ៃិងអន ក្តែលែឹក្នាំគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីទិៃនៃ័យសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជពទ ំងេូ ល។

ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការ មាាល់ស ើញអន ក្ត េតិ
៊េូ
/អន ក្ជំនាញនផទ ក្នុង
ការក្ត់ មាាល់អនក្អៃុវតត ជាគំរ ូ ំខ្ៃ់ៗ
បសងក ើតទំនាក្់ទំៃងខ្ងសស្ៅ
ការែឹក្នាំពីថានក្់សលើ
ៃិងពីថានក្់សស្កាេ
ៃិងអៃុវតត តាេជំហាៃតូ ច្ៗ (“ទរក្”)។344
ែូ ច្ោនៃឹងសៅក្នុងគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេស្វ ើការផ្លា ់បតរសផសងសទៀតតែរ
ូ
ភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
គឺជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។ ខ្ងសស្កាេ គឺជា វ ិ្ីតែលអន ក្ែឹក្នាំអាច្ែឹក្នាំសោយឧទហរ ៍
សោយសស្បើទិៃនៃ័យ៖

៣. ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ
–
ទទួ លបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស េះេុខស្បជាជៃ
សហើយពួ ក្សគៃឹងមាៃអារេម ៍រំសភើប រ ីក្រាយ
ប៉ាុតៃត ការបសងក ើតបទពិសស្គ្ៃ៍លែៗ
ឬក្ំ ត់ការែំស ើរការឧបក្រ ៍ពីថានក្់សលើេក្ថានក្់សស្កាេ
គឺេិៃស្គប់ស្ោៃ់សនាេះសទ។
សែើេបីបសងក ើតផលស្បសយជៃ៍នៃការស្បក្ួ តស្បតជង ស្តូវជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូ សៅ។
៤.

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងហាៃិភ័យ
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់។
សទេះបីជាស្ក្ ុេហ៊េុៃស្តូវតតច្ងអុលបងាហញអំពីការោក្់ក្ំហិតរប ់ពួក្សគ
ៃិងស្តូវសោរពតាេការោក្់ក្ំហិតទ ំងសនាេះក្៏សោយ
ក្៏ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួ រតតស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងនាេជាក្តាតជំរុញែ៏ឆាាតនវេួ យ
តាេរយៈការត នាំអំពីការវ ិភ្ជគច្ូ លសៅក្នុងែំស ើរការ ៃិងអៃត រក្េម ំខ្ៃ់ៗ សោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។

៥.

កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – សែើេបីធានាបាៃៃូ វការទិញភ្ជគហ៊េុៃយ៉ាងពិតស្បាក្ែសនាេះ អន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវទទួ លបៃ្ុក្
ៃិងខិតខំស្បឹងតស្បងយ៉ាងខ្ាំងក្នុងការនាំេក្ៃូ វការផ្លា ់បតរ។
ូ
វាស្តូវការស្បជាជៃតែលអាច្ឆ្ា ងកាត់ពិភពសលាក្ទង
ំ ពីរបាៃ– វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងពិភពសលាក្ពិត។
សហើយជា្េម តា
ភ្ជនក្់ងារ ស្មាប់ការផ្លា ់បដ ូរតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពបំផុតគឺេិៃតេៃជាស្បជាជៃក្នុង េ័យឌីជីថលសនាេះសទ។

៦.

រ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងសទពសកា លយ
ៃិងវបប្េ៌
–
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ការស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ាង េស្ ប ស្មាប់ស្គថប័ៃរប ់អនក្រវាងការរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិសយជិតថម ី
ៃិងការផ្លា ់បតរៃិ
ូ សយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។
ច្ូ រ េា ឹងសេើលឲ្យបាៃកាៃ់តតទូ លំទូលាយច្ំស េះការត វ ងរក្ស្បភព
ៃិង េា ឹងសេើលកាៃ់សស្ៅច្ំស េះជំនាញតែលស្ក្ ុេការងារតផន ក្ទិៃនៃ័យរប ់អនក្ស្តូវការ។ 342

• ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យជាសរៀងរាល់នថា
វ ិ្ីេួយតែលមាៃឥទធ ិពលខ្ាំងបំផុតសៅក្នុងការបញ្ជៃ
ូ ស្គរសៅកាៃ់អងា ភ្ជពរប ់អនក្ថាទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់
សនាេះ គឺការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យយ៉ាង ក្េម សោយនាយក្ស្បតិបតត ិ។

–

ំខ្ៃ់ៗច្ំស

• ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ
–
អុីតេល
ការស្វ ើបទបងាហញ
ឬការស្បជុំពិភ្ជក្ាៃីេួយៗតំណ្តងឲ្យឱកា េួ យសៅក្នុងការតច្ក្រំ តលក្ការយល់ែឹងអំពីលទធ ផលការងារតផន ក្អាជីវ
ក្េម
សលើក្ក្េព ់ជ័យជំៃេះតែលបញ្ជា សោយទិៃន ៃ័យ
ៃិង ងក ត់្ាៃ់សលើស្គរៈ ំខ្ៃ់រប ់ទិៃនៃ័យច្ំស េះអងា ភ្ជពសនាេះ។
• ក្ិច្ចស្បជុំ
–
ស្ប ិៃសបើមាៃការ ងក ត់្ាៃ់កាៃ់តតខ្ាំងសលើការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗ
ៃិងការអភិវឌឍតផៃការ ក្េម ភ្ជពសោយតផែ ក្សលើលទធ ផល
សៅសពលសនាេះ
ទិៃនៃ័យអាច្ផត ល់ការត នាំែល់រសបៀបវារៈនៃក្ិច្ចស្បជុំ
ៃិងស្វ ើឲ្យក្ិច្ចស្បជុំមាៃការសផ្លតត
មាៃផលិតភ្ជព
ៃិងមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍កាៃ់តតខ្ាំង ស្មាប់េៃុ សស្គប់រ ូបតែល ក្់ព័ៃធ។
• ការប ត ុ េះបណ្ត
ត ល – សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិតែលមាៃភ្ជពេមាញឹក្សស្ជើ សរ ី ច្ំណ្តយសពលសវលារប ់ពួក្សគសនាេះ
វាអាច្ច្ងអុលបងាហញថាសតើវតថុសនាេះមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងប៉ាុណ្ត
ណ ច្ំស េះពួ ក្សគ។
ស្ប ិៃសបើនាយក្ស្បតិបតត ិសឆ្ា ៀតសពលច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការប ត ុ េះបណ្ត
ត លជំនាញទិៃនៃ័យសនាេះ
វាបញ្ជៃ
ូ ស្គរែ៏មាៃថាេពលេួ យសៅកាៃ់ស្ក្ ុេការងាររប ់ពួក្សគថា
ជំនាញទ ំងសៃេះៃឹងមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ខ្ាំងណ្ត ់ច្ំស េះភ្ជពសជាគជ័យនៃស្ក្ ុេការងាររប ់ពួក្សគ។

េះវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ តែលរ ួេមាៃ៖

• ការយល់ស្ច្ ំ
–
ស ច្ក្ត ីសផត ើេអំពីទិៃនៃ័យភ្ជគសស្ច្ើៃក្ំពុងតតស្វ ើឲ្យមាៃការយល់ស្ច្ ំ
ៃិងមាៃលក្ខ ៈបសច្ច ក្សទ ខ្ាំងសពក្។
សោលសៅ
គឺេិៃតេៃសែើេបីផ្លា ់បតរេៃុ
ូ
សស្គប់រ ូបសៅក្នុងអងា ភ្ជពឲ្យសៅជាអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផន ក្ទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ស្បជាជៃស្គាល់ទិៃនៃ័យ ៃិងអាច្ មាាល់ស ើញឱកា ថម ីៗសែើេបីទញយក្ច្ំស េះែឹង
ៃិងការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យសនាេះ។

• ការបងាហញតាេស្បព័ៃធឌីជីថល
–
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិសស្ជើ សរ ី បងាហញតារាងសេស្ទិច្ ំខ្ៃ់ៗរប ់ពួក្សគសៅតាេទីតាំងស្គធារ ៈ ំខ្ៃ់ៗ
តាេរយៈការបងាហញតាេស្បព័ៃធឌីជីថលសនាេះ
ពួ ក្សគបញ្ជៃ
ូ ស្គរេួ យសៅកាៃ់ៃិសយជិតទ ំងឡាយថា
តារាងសេស្ទិច្
ៃិងសោលសៅនានាស្តូវបាៃកាៃ់កាប់រ ួេោនសោយស្ក្ ុេការងាររប ់ពួក្សគ។345

• េិៃស្គាល់អំពីទិៃនៃ័យរប ់អនក្ – សៅសពលខា េះ អន ក្តថេទ ំងេិៃស្គាល់ទិៃនៃ័យតែលអន ក្មាៃសទៀតផង។
វាមាៃការលំបាក្ក្នុងការតាេោៃប ត ុ ំទិៃនៃ័យសៅក្នុងអងា ភ្ជពរប ់អនក្តែលស្បតហលជាមាៃទំនាក្់ទំៃងជាេួ យ
340

Elizabeth Dunlea “ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ច្ំស េះការបសងក ើតវបប្េ៌តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ” Gartner នថាទី៣០ តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.gartner.com/smarterwtihgartner/the-key-to-establishing-a-data-driven-culture/។

341

Kathleen Kelly Janus “ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។

342

Alejandro Diaz, Kayvaun Rrowshankish ៃិង Tamim Saleh “សហតុអវីបាៃជាវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” McKinsey Quarterly តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.mckinsey.com/business-functionsn/mckinsey-analytics/our-insights/why-data-culture-matters។

–

• ស ច្ក្ត ី សស្េច្
–
ស្ប ិៃសបើទិៃនៃ័យមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ពិតស្បាក្ែតេៃច្ំស េះអងា ភ្ជពរប ់អនក្
សនាេះរាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ទង
ំ អ ់រប ់អនក្ែឹក្នាំរប ់អនក្គួ រតតតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
ពុំមាៃក្រ ីសលើក្តលងសនាេះសទ។
សៅសពលតែលនាយក្ស្បតិបតត ិស ន ើ ុំទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗ
ពួ ក្សគពស្ងឹងតួ នាទីរប ់ទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិតផន ក្យុទធស្គន្រ ត ែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលសែើរតួ ជាតផន ក្ែ៏ ំខ្
ៃ់េួយសៅក្នុងែំស ើរការនៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។

សែើេបីបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការែឹងអំពីឧប គា តែលអន ក្ចំបាច្់ស្តូវយក្ឈន េះ។
Rahul Bhargava ច្ងអុលបងាហញអំពីឧប គា
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Rahul Bhargava “អន ក្េិៃស្តូវការអន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃយ
័ មានក្់សនាេះសទ អន ក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃយ
័ េួ យ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។

344

Rahul Bhargava “ស្គថបតយក្េម ស្មាប់ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” Data Therapy នថាទី២០ តខក្ក្ក ោ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://datatherapy.org/2015/07/20/architechures-for-building-a-data-culture/។

345

Brent Dykes “ការបសងក ើតវបប្េ៌តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃយ
័ ៖ សហតុអវីបាៃជាការែឹក្នាំសោយឧទហរ ៍មាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់” Forbes នថាទី២៦ តខតុលា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2017/10/26/creating-a-data-driven-culture-why-leading-by-example-isessential/#58e6672b6737។

តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ការតំណ្តង
ឌីជីថលរប ់ពួក្សគ។

ច្ំ ុ ច្ មាាល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល

ផ្នែកទី១ គនា ះឹ អំពកា
ី រផ្លាងសនទ រកថាអំពីយម្យរៀន
ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ លំហាត់ ៃិងការអាៃ ស្មាប់តផន ក្ៃីេួយៗ

ភ្ជពស ម ើោននៃវ ិ្ីតែលស្វ ើឲ្យេៃុ សស្គប់រ ូបទទួ លបាៃការសេើលស ើញ
េះពួ ក្សគ
តែលជាលទធ ផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យ

រ ត េា ទ ំងបីនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺ៖

តផន ក្ទី១ បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
តផន ក្នៃស ច្ក្ត ីសផត ើេសៃេះផត ល់ជូៃៃូ វបរ ិបទ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។

ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងា េសែើេបីក្ំ

• ភ្ជពអាច្សេើលស ើញ – ឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការតំណ្តងឲ្យអន ក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូ វ ំខ្ៃ់

ត់

• ការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទា
–
(១)
ស រ ីភ្ជពសៅក្នុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលជាក្់លាក្់
រសបៀបតែលេិៃកាាយជាតផន ក្េួ យនៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតបប
ិជាក្េម
(សៅក្នុងនាេជាអៃុផលេួ យនៃអៃត រាគេៃ៍សៅក្នុងការអភិវឌឍ)
ៃិង
ស រ ីភ្ជពក្នុងការស្គប់ស្គងលក្ខ ខ ឌ ក្នុងការច្ូ លរ ួេរប ់េៃុ សមានក្់សៅក្នុងទីផារទិៃនៃ័យ

ចំណុចសំខាន់ៗ
១. បែិវតត ៃ៍តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT) បាៃនាំឲ្យមាៃ៖

• ការផ្លា ់បតរបុ
ូ គាលទ ំងឡាយពី
“អន ក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ”
សៅជា
“អន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ”។
សៅក្នុងនាេជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ
សយើងបាៃបសងក ើតស្គាក្ស្គនេសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថល
–
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលសយើងបាៃបសងក ើត ស ើងតែលជាលទធ ផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្ប
ព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើត ស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់
ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ (ែូ ច្ជា សហវ ប៊េុក្ ៃិង្វ ីត្ឺ ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាាហា ល (Google)
ផងតែរ។ សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធ ផល – អៃុផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
ទិៃនៃ័យជាលទធ ផលរប ់សយើងផត ល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥ រ ិយបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរការ
វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃ
តនេា អំពីទមាាប់ៃិងច្ំ ូ លច្ិតតរប ់សយើង។

៍បញ្ជៃ
ូ

ៃិងទទួ ល ញ្ជា្េម តា

–
(analog)

• ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
– ការតក្តស្បអៃត រក្េម ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម នានា
សៅជាអៃត រក្េម ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម តែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ)
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅក្នុងជី វ ិតស្បចំនថា ផងតែរ។
• ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល
–
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់រប ់ ហស្ោ េួ យសែើេបីស្វ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូ វរ
សបៀបតែល ហស្ោ សនាេះបសងក ើតៃិងបញ្ជៃ
ូ គុ តនេា ៃិង
• ទិៃនៃ័យក្េម
–
ផ្លា ់បតរែំ
ូ ស ើរការ/ ក្េម ភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួ តពិៃិតយ
តាេោៃ
វ ិភ្ជគ
ៃិងអៃុវតត ឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។
“ទិៃនៃ័យក្េម ”
គឺការផត ល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់ប រ ិមា បាៃ”។
៣. យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាបញ្ជហស្បឈេែ៏ច្េបងសៅក្នុងពិភពសលាក្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។
បច្ចុបបៃន
ស ទ ើរតត ក្់ក្ណ្ត
ត លនៃស្បជាជៃសៅសលើពិភពសលាក្សៅតត
“េិៃសេើលស ើញ”
ពួ ក្សគេិៃបាៃបសងក ើតស្គាក្ស្គនេតផន ក្ឌីជីថលសនាេះសទ
ពីសស្ េះពួ ក្សគពុំមាៃអុីៃ្ឺ ិត
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសផសងៗសទៀត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សនាេះសទ។ សៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញរ ួច្សហើយសនាេះ
មាៃេៃុ សេួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញស្តឹេតតជាអន ក្សស្បើស្បា ់
ៃិងអតិថិជៃតែលពុំមាៃ
“ទីភ្ជនក្់ងារ”

(៣)
ៃិង

យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលមាៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

នាំ

១.ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលៃិងឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម សៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ

ៈ

• តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបួ ៃស្ក្ ុេ។
• ពីរស្ក្ ុេពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងាររប ់ពួក្សគ

• អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ
(IoT)
–
ឧបក្រ ៍នានាតែលស្តូវបាៃតភ្ជាប់ៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ត
ិ
តែលបសងក ើតទិៃនៃ័យថម ីសោយោមៃអៃត រាគេៃ៍រប ់េៃុ ស។ គិតស្តឹេឆានំ២០២៥ IoT ៃឹងបសងក ើតទិៃនៃ័យជាង ២
សហសតានប
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍ សអ ិច្ស្តូៃិក្រប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។
២. សយើងក្៏បាៃសេើលស ើញសោយផ្លទល់ៃូវការវ ិវតត ពី “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” សៅជា “ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ”
សៅជា “ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល” សៅជា “ទិៃនៃ័យក្េម ” ផងតែរ៖

(២)

• ការេិៃសរ ី សអើង
–
អំណ្តច្សៅក្នុងការ មាាល់ស ើញ
ៃិងស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្ពេទ ំងការរ ួច្ផុតពីការស្បស្ពឹតតិច្ំស េះពួ ក្សគតែល
មាៃភ្ជពសរ ី សអើងផងតែរ។

• បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ – ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃូ វច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ច្ំៃួៃអន ក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ ៃិងវតថុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។

• ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
គឺជាែំស ើរការសៅក្នុងការបំតបា ងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្នុងឧបក្រ
សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថល។

មាៃៃ័យថា
ៃិងការស្បស្ពឹតតិច្ំស

• ពីរស្ក្ ុេសទៀតពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីឌីជីថលៃីយក្េម សៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងាររប ់ពួក្សគ។
• ស្ក្ ុេៃីេួយៗស្វ ើបទបងាហញអំពីស ច្ក្ត ី សងខ បនៃការពិភ្ជក្ារប ់ពួក្សគ។
២.

រ ត េា នៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបីស្ក្ ុេ។
ស្ក្ ុេទី១ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ

៍អំពី

រ ត េា ភ្ជពអាច្សេើលស ើញនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។

ស្ក្ ុេទី២ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ

៍អំពី

រ ត េា ការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទានៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។

ស្ក្ ុេទី៣ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ

៍អំពី

រ ត េា ការេិៃសរ ី សអើងនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជា
តិ “ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៤ ទំព័រទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។
Margaret Rouse “ទិៃនៃ័យជាលទធ ផល (Data Exhaust)” WhatIs.com តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://whatis.techtarget.com/definition/data-exhaust។
ី លរ ូបៃីយក្េម ៃិងការផ្លា ់បតរនៃឌី
ី ល៖ ភ្ជពខុ ោន”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
I-Scoop “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថ
ូ
ជថ
https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
Margarita Shilova “ទ សនាទៃអំពីទិៃនៃ័យក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ៍” Apiumhub នថាទី១៥ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។
Linnet Taylor “សតើយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី? ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជាប់ទនា
ំ ក្់ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រ ីភ្ជពសៅទូ ទ ំង ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ
ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី១ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។

តផន ក្ទី២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

តតប៉ាុសណ្ត
ណ េះ។យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ការតំណ្តង
ឌីជីថលរប ់ពួក្សគ។

ច្ំ ុ ច្ មាាល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល

ផ្នែកទី១ គនា ះឹ អំពកា
ី រផ្លាងសនទ រកថាអំពីយម្យរៀន
ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ លំហាត់ ៃិងការអាៃ ស្មាប់តផន ក្ៃីេួយៗ

ភ្ជពស ម ើោននៃវ ិ្ីតែលស្វ ើឲ្យេៃុ សស្គប់រ ូបទទួ លបាៃការសេើលស ើញ
េះពួ ក្សគ
តែលជាលទធ ផលនៃការបសងក ើតទិៃនៃ័យ

រ ត េា ទ ំងបីនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺ៖

តផន ក្ទី១ បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
តផន ក្នៃស ច្ក្ត ីសផត ើេសៃេះផត ល់ជូៃៃូ វបរ ិបទ ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។

ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងា េសែើេបីក្ំ

• ភ្ជពអាច្សេើលស ើញ – ឯក្ជៃភ្ជព ៃិងការតំណ្តងឲ្យអន ក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញថាេិៃ ូ វ ំខ្ៃ់

ត់

• ការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទា
–
(១)
ស រ ីភ្ជពសៅក្នុងការេិៃសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលជាក្់លាក្់
រសបៀបតែលេិៃកាាយជាតផន ក្េួ យនៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតបប
ិជាក្េម
(សៅក្នុងនាេជាអៃុផលេួ យនៃអៃត រាគេៃ៍សៅក្នុងការអភិវឌឍ)
ៃិង
ស រ ីភ្ជពក្នុងការស្គប់ស្គងលក្ខ ខ ឌ ក្នុងការច្ូ លរ ួេរប ់េៃុ សមានក្់សៅក្នុងទីផារទិៃនៃ័យ

ចំណុចសំខាន់ៗ
១. បែិវតត ៃ៍តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICT) បាៃនាំឲ្យមាៃ៖

• ការផ្លា ់បតរបុ
ូ គាលទ ំងឡាយពី
“អន ក្សស្បើស្បា ់ព័ត៌មាៃ”
សៅជា
“អន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ”។
សៅក្នុងនាេជាអន ក្បសងក ើតព័ត៌មាៃ
សយើងបាៃបសងក ើតស្គាក្ស្គនេសៅក្នុង វ ិ ័យឌីជីថល
–
ច្ំៃួៃ រុបនៃទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលសយើងបាៃបសងក ើត ស ើងតែលជាលទធ ផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្ប
ព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងទិៃនៃ័យតែលសយើងបាៃបសងក ើត ស ើងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់
ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ (ែូ ច្ជា សហវ ប៊េុក្ ៃិង្វ ីត្ឺ ជាសែើេ) ៃិងសៅសពលតែលសយើងសស្បើស្បា ់សហាាហា ល (Google)
ផងតែរ។ សយើងក្៏បាៃបសងក ើតទិៃនៃ័យជាលទធ ផល – អៃុផលនៃ ក្េម ភ្ជពនានារប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត។
ទិៃនៃ័យជាលទធ ផលរប ់សយើងផត ល់ព័ត៌មាៃ ំខ្ៃ់ៗអំពីឥ រ ិយបថរប ់សយើងសៅសលើស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ិត
សហើយសៅសពលតែលព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះស្តូវបាៃែំស ើរការ
វាអាច្នាំឲ្យមាៃការយល់ែឹងែ៏មាៃ
តនេា អំពីទមាាប់ៃិងច្ំ ូ លច្ិតតរប ់សយើង។

៍បញ្ជៃ
ូ

ៃិងទទួ ល ញ្ជា្េម តា

–
(analog)

• ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម
– ការតក្តស្បអៃត រក្េម ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម នានា
សៅជាអៃត រក្េម ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃ េុខងារអាជីវក្េម ៃិងគំរ ូអាជីវក្េម តែលមាៃលក្ខ ៈឌីជីថល (សស្ច្ើៃជាងេុៃ)
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅក្នុងជី វ ិតស្បចំនថា ផងតែរ។
• ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល
–
គឺជាការសស្បើស្បា ់បសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសៅស្គប់ទិែឋភ្ជពទ ំងអ ់រប ់ ហស្ោ េួ យសែើេបីស្វ ើការតក្តស្បជាច្េបងៃូ វរ
សបៀបតែល ហស្ោ សនាេះបសងក ើតៃិងបញ្ជៃ
ូ គុ តនេា ៃិង
• ទិៃនៃ័យក្េម
–
ផ្លា ់បតរែំ
ូ ស ើរការ/ ក្េម ភ្ជពតែលេិៃអាច្សេើលស ើញកាលពីេុៃសៅជាទិៃនៃ័យតែលអាច្ស្តួ តពិៃិតយ
តាេោៃ
វ ិភ្ជគ
ៃិងអៃុវតត ឲ្យបាៃកាៃ់តតស្បស ើរស ើង។
“ទិៃនៃ័យក្េម ”
គឺការផត ល់ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ទិែឋភ្ជពជាសស្ច្ើៃសៅសលើពិភពសលាក្តែលកាលពីេុៃេក្េិៃអាច្ក្ំ ត់ប រ ិមា បាៃ”។
៣. យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាបញ្ជហស្បឈេែ៏ច្េបងសៅក្នុងពិភពសលាក្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។
បច្ចុបបៃន
ស ទ ើរតត ក្់ក្ណ្ត
ត លនៃស្បជាជៃសៅសលើពិភពសលាក្សៅតត
“េិៃសេើលស ើញ”
ពួ ក្សគេិៃបាៃបសងក ើតស្គាក្ស្គនេតផន ក្ឌីជីថលសនាេះសទ
ពីសស្ េះពួ ក្សគពុំមាៃអុីៃ្ឺ ិត
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទាឌីជីថលសផសងៗសទៀត ស្មាប់សស្បើស្បា ់សនាេះសទ។ សៅក្នុងច្ំសណ្តេអន ក្តែលស្តូវបាៃសគសេើលស ើញរ ួច្សហើយសនាេះ
មាៃេៃុ សេួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃសគសេើលស ើញស្តឹេតតជាអន ក្សស្បើស្បា ់
ៃិងអតិថិជៃតែលពុំមាៃ
“ទីភ្ជនក្់ងារ”

(៣)
ៃិង

យុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យតែលមាៃការរ ួេបញ្ចល
ូ ។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

នាំ

១.ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលៃិងឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម សៅក្នុងវ ិ ័យស្គធារ

ៈ

• តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបួ ៃស្ក្ ុេ។
• ពីរស្ក្ ុេពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថលសៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងាររប ់ពួក្សគ

• អុីៃ្ឺ ិតនៃវតថុ
(IoT)
–
ឧបក្រ ៍នានាតែលស្តូវបាៃតភ្ជាប់ៃឹងស្បព័ៃធអុីៃ្ឺ ត
ិ
តែលបសងក ើតទិៃនៃ័យថម ីសោយោមៃអៃត រាគេៃ៍រប ់េៃុ ស។ គិតស្តឹេឆានំ២០២៥ IoT ៃឹងបសងក ើតទិៃនៃ័យជាង ២
សហសតានប
តែលភ្ជគសស្ច្ើៃស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយឧបក្រ ៍ សអ ិច្ស្តូៃិក្រប ់អនក្សស្បើស្បា ់”។
២. សយើងក្៏បាៃសេើលស ើញសោយផ្លទល់ៃូវការវ ិវតត ពី “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល” សៅជា “ឌីជីថលរ ូបៃីយក្េម ”
សៅជា “ការផ្លា ់បតរតផន
ូ ក្ឌីជីថល” សៅជា “ទិៃនៃ័យក្េម ” ផងតែរ៖

(២)

• ការេិៃសរ ី សអើង
–
អំណ្តច្សៅក្នុងការ មាាល់ស ើញ
ៃិងស្បក្ួ តស្បតជងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យស្ពេទ ំងការរ ួច្ផុតពីការស្បស្ពឹតតិច្ំស េះពួ ក្សគតែល
មាៃភ្ជពសរ ី សអើងផងតែរ។

• បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ – ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ ៃូ វច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ សលបឿៃតែលទិៃនៃ័យស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ច្ំៃួៃអន ក្បសងក ើតទិៃនៃ័យ ការតច្ក្ចយទិៃនៃ័យ ៃិងវតថុជាសស្ច្ើៃតែលមាៃទិៃនៃ័យសៅសលើសនាេះ។

• ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល
គឺជាែំស ើរការសៅក្នុងការបំតបា ងទិៃនៃ័យតែលរក្ាទុក្សៅក្នុងឧបក្រ
សៅជាទិៃនៃ័យសៅក្នុងទស្េង់ឌីជីថល។

មាៃៃ័យថា
ៃិងការស្បស្ពឹតតិច្ំស

• ពីរស្ក្ ុេសទៀតពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេអំពីឌីជីថលៃីយក្េម សៅក្នុងទីភ្ជនក្់ងាររប ់ពួក្សគ។
• ស្ក្ ុេៃីេួយៗស្វ ើបទបងាហញអំពីស ច្ក្ត ី សងខ បនៃការពិភ្ជក្ារប ់ពួក្សគ។
២.

រ ត េា នៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបីស្ក្ ុេ។
ស្ក្ ុេទី១ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ

៍អំពី

រ ត េា ភ្ជពអាច្សេើលស ើញនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។

ស្ក្ ុេទី២ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ

៍អំពី

រ ត េា ការច្ូ លរ ួេជាេួ យបសច្ច ក្ វ ិទានៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។

ស្ក្ ុេទី៣ ពិភ្ជក្ា ៃិងសលើក្ឧទហរ

៍អំពី

រ ត េា ការេិៃសរ ី សអើងនៃយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ។

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ស្ក្ ុេទីស្បឹក្ាអន ក្ជំនាញឯក្រាជយ ត ីពីបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អគា សលខ្្ិការនៃអងា ការ ហស្បជាជា
តិ “ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖ ការស្បេូ លផតុំបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព” តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៤ ទំព័រទី១១។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf។
Margaret Rouse “ទិៃនៃ័យជាលទធ ផល (Data Exhaust)” WhatIs.com តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://whatis.techtarget.com/definition/data-exhaust។
ី លរ ូបៃីយក្េម ៃិងការផ្លា ់បតរនៃឌី
ី ល៖ ភ្ជពខុ ោន”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
I-Scoop “ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាទស្េង់ឌីជីថល ឌីជថ
ូ
ជថ
https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/ (បាៃច្ូ លសស្បើស្បា ់សៅនថាទី០៨ តខេក្រា ឆានំ២០១៩)។
Margarita Shilova “ទ សនាទៃអំពីទិៃនៃ័យក្េម ៃិយេៃ័យ ៃិងឧទហរ ៍” Apiumhub នថាទី១៥ តខេិថុនា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://apiumhub.com/tech-blog-barcelona/datafication-examples/។
Linnet Taylor “សតើយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យគឺជាអវ ី? ក្រ ី ស្មាប់ការភ្ជាប់ទនា
ំ ក្់ទំៃងនៃ ិទធិ ៃិងស រ ីភ្ជពសៅទូ ទ ំង ក្លសលាក្” នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ
ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី១ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918779។

តផន ក្ទី២. ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

តផន ក្សៃេះចប់សផត ើេសោយការពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ច
ៃិងរោឋ-ភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

ៃិងបនាទប់េក្

សផ្លតតសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយ

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ
១.
អភិបាលក្ិច្ចស្តូវបាៃក្ំ
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។

ត់ៃិយេៃ័យថាជារសបៀបតែល ងា េនានាសរៀបច្ំក្ំ

ត់

• អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន
–
ក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ក្ស្េិតជាតិ
ៃិងមាៃតួ អងា ជាសស្ច្ើៃតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងរោឋភិបាល ងា េ ុី វ ិលៃិងស្ក្ ុេអាជីវក្េម ។
• អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធជាេួ យរោឋភិបាល
–
ៃិងតួ អងា ជាសស្ច្ើៃនាក្់តែលអៃុវតត អំណ្តច្រប ់រែឋ
ឬអងា ភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្នុងការផត ល់អភិបាលក្ិច្ច។
គឺជាតួ អងា ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចតែល ំខ្ៃ់បំផុត។
គឺជាការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វ ងរក្បាៃសនាេះសទ
ៃិង
• ជាៃ់ទី៣ – វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោនជាអៃត រជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ

• អភិបាលក្ិច្ចរ ួេបញ្ចល
ូ “ៃសយបាយនៃតស្េូវការ” ៃិង “ៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់”។

២.
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។

ូ ច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថានក្់ជាស្បព័ៃធេួ យតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែ ក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងទិៃនៃ័យ៖

ៃិងក្ស្េិត ក្ល

–

គិតស្តឹេឆានំ២០១៧៖
•

រច្នា េព ័ៃធផល វូ ការនៃវ ិ ័យស្គធារ

ៈ

រោឋភិបាល

ូ ច្នាក្រេួ យភ្ជគបី
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ SDGs

មាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ

• ជិតេួ យភ្ជគបួ ៃមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត ប៉ាុតៃត ពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទៃិង
• ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។

ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងា េសែើេបីក្ំ

ត់

• រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
គឺជារោឋភិបាលតែល
ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទ ំងអ ់
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតត បាៃទ ំងអ អា
់ ច្ត វ ងរក្បាៃសៅសពលៃិងសៅក្តៃា ងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះ។
• សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្នាំឲ្យមាៃ៖
អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែ ជាងេុៃ
ការចប់បាៃ
ការកាត់បៃថ យ
ៃិងការទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្
ៃិងក្ំហុ ឆ្ា ងបាៃលែ ស្បស ើរស ង
ើ
ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
សោយតផែ ក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួ លបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសនាេះ
ស្ប ិទធផលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ។

សៅអា ុី បញ្ជហស្បឈេតផន ក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋភិបាល រ ួេមាៃ៖
• តស្េូវការក្នុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី
SDGs
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្នុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា
• តស្េូវការរប ់ស្បសទ នានាសៅក្នុងការសផ្លតតសលើ ូ ច្នាក្រតែលមាៃអតថ ៃ័យខ្ាំងបំផុត ស្មាប់ អាទិភ្ជពនៃការអៃុ
វតត រប ់ពួក្សគ( ូ ច្នាក្រទ ំង២៣២េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធសៅស្គប់ក្រ ីទ ំងអ ់សនាេះសទ)ៃិង
• យក្ឈន េះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជាសោយលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធរប ់ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

ទស្េង់ខុ ៗោននៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ រ ួេមាៃ៖
• ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
–
ែំស ើរការតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ
ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះ
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទង
ំ សនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃតែលជេះឥទធ ិពលែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។
• ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
–
ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ
ៃិងព័ត៌មាៃ
ត ីពីលទធ ផលនៃក្េម វ ិ្ីលែ បំ ផុ ត តែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
សែើ េបី ផត ល់ កា រត នាំ ែ ល់ ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ ែំ ណ្ត ក្់ កា លទង
ំ អ ់ នៃការែំស រើ ការសោលៃសយបាយៃិងសៅក្នុ
ងតផន ក្ៃីេួយៗនៃរោឋភិបាលៃិង
• ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
–
យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួ អងា ស្គប់រ ូបស្វ ើការរ ួេច្ំត ក្សោយផ្លទល់
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលជាសស្ច្ើៃ
តែលធានាថាែំស ើរការ
ផលិតផល
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរ ួេច្ំត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលតែលច្ង់បាៃ (ធាតុសច្ញ លទធ ផល ៃិងសោលសៅ
ឬការជេះឥទធ ិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)។
៣.
បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ាងច្ា ់សៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃអំពី
សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ (SDGs)
សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតត SDGs ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងា ការ ហស្បជាជាតិ បាៃអៃុេ័ត ូ ច្នាក្រ
SDG – ស្ក្បខ ឌ ែ៏ រ ឹងមាំេួយនៃ ូ ច្នាក្រ ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព ផត ល់ព័ត៌មាៃែល់
សោលៃសយបាយ ៃិងធានាបាៃៃូ វគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធស្គប់រ ូប”។ SDGs មាៃ ូ ច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២
សែើេបីវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។

នាំ

ថា ឹងតថា ងអំពីគំរ ូសពញលក្ខ

ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល

អន ក្ច្ូ លរ ួេស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្ ុេ។
ស្ក្ ុេៃីេួយៗៃឹងចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់ភ្ជពសពញលក្ខ
NESTA៖

ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល

• ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ
–
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផន ក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស

(ទ ំងេូ ល)

សោយសស្បើស្បា ់ក្ស្េិតរប ់

េប
ូ រទិៃនៃ័យ
េិៃ ូ វមាៃភ្ជពឆាាតនវ។
ើរការសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។

• ក្ស្េិតេូ លោឋៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត តាេ្េម តា តាេវ ិ្ីតែលស្បញាប់ស្បញាល់ៃិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ួច្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង។
• ក្ស្េិតេ្យេ
–
តាេ្េម តា
ស ន ើ ុំឲ្យមាៃការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ប៉ាុតៃត អាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់
ពីសស្ េះការវ ិភ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង
ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។
• ក្ស្េិតខព ់
ៃិងសៅក្ស្េិតខព

–
់

ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូ ៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទ ំងសៅក្ស្េិតែំបូង
ប៉ាុតៃត វាពុំមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជពទ ំងេូ លសនាេះសទ។

• ក្ស្េិតស្គទត់ជំនាញ
–
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវ ិភ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស្វ ើស ើង
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជព។
ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា
សែើេបីោំស្ទែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។

តផន ក្សៃេះចប់សផត ើេសោយការពិភ្ជក្ាអំពីអភិបាលក្ិច្ច
ៃិងរោឋ-ភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

ៃិងបនាទប់េក្

សផ្លតតសលើអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

• ជាៃ់ទី១ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ សហើយទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទូ លំទូលាយ

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ
១.
អភិបាលក្ិច្ចស្តូវបាៃក្ំ
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។

ត់ៃិយេៃ័យថាជារសបៀបតែល ងា េនានាសរៀបច្ំក្ំ

ត់

• អភិបាលក្ិច្ចសក្ើតស ើងសៅក្ស្េិតខុ ៗោន
–
ក្ស្េិតេូ លោឋៃ
ក្ស្េិតជាតិ
ៃិងមាៃតួ អងា ជាសស្ច្ើៃតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងរោឋភិបាល ងា េ ុី វ ិលៃិងស្ក្ ុេអាជីវក្េម ។
• អភិបាលក្ិច្ចមាៃទំនាក្់ទំៃងយ៉ាងជិត ន ិទធជាេួ យរោឋភិបាល
–
ៃិងតួ អងា ជាសស្ច្ើៃនាក្់តែលអៃុវតត អំណ្តច្រប ់រែឋ
ឬអងា ភ្ជពែ៏ ំខ្ៃ់េួយតែលមាៃឯក្សទ សៅក្នុងការផត ល់អភិបាលក្ិច្ច។
គឺជាតួ អងា ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចតែល ំខ្ៃ់បំផុត។
គឺជាការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យលេែ ិត

• ជាៃ់ទី២ – មាៃអតថ ិភ្ជពនៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងេួ យ ប៉ាុតៃត ទិៃនៃ័យេិៃទៃ់អាច្ត វ ងរក្បាៃសនាេះសទ
ៃិង
• ជាៃ់ទី៣ – វ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោនជាអៃត រជាតិេិៃទៃ់ស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសៅស ើយសទ

• អភិបាលក្ិច្ចរ ួេបញ្ចល
ូ “ៃសយបាយនៃតស្េូវការ” ៃិង “ៃសយបាយនៃការផា ត់ផាង់”។

២.
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ៃិង សស្េច្បាៃៃូ វអនាគតរ ួេរប ់ពួក្សគ។

ូ ច្នាក្រ SDG ស្តូវបាៃចត់ថានក្់ជាស្បព័ៃធេួ យតែលមាៃបីជាៃ់ សោយតផែ ក្សលើបញ្ជហ វ ិ្ីស្គន្រ ត ៃិងទិៃនៃ័យ៖

ៃិងក្ស្េិត ក្ល

–

គិតស្តឹេឆានំ២០១៧៖
•

រច្នា េព ័ៃធផល វូ ការនៃវ ិ ័យស្គធារ

ៈ

រោឋភិបាល

ូ ច្នាក្រេួ យភ្ជគបី
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ ស្មាប់ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ SDGs

មាៃទិៃនៃ័យតែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ

• ជិតេួ យភ្ជគបួ ៃមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត ប៉ាុតៃត ពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទៃិង
• ស្គេ ិបស្បាំបីភ្ជគរយ ពុំមាៃវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលស្តូវបាៃស្ពេសស្ពៀងោន ៃិងពុំមាៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។

ៃិង្ំទូលាយរប ់ ងា េសែើេបីក្ំ

ត់

• រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
គឺជារោឋភិបាលតែល
ស្មាប់រាល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗទ ំងអ ់
ព័ត៌មាៃតែលអាច្អៃុវតត បាៃទ ំងអ អា
់ ច្ត វ ងរក្បាៃសៅសពលៃិងសៅក្តៃា ងតែលស្តូវការព័ត៌មាៃទ ំងសនាេះ។
• សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យកាៃ់តតសស្ច្ើៃអាច្នាំឲ្យមាៃ៖
អភិបាលក្ិច្ច
ៃិងការស្គប់ស្គងតែលលែ ជាងេុៃ
ការចប់បាៃ
ការកាត់បៃថ យ
ៃិងការទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្
ៃិងក្ំហុ ឆ្ា ងបាៃលែ ស្បស ើរស ង
ើ
ស វាតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃ
សោយតផែ ក្តាេការយល់ែឹងតែលទទួ លបាៃពីស វាតែលស្តូវបាៃផត ល់ជូៃសនាេះ
ស្ប ិទធផលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរជាងេុៃតែលអាច្នាំឲ្យមាៃការកាត់បៃថ យច្ំណ្តយ។

សៅអា ុី បញ្ជហស្បឈេតផន ក្ទិៃនៃ័យតែលស្បឈេេុខសោយរោឋភិបាល រ ួេមាៃ៖
• តស្េូវការក្នុងការពស្ងឹងស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិសែើេបីរាយការ ៍អំពី
SDGs
ៃិងសលើក្ទឹក្ច្ិតតឲ្យមាៃៃវាៃុវតត ៃ៍សៅក្នុងការស្បេូ លទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើឲ្យក្ិច្ចការសៅក្នុងនែមាៃភ្ជពស្គេញ្ា
• តស្េូវការរប ់ស្បសទ នានាសៅក្នុងការសផ្លតតសលើ ូ ច្នាក្រតែលមាៃអតថ ៃ័យខ្ាំងបំផុត ស្មាប់ អាទិភ្ជពនៃការអៃុ
វតត រប ់ពួក្សគ( ូ ច្នាក្រទ ំង២៣២េិៃតេៃ ុទធតត ក្់ព័ៃធសៅស្គប់ក្រ ីទ ំងអ ់សនាេះសទ)ៃិង
• យក្ឈន េះសលើការពិៃិតយតាេោៃតែលស្តូវបាៃបញ្ជាសោយលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការត វ ងរក្ទិៃនៃ័យ
សស្ច្ើៃជាងភ្ជព ក្់ព័ៃធរប ់ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះច្ំស េះអាទិភ្ជពជាតិ។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

ទស្េង់ខុ ៗោននៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ រ ួេមាៃ៖
• ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
–
ែំស ើរការតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ
ការែក្ស្ ង់យក្រច្នាបថ
ៃិងការពិតនានាពីទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះ
ៃិងសស្បើស្បា ់ការពិតទង
ំ សនាេះសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃតែលជេះឥទធ ិពលែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្”។
• ការបសងក ើតសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាង
–
ការសស្បើស្បា ់ការស្ស្គវស្ជាវ
ៃិងព័ត៌មាៃ
ត ីពីលទធ ផលនៃក្េម វ ិ្ីលែ បំ ផុ ត តែលអាច្ត វ ងរក្បាៃ
សែើ េបី ផត ល់ កា រត នាំ ែ ល់ ស ច្ក្ត ី សស្េច្សៅស្គប់ ែំ ណ្ត ក្់ កា លទង
ំ អ ់ នៃការែំស រើ ការសោលៃសយបាយៃិងសៅក្នុ
ងតផន ក្ៃីេួយៗនៃរោឋភិបាលៃិង
• ការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល
–
យុទធស្គន្រ ត នៃការស្គប់ស្គងតែលតួ អងា ស្គប់រ ូបស្វ ើការរ ួេច្ំត ក្សោយផ្លទល់
ឬសោយស្បសយលសែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលជាសស្ច្ើៃ
តែលធានាថាែំស ើរការ
ផលិតផល
ៃិងស វារប ់ពួក្សគរ ួេច្ំត ក្ែល់ការ សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលតែលច្ង់បាៃ (ធាតុសច្ញ លទធ ផល ៃិងសោលសៅ
ឬការជេះឥទធ ិពលសៅក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ)។
៣.
បញ្ជហស្បឈេសៅក្នុងអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃសេើលស ើញយ៉ាងច្ា ់សៅក្នុងការពិៃិតយតាេោៃអំពី
សោលសៅអភិវឌឍៃ៍ស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់អងា ការ ហស្បជាជាតិ (SDGs)
សែើេបីធានាច្ំស េះការអៃុវតត SDGs ស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជព េហា ៃន ិបាតអងា ការ ហស្បជាជាតិ បាៃអៃុេ័ត ូ ច្នាក្រ
SDG – ស្ក្បខ ឌ ែ៏ រ ឹងមាំេួយនៃ ូ ច្នាក្រ ៃិងទិៃនៃ័យ ថ ិតិ ស្មាប់ពិៃិតយតាេោៃអំពីវឌឍៃភ្ជព ផត ល់ព័ត៌មាៃែល់
សោលៃសយបាយ ៃិងធានាបាៃៃូ វគ សៃយយភ្ជពរប ់អនក្តែល ក្់ព័ៃធស្គប់រ ូប”។ SDGs មាៃ ូ ច្នាក្រច្ំៃួៃ ២៣២
សែើេបីវា ់ តវងអំពីវឌឍៃភ្ជព។

នាំ

ថា ឹងតថា ងអំពីគំរ ូសពញលក្ខ

ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល

អន ក្ច្ូ លរ ួេស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្ ុេ។
ស្ក្ ុេៃីេួយៗៃឹងចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់ភ្ជពសពញលក្ខ
NESTA៖

ៈនៃទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល

• ច្ំ ុ ច្ចប់សផត ើេ
–
ទិៃនៃ័យេិៃតេៃជាតផន ក្ែ៏ ំខ្ៃ់េួយនៃែំស

(ទ ំងេូ ល)

សោយសស្បើស្បា ់ក្ស្េិតរប ់

េប
ូ រទិៃនៃ័យ
េិៃ ូ វមាៃភ្ជពឆាាតនវ។
ើរការសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្សនាេះសទ។

• ក្ស្េិតេូ លោឋៃ – ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងរបាយការ ៍នានា ប៉ាុតៃត តាេ្េម តា តាេវ ិ្ីតែលស្បញាប់ស្បញាល់ៃិងមាៃឯក្ស្គរសយងបៃត ិច្បៃត ួច្ែល់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង។
• ក្ស្េិតេ្យេ
–
តាេ្េម តា
ស ន ើ ុំឲ្យមាៃការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ប៉ាុតៃត អាច្េិៃស្គប់ស្ោៃ់
ពីសស្ េះការវ ិភ្ជគពុំមាៃគុ ភ្ជពខព ់
េិៃស្តូវបាៃក្ំ ត់សោលសៅ ស្មាប់ស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលៃឹងស្តូវស្វ ើស ើង
ឬពុំមាៃទិៃនៃ័យតែលស្តឹេស្តូវ។
• ក្ស្េិតខព ់
ៃិងសៅក្ស្េិតខព

–
់

ស ច្ក្ត ី សស្េច្េួ យច្ំៃួៃស្តូវបាៃជូ ៃែំ ឹងសោយទិៃនៃ័យទ ំងសៅក្ស្េិតែំបូង
ប៉ាុតៃត វាពុំមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជពទ ំងេូ លសនាេះសទ។

• ក្ស្េិតស្គទត់ជំនាញ
–
ទិៃនៃ័យស្តូវបាៃវ ិភ្ជគ ស្មាប់សោលបំ ងជាក្់លាក្់នៃស ច្ក្ត ី សស្េច្ ំខ្ៃ់ៗតែលស្តូវស្វ ើស ើង
តែលមាៃ ងា តិភ្ជពសៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជព។
ទិៃនៃ័យអាច្ត វ ងរក្បាៃយ៉ាងទៃ់សពលសវលា
សែើេបីោំស្ទែល់ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្។

៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ
ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផល។

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល វ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន២
ំ ០១៦)។

សទេះបីជាមាៃបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏សោយ
រោឋភិបាលជាសស្ច្ើៃសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេនៃក្ងវ េះទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ។
ែូ សច្ន េះ
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងពាយេស្វ ើឲ្យស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ៃិងបំ ក្់ស្បភពទិៃនៃ័យថម ីៗ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ច។
តផន ក្សៃេះពិភ្ជក្ាអំពី ថ ិតិផល វូ ការ
ទិៃនៃ័យ្ំ
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង ទិៃនៃ័យតូ ច្ ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។

Terence Lutes “រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងផល វេួ
ូ យសឆាពេះសៅេុខ” ស្ក្ោ
នៃការវ ិភ្ជគស្បព័ៃធ IBM ឆានំ២០១៥។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ

Tom Symons “ស្ក្ ុេស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖
ឹ អំពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ាំងបំផុតនៃរោឋភិបាលក្ស្េិតេូ លោឋៃតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ” NESTA តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៦។
ការយល់ែង
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise_council.pdf។

១.
ថ ិតិផល វូ ការ
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួ សលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលផល វូ ការ ស្មាប់សោលបំ
េបង។

Joel Schwartz “ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នាំក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បលុក្រប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ
Northeastern នថាទី១៤ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decisionmaking/។

សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូ ការ
គឺសែើេបីបសងក ើត
ៃិងផសពវ ផាយអំពីលទធ ផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ង
ើ សែើេបីស្វ ើការឆ្លុេះបញ្ជចំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គមញ
ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិង ងា េសៅក្នុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង។

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី

Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុ តាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងសៅកាៃ់អភិបាលក្ិច្ចលែនៃភ័ ត ុ តាង (Oxford, Routledge
ឆានំ២០១៧)។
UNDG “ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល៖ ការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម នៃទ សនាទៃ RBM
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានា ស្មាប់លទធ ផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆានំ២០១១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។
UNDP “ក្ំ ត់ មាាល់អំពីការត នាំ៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ឆានំ២០៣០” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/povertyreduction/guidance-note--data-for-implementation-and-monitoring-of-the-203.html។

សោយេិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យឯក្ជៃសនាេះសទ
ថ ិតិផល វូ ការតផែ ក្សលើសោលការ ៍
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទារ ួេតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវ ិជាាជីវៈ។
កាលពីបុរា

–
ងតផន ក្រែឋ បាលជាច្

ត ង់ោរ

វ ិ្ីស្គន្រ ត

ថ ិតិផល វូ ការរ ួេមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទ ង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋ បាល។

សទេះបីជាមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យមាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវ េះខ្តទិៃនៃ័យផល វូ ការ ត ីពីក្ងវ ល់ ំខ្ៃ់ៗ
ែូ ច្ជា
សយៃឌ័រ
ជាសែើេ។
ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ
ក្ត់ មាាល់ថា
វ ិ េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការេិៃ ូ វផត ល់តនេា ែល់ ក្េម ភ្ជព
ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់ វ ិ ័យទ ំងអ ់បាៃ
ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថម ីេតងសទៀតសៅក្នុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ។
២.
ទិៃនៃ័យ្ំ
–
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូ ហវ តវរ
នៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ្េម តាមាៃ េតថ ភ្ជពអាច្ចប់យក្
រក្ាទុក្
ស្គប់ស្គង
ៃិង វ ិភ្ជគបាៃ”។
វាស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume) ភ្ជពខុ ពីោន (variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity)) តែល
“មាឌ”
ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ
“ភ្ជពខុ ពីោន”
ំសៅសលើច្ំៃួៃស្បសភទនៃទិៃនៃ័យ
ៃិង
“សលបឿៃ”
ំសៅសលើសលបឿៃនៃការែំស ើរការទិៃនៃ័ យ។
អន ក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃត វាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ សោយបតៃថ េ “ ច្ច ភ្ជព
(veracity)” (ភ្ជព ម ុ គស្គមញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថ ស្បសយជៃ៍ ឬតនេា ) ពីសលើ
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន ៃិងសលបឿៃ។
អន ក្ោំស្ទេួ យច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស

េះ៖

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
(exhaust
data)
–
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបបអ ក្េម ពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ
ែូ ច្ជា
ទូ រ ពទ ច្ល័ត
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថុ
ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍
ជាសែើេ។
• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបប ក្េម ពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ.
សៅក្នុងទីស្ក្ ុងឆាាតនវ ឬពីឧបក្រ ៍ តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរ ូបភ្ជពតែលទទួ លបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាាយ
ៃិងរ ូបភ្ជពផ្លកយរ ប។
• មាតិកាឌីជីថល
–
មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាង ក្េម សោយស្បជាជៃ
ែូ ច្ជា
អៃត រក្េម នៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
អតថ បទស្គរព័ត៌មាៃ
បលុក្
ឬការបសងាហេះស្គរ ត ីពីការងារ
ជាសែើេ។
េិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរឌី ជី ថ លតែលស្តូ វ បាៃតក្ ស្េួ លសោយអន ក្ណ្តមាន ក្់ សោយសច្តនា ស លគឺ មាៃភ្ជពអតត សនាេ័ត
ឬតថេទ ង
ំ អាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផងអាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ ។
៣. ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង – ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗសស្កាយសពលស្បេូ លបាៃ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
សៅក្នុងក្ិច្ចការអភិវឌឍៃ៍
វាក្៏ ំសៅសលើ
ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងរយៈសពលខា ី
ៃិងសៅក្នុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ

៣. ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ
ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផល។

B. Guy Peters ៃិង Jon Pierre អភិបាលក្ិច្ចតាេតបបសស្បៀបស្ៀប៖ ការត វ ងរក្ស ើង វ ិញៃូ វទិែឋភ្ជពនៃេុខងារក្នុងការស្គប់ស្គង (សខេស្រ ៊ីែ
ស្គរព័ត៌មាៃរប ់ស្គក្ល វ ិទាល័យសខេស្រ ៊ីែ ឆាន២
ំ ០១៦)។

សទេះបីជាមាៃបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យក្៏សោយ
រោឋភិបាលជាសស្ច្ើៃសៅក្នុងស្បសទ ក្ំពុងអភិវឌឍសៅតតស្បឈេេុខៃឹងបញ្ជហស្បឈេនៃក្ងវ េះទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ ។
ែូ សច្ន េះ
វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងពាយេស្វ ើឲ្យស្បភពទិៃនៃ័យតាេតបបបុរា មាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ៃិងបំ ក្់ស្បភពទិៃនៃ័យថម ីៗ ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ច។
តផន ក្សៃេះពិភ្ជក្ាអំពី ថ ិតិផល វូ ការ
ទិៃនៃ័យ្ំ
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង ទិៃនៃ័យតូ ច្ ៃិងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។

Terence Lutes “រោឋភិបាលតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងផល វេួ
ូ យសឆាពេះសៅេុខ” ស្ក្ោ
នៃការវ ិភ្ជគស្បព័ៃធ IBM ឆានំ២០១៥។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GQW03008USEN។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ

Tom Symons “ស្ក្ ុេស្បឹក្ាតែលមាៃគតិប ឌ ិត៖
ឹ អំពីភ្ជពសជឿៃសលឿៃខ្ាំងបំផុតនៃរោឋភិបាលក្ស្េិតេូ លោឋៃតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ” NESTA តខវ ិច្ឆ ិកា ឆានំ២០១៦។
ការយល់ែង
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://media.nesta.org.uk/documents/wise_council.pdf។

១.
ថ ិតិផល វូ ការ
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យជាតួ សលខតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងសោយទីភ្ជនក្់ងាររោឋភិបាលផល វូ ការ ស្មាប់សោលបំ
េបង។

Joel Schwartz “ការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ៖ ស ច្ក្ត ីត នាំក្ស្េិតែំបូង ស្មាប់អនក្ចប់សផតើេ” បលុក្រប ់ស្គក្លវ ិទាល័យ
Northeastern នថាទី១៤ តខ្ន ូ ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.northeastern.edu/graduate/blog/data-driven-decisionmaking/។

សោលបំ ងរប ់ ថ ិតិផល វូ ការ
គឺសែើេបីបសងក ើត
ៃិងផសពវ ផាយអំពីលទធ ផលនៃ ិទធិអំណ្តច្តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំស ង
ើ សែើេបីស្វ ើការឆ្លុេះបញ្ជចំងតែលអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ
អំពីបាតុភូតនៃការពិតែ៏ ម ុ គស្គមញ
ៃិងស រសពញសោយថាេពលតែល ក្់ព័ៃធៃឹងតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច
ៃិង ងា េសៅក្នុងស្បសទ តែលស្តូវបាៃសលើក្ស ើង។

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី

Justin Parkhurst ៃសយបាយនៃភ័ ត ុ តាង៖ ពីសោលៃសយបាយតែលតផែ ក្សលើភ័ ត ុ តាងសៅកាៃ់អភិបាលក្ិច្ចលែនៃភ័ ត ុ តាង (Oxford, Routledge
ឆានំ២០១៧)។
UNDG “ស ៀវសៅត នាំអំពីការស្គប់ស្គងតែលតផែ ក្សលើលទធ ផល៖ ការស្វ ើ ុខែុេៃីយក្េម នៃទ សនាទៃ RBM
ៃិង វ ិ្ីស្គន្រ ត នានា ស្មាប់លទធ ផលនៃការអភិវឌឍតែលមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតស្បសទ ” តខតុលា ឆានំ២០១១។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf។
UNDP “ក្ំ ត់ មាាល់អំពីការត នាំ៖ ទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអៃុវតត ៃិងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព
ឆានំ២០៣០” តខក្ញ្ជា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/povertyreduction/guidance-note--data-for-implementation-and-monitoring-of-the-203.html។

សោយេិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យរប ់ វ ិ ័យឯក្ជៃសនាេះសទ
ថ ិតិផល វូ ការតផែ ក្សលើសោលការ ៍
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទារ ួេតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងស្ បតាេស្ក្េ ីល្េ៌តែលស្បក្បសោយវ ិជាាជីវៈ។
កាលពីបុរា

–
ងតផន ក្រែឋ បាលជាច្

ត ង់ោរ

វ ិ្ីស្គន្រ ត

ថ ិតិផល វូ ការរ ួេមាៃ ទិៃនៃ័យអំពីជំសរឿៃ ទិៃនៃ័យអំពីការ ទ ង់េតិ ៃិងទិៃនៃ័យរែឋ បាល។

សទេះបីជាមាៃបំ ងស្វ ើឲ្យមាៃលក្ខ ៈស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយក្៏សោយ ក្៏សៅតតមាៃក្ងវ េះខ្តទិៃនៃ័យផល វូ ការ ត ីពីក្ងវ ល់ ំខ្ៃ់ៗ
ែូ ច្ជា
សយៃឌ័រ
ជាសែើេ។
ពិភពសលាក្តែលរ ួេបញ្ចល
ូ
ក្ត់ មាាល់ថា
វ ិ េភ្ជពសយៃឌ័រ
ៃិងការេិៃ ូ វផត ល់តនេា ែល់ ក្េម ភ្ជព
ៃិងអាទិភ្ជពរប ់ន្រ ត ីសៅស្គប់ វ ិ ័យទ ំងអ ់បាៃ
ៃិងក្ំពុងសក្ើតស ើងស្គរជាថម ីេតងសទៀតសៅក្នុងក្ំ ត់ស្តា ថ ិតិ។
២.
ទិៃនៃ័យ្ំ
–
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតែលទំហំរប ់វា្ំជាងទំហំតែលឧបក្រ ៍ ូ ហវ តវរ
នៃេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ្េម តាមាៃ េតថ ភ្ជពអាច្ចប់យក្
រក្ាទុក្
ស្គប់ស្គង
ៃិង វ ិភ្ជគបាៃ”។
វាស្តូវបាៃក្ំ ត់លក្ខ ៈសោយអក្សរ V ច្ំៃួៃបី (មាឌ (volume) ភ្ជពខុ ពីោន (variety) ៃិងសលបឿៃ (velocity)) តែល
“មាឌ”
ំសៅសលើច្ំៃួៃទិៃនៃ័យ
“ភ្ជពខុ ពីោន”
ំសៅសលើច្ំៃួៃស្បសភទនៃទិៃនៃ័យ
ៃិង
“សលបឿៃ”
ំសៅសលើសលបឿៃនៃការែំស ើរការទិៃនៃ័ យ។
អន ក្ែនទសទៀតបាៃត នាំថា V នៃទិៃនៃ័យ្ំេិៃតេៃមាៃតតបីសនាេះសទ ប៉ាុតៃត វាមាៃច្ំៃួៃស្បាំ សោយបតៃថ េ “ ច្ច ភ្ជព
(veracity)” (ភ្ជព ម ុ គស្គមញ ឬភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃនៃទិៃនៃ័យ) ៃិង “គុ តនេា (value)” (អតថ ស្បសយជៃ៍ ឬតនេា ) ពីសលើ
មាឌ ភ្ជពខុ ពីោន ៃិងសលបឿៃ។
អន ក្ោំស្ទេួ យច្ំៃួៃបាៃោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ្ំច្ំស

េះ៖

• ទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
(exhaust
data)
–
ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបបអ ក្េម ពីការសស្បើស្បា ់ស វាឌីជីថលរប ់ស្បជាជៃ
ែូ ច្ជា
ទូ រ ពទ ច្ល័ត
ស្បតិបតត ិការហិរញ្ា វតថុ
ឬការស្ស្គវស្ជាវតាេតវបស្គយត៍
ជាសែើេ។
• ទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរ (sensing data) – ទិៃនៃ័យតែលស្បេូ លបាៃតាេតបប ក្េម ពីត ៊េៃ ៊េរ ឧ.
សៅក្នុងទីស្ក្ ុងឆាាតនវ ឬពីឧបក្រ ៍ តែលអាច្ ក្់បាៃ ៃិងតាេរយៈរ ូបភ្ជពតែលទទួ លបាៃពីត ៊េៃ ៊េរសៅទីឆាាយ
ៃិងរ ូបភ្ជពផ្លកយរ ប។
• មាតិកាឌីជីថល
–
មាតិកាសៅសលើតវបស្គយត៍តែលមាៃលក្ខ ៈសបើក្ច្ំហស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងយ៉ាង ក្េម សោយស្បជាជៃ
ែូ ច្ជា
អៃត រក្េម នៃស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
អតថ បទស្គរព័ត៌មាៃ
បលុក្
ឬការបសងាហេះស្គរ ត ីពីការងារ
ជាសែើេ។
េិៃែូ ច្ោនៃឹងទិៃនៃ័យតែលសស្បើស្បា ់អ ់ពីលទធ ភ្ជព
ៃិងទិៃនៃ័យតែលភ្ជាប់ជាេួ យត ៊េៃ ៊េរសនាេះសទ
សៃេះគឺជាខា ឹេស្គរឌី ជី ថ លតែលស្តូ វ បាៃតក្ ស្េួ លសោយអន ក្ណ្តមាន ក្់ សោយសច្តនា ស លគឺ មាៃភ្ជពអតត សនាេ័ត
ឬតថេទ ង
ំ អាច្សបាក្ស្បា ់បាៃសទៀតផងអាស្ ័យសលើសច្តនារប ់អនក្ៃិពៃធ ។
៣. ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ង – ំសៅសលើទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបញ្ជៃ
ូ ៃិងសស្បើស្បា ់ភ្ជាេៗសស្កាយសពលស្បេូ លបាៃ។
សទេះបីជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ
សៅក្នុងក្ិច្ចការអភិវឌឍៃ៍
វាក្៏ ំសៅសលើ
ព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ៃិងស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងរយៈសពលខា ី
ៃិងសៅក្នុងរយៈសពលតែល ក្់ព័ៃធផងតែរ

សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងថិរសវលាេួ យតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើ យតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងរ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហេះតាេស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
រ ូបភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លកយរ ប
ក្ស្េិតទឹក្សភា ៀង
ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទ ឆាាតនវ។

ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា
ស្ពេទ ំងទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្ផងតែរ។
៤. ទិៃនៃ័យតូ ច្ – ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លតតសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។ វាក្៏ស្តូវបាៃក្ំ
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូ ច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធ ិពលសលើការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ចុ បបៃន បាៃផងតែរ។
ទិៃនៃ័យតូ ច្ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួ យៃឹងការយល់ែឹងបាៃយ៉ាងទៃ់សពល
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានាសៅក្នុងេូ លោឋៃ) មាៃរសបៀបសរៀបរយ
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភន ក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា ។

ត់ៃិយេៃ័យថាជា

ស រសពញសោយអតថ ៃ័យ
ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខច ប់បាៃយ៉ាងលែ –
អាច្ត វ ងយល់បាៃ

សយងតាេ
John
Spacey
ទិៃនៃ័យតូ ច្
កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គាល់ជាស្គេញ្ា ថាជា
ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស្វ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា ៃិងទិៃន ៃ័យ្ំ។
៥.
ទិ ៃន ៃ័ យតែលបសងក ើ ត ស ើ ង សោយស្បជាពលរែឋ
ឬអងា ភ្ជពរប ់ ពួក្សគបសងក ើ ត ស ើ ង សែើ េបីពិ ៃិ តយតាេោៃ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស

–

ទិៃនៃ័យ។

ទិ ៃន ៃ័ យតែលស្បជាជៃ
ទេទរ

េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់។

ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ង
ើ សោយស្បជាពលរែឋ អាច្គូ បញ្ជាក្់អំពីបញ្ជហនានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្នុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ។

• នាំឲ្យមាៃគ

សៃយយភ្ជពច្ំស

េះែំស

Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូ ច្៖ ទិៃនៃ័យ្ំសៅសពលបនាទប់” Forbes នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖
ភ័ ត ុ តាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោ” តខេីនា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-casestudies-in-kenya-and-uganda.pdf។

តផន ក្ទី៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ធានាថា
ទិៃនៃ័យអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល
ស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញសោយរលូ ៃ។
សៃេះគឺជា ក្េម ភ្ជព/ែំណ្តក្់កាលក្ណ្ត
ត លរវាងការស្បេូ ល/បសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់រច្នាបថនានា។
១. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្ រ ិតភ្ជព ការសស្បើស្បា ់ ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ភ្ជពអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្គប់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់ ឬស្គប់ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួ យ។
វាគឺជាស្បព័ៃធនៃ ិទធិក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរ ការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ
តែលស្តូវបាៃអៃុវតត ស្ បតាេគំរ ូតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះជាេួ យព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខា េះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខា េះ
សោយសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត អវ ីខាេះ។

៍ជាផល វូ ការៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យ

ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ ៃិង

• ផត ល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋ សោយផ្លទល់
ៃិងស្វ ើឲ្យពួ ក្សគអាច្ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់។

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-fordevelopment_Whats-next_Studie_EN-1.pdf។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ

សស្បើស្បា ់៖
• សផទ ៀងផ្លទត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ

Soenke Ziesche វ ិ្ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតត ៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វ SDGs (ទីស្ក្ ុងបាងក្ក្ ESCAP ឆានំ២០១៧)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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។

ទេទរ

សោលសៅនៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖
• អៃុញ្ជាតឲ្យអងា ភ្ជពេួ យស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ

ឧទហរ ៍នានារ ួេមាៃ
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋ អំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ ុងសប៉ាកាំង
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅសអហស
ុ ីប
ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ
ៃិងផា ត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅក្នុង
ស្បសទ តង់ហាៃី។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ
ទិ ៃន ៃ័ យតែលបសងក ើ ត ស ើ ង សោយស្បជាពលរែឋ
• អន ក្ច្ូ លរ ួេស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្ ុេ។
• ស្ក្ ុេៃីេួយៗស្វ ើការ មាាល់
ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ តែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុងស្បសទ រ
ប ់ពួក្សគសែើេបីជួយពិៃិតយតាេោៃសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។
• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
Walter J. Radermacher “តួ នាទីរប ់ ថ ិតិផល វូ ការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្នុង Outlook។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។

• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផត ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតត សោលការ
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យៃិង
• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត

៍

សោលៃសយបាយ

ៃីតិ វ ិ្ី

តារាងសេស្ទិច្

ឧបក្រ

នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស វាស្គប់ស្គង។

២. ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ – ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតត ែំស ើរការ ស្គថបតយក្េម សោលៃសយបាយ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានាសែើេបីស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើយសោយអងា ភ្ជពេួ យ។
វារ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការទទួ លបាៃ
ការស្វ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូ វភ្ជពអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។

ការរក្ាទុក្

ទមាាប់អៃុវតត

ការការ រ
ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួ យធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល
ៃិងសៅក្តៃា ងតែលសគស្តូវការ។
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុ ក្សៅក្នុងទស្េង់
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ី ស្ក្ ួ ង ៃិងអងា ភ្ជពជាក្់លាក្់។
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសផ្លតតសលើតផន ក្នៃច្ំស

េះែឹងនានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ – មាាល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ (សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធសនាេះសទ) ៃិងគំៃូរបា ង់
ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបា ង់បសច្ច ក្សទ (blueprint) សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូ វការទ ំងសនាេះ។

៍

សហើយព័ត៌មាៃស្តូវបាៃស្វ ើឲ្យអាច្ត វ ងរក្បាៃសៅក្នុងថិរសវលាេួ យតែលអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពសែើេបីសឆ្ា ើ យតប
សៅៃឹងព័ត៌មាៃសនាេះ”។
ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងរ ួេបញ្ចល
ូ ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងាហេះតាេស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ងា េ
រ ូបភ្ជពតាេស្បព័ៃធផ្លកយរ ប
ក្ស្េិតទឹក្សភា ៀង
ៃិងទឹក្ជំៃៃ់តែលស្តូវបាៃពិៃិតយតាេោៃសោយត ៊េៃ ៊េរ
ៃិងទិៃនៃ័យអំពីទីតាំងរប ់ទូរ ពទ ឆាាតនវ។

ជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖ បញ្ជហស្បឈេ ៃិងកាលាៃុវតត ៃភ្ជព” តខឧ ភ្ជ ឆានំ២០១២។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseMay2012.pdf។

ទិៃនៃ័យតាេសពលសវលាជាក្់ត ត ងអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្បាៃទៃ់សពលសវលា
ស្ពេទ ំងទប់ស្គកត់ការឆ្សបាក្ផងតែរ។
៤. ទិៃនៃ័យតូ ច្ – ទិៃនៃ័យជំៃួ ឲ្យទិៃនៃ័យ្ំតែលសផ្លតតសលើស្បជាជៃជា ំខ្ៃ់”។ វាក្៏ស្តូវបាៃក្ំ
ប ត ុ ំទិៃនៃ័យតូ ច្ៗតែលអាច្ជេះឥទធ ិពលសលើការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្នាសពលបច្ចុ បបៃន បាៃផងតែរ។
ទិៃនៃ័យតូ ច្ភ្ជាប់ទំនាក្់ទំៃងរវាងេៃុ សជាេួ យៃឹងការយល់ែឹងបាៃយ៉ាងទៃ់សពល
(ទញសច្ញពីទិៃនៃ័យ្ំ ៃិង/ឬស្បភពនានាសៅក្នុងេូ លោឋៃ) មាៃរសបៀបសរៀបរយ
តតងតតអាច្សេើលស ើញសោយតភន ក្ទសទរ–សែើេបីអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃ ស្មាប់ក្ិច្ចការស្បចំនថា ។

ត់ៃិយេៃ័យថាជា

ស រសពញសោយអតថ ៃ័យ
ៃិងស្តូវបាៃសវច្ខច ប់បាៃយ៉ាងលែ –
អាច្ត វ ងយល់បាៃ

សយងតាេ
John
Spacey
ទិៃនៃ័យតូ ច្
កាលពីេុៃស្តូវបាៃស្គាល់ជាស្គេញ្ា ថាជា
ក្យទំសៃើបស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីតបងតច្ក្រវាងការស្វ ើស្បតិបតត ិការរប ់ទិៃនៃ័យបុរា ៃិងទិៃន ៃ័យ្ំ។
៥.
ទិ ៃន ៃ័ យតែលបសងក ើ ត ស ើ ង សោយស្បជាពលរែឋ
ឬអងា ភ្ជពរប ់ ពួក្សគបសងក ើ ត ស ើ ង សែើ េបីពិ ៃិ តយតាេោៃ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស

–

ទិៃនៃ័យ។

ទិ ៃន ៃ័ យតែលស្បជាជៃ
ទេទរ

េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់។

ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ង
ើ សោយស្បជាពលរែឋ អាច្គូ បញ្ជាក្់អំពីបញ្ជហនានាតែលមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់ច្ំស េះស្បជាជៃ
ៃិងបសងក ើៃការយល់ស ើញរប ់ពួក្សគសៅក្នុងការជតជក្តវក្តញក្អំពីសោលៃសយបាយសៅក្នុងក្ស្េិតខព ់ជាងសៃេះ។

• នាំឲ្យមាៃគ

សៃយយភ្ជពច្ំស

េះែំស

Roger Dooley “ទិៃនៃ័យតូ ច្៖ ទិៃនៃ័យ្ំសៅសពលបនាទប់” Forbes នថាទី១៦ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/#1811e5fb7870។
គំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃការអភិវឌឍ “ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ៃិងការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព៖
ភ័ ត ុ តាងពីរបាយការ ៍អំពីក្រ ី ិក្ាសៅក្នុងស្បសទ សគៃយ៉ា ៃិងស្បសទ អឹសហា ៃោ” តខេីនា ឆាន២
ំ ០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://hivos.org/sites/default/files/publications/15-citizen-generated-data-and-sustainable-development-evidence-from-casestudies-in-kenya-and-uganda.pdf។

តផន ក្ទី៤. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ
ធានាថា
ទិៃនៃ័យអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃយ៉ាងងាយស្ ួ ល
ស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយេិៃចំបាច្់ខិតខំស្បឹងតស្បង
ៃិងស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញសោយរលូ ៃ។
សៃេះគឺជា ក្េម ភ្ជព/ែំណ្តក្់កាលក្ណ្ត
ត លរវាងការស្បេូ ល/បសងក ើតទិៃនៃ័យ ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ស្មាប់រច្នាបថនានា។
១. អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ – ែំស ើរការស្គប់ស្ជ ុងសស្ជាយ ស្មាប់ការស្គប់ស្គង ុច្ រ ិតភ្ជព ការសស្បើស្បា ់ ភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃ
ភ្ជពអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ ៃិង ៃត ិ ុខនៃស្គប់ទិៃនៃ័យទ ំងអ ់ តែលស្តូវបាៃកាៃ់កាប់ ឬស្គប់ស្គងសោយ ហស្ោ ណ្តេួ យ។
វាគឺជាស្បព័ៃធនៃ ិទធិក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងគ សៃយយភ្ជព ស្មាប់ែំស ើរ ការនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងព័ត៌មាៃ
តែលស្តូវបាៃអៃុវតត ស្ បតាេគំរ ូតែលបាៃស្ពេសស្ពៀងោន
តែលព ៌នាថាសតើអនក្ណ្តអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះជាេួ យព័ត៌មាៃសនាេះ ៃិងសៅសពលណ្តខា េះ សៅសស្កាេកាលៈសទ ៈណ្តខា េះ
សោយសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត អវ ីខាេះ។

៍ជាផល វូ ការៃិងប ត ុ ំទិៃនៃ័យ

ើរការនៃការអភិវឌឍតាេរយៈការពិៃិតយតាេោៃសោយឯក្រាជយ ៃិង

• ផត ល់ការតំណ្តងឲ្យស្បជាពលរែឋ សោយផ្លទល់
ៃិងស្វ ើឲ្យពួ ក្សគអាច្ស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
ឬស្វ ើឲ្យមាៃការផ្លា ់បតរច្ំ
ូ ស េះបញ្ជហនានាតែលមាៃផលប៉ាេះ ល់ច្ំស េះពួ ក្សគសោយផ្លទល់។

Andreas Pawelke ៃិងអន ក្ែនទសទៀត ទិៃនៃ័យសែើេបីការអភិវឌឍ៖ សតើៃឹងមាៃអវ ីបនាទប់សទៀត? – ទ សនាទៃ ៃិនានការ
ៃិងអៃុស្គ ៃ៍ ស្មាប់ក្ិច្ច ហស្បតិបតត ិការក្នុងការអភិវឌឍរប ់ស្បសទ អាលា ឺេ៉ាង់ (Bonn ៃិង Eschborn, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ឆានំ២០១៧)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/12/Final_Data-fordevelopment_Whats-next_Studie_EN-1.pdf។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ

សស្បើស្បា ់៖
• សផទ ៀងផ្លទត់រវាងការសរៀបរាប់អំពីសហតុការ

Soenke Ziesche វ ិ្ីស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យ្ំស្បក្បសោយៃវាៃុវតត ៃ៍ ស្មាប់ការចប់យក្ ៃិងការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យសែើេបីស្វ ើការពិៃិតយតាេោៃ
ៃិង សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វ SDGs (ទីស្ក្ ុងបាងក្ក្ ESCAP ឆានំ២០១៧)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
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។

ទេទរ

សោលសៅនៃការស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យរ ួេមាៃ៖
• អៃុញ្ជាតឲ្យអងា ភ្ជពេួ យស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃសៅក្នុងនាេជាស្ទពយ េបតត ិេួយ

ឧទហរ ៍នានារ ួេមាៃ
ទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតសោយស្បជាពលរែឋ អំពីគុ ភ្ជពខយល់សៅទីស្ក្ ុងសប៉ាកាំង
តផៃទីអំពីការសបៀតសបៀៃផល វូ សភទសៅសអហស
ុ ីប
ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការតច្ក្ចយ
ៃិងផា ត់ផាង់ទឹក្តែលបាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅក្នុង
ស្បសទ តង់ហាៃី។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ
ទិ ៃន ៃ័ យតែលបសងក ើ ត ស ើ ង សោយស្បជាពលរែឋ
• អន ក្ច្ូ លរ ួេស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្ ុេ។
• ស្ក្ ុេៃីេួយៗស្វ ើការ មាាល់
ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេនៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ តែលអាច្សក្ើតស ើងសៅក្នុងស្បសទ រ
ប ់ពួក្សគសែើេបីជួយពិៃិតយតាេោៃសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។
• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
Walter J. Radermacher “តួ នាទីរប ់ ថ ិតិផល វូ ការនាសពលអនាគត” អំណ្តច្ពីរបាយការ ៍ ថ ិតិសៅក្នុង Outlook។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://www.researchgate.net/publication/320616460_The_Future_Role_of_Official_Statistics។

• ក្ំ ត់ អៃុេ័ត ផត ល់ព័ត៌មាៃ ៃិងអៃុវតត សោលការ
ៃិងទំៃួលខុ ស្តូវនានាច្ំស េះការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យៃិង
• ពិៃិតយតាេោៃ ៃិងត

៍

សោលៃសយបាយ

ៃីតិ វ ិ្ី

តារាងសេស្ទិច្

ឧបក្រ

នាំអំពីអៃុសលាេភ្ជពនៃសោលៃសយបាយ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ ៃិងស វាស្គប់ស្គង។

២. ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ – ការបសងក ើត ៃិងការអៃុវតត ែំស ើរការ ស្គថបតយក្េម សោលៃសយបាយ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានាសែើេបីស្គប់ស្គងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើយសោយអងា ភ្ជពេួ យ។
វារ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ការទទួ លបាៃ
ការស្វ ើឲ្យមាៃ ុពលភ្ជព
ៃិងការែំស ើរការទិៃនៃ័យសែើេបីធានាបាៃៃូ វភ្ជពអាច្ច្ូ លសស្បើស្បា ់បាៃ
ៃិងភ្ជពទៃ់សពលសវលា ស្មាប់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។

ការរក្ាទុក្

ទមាាប់អៃុវតត

ការការ រ
ភ្ជពអាច្ទុក្ច្ិតតបាៃ

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យជួ យធានាអំពីភ្ជពអាច្ត វ ងរក្បាៃនៃទិៃនៃ័យសៅសពល
ៃិងសៅក្តៃា ងតែលសគស្តូវការ។
វាមាៃភ្ជពចំបាច្់ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលស្តូវបាៃរក្ាទុ ក្សៅក្នុងទស្េង់
ៃិងស្បព័ៃធខុ ៗោនជាសស្ច្ើៃតែលោំស្ទែល់ក្េម វ ិ្ី ស្ក្ ួ ង ៃិងអងា ភ្ជពជាក្់លាក្់។
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសផ្លតតសលើតផន ក្នៃច្ំស

េះែឹងនានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

• ស្គថបតយក្េម ទិៃនៃ័យ – មាាល់តស្េូវការទិៃនៃ័យរប ់ ហស្ោ (សោយេិៃគិតអំពីរច្នា េព ័ៃធសនាេះសទ) ៃិងគំៃូរបា ង់
ៃិងការតថរក្ាគំៃូរបា ង់បសច្ច ក្សទ (blueprint) សេសែើេបីបំសពញតាេតស្េូ វការទ ំងសនាេះ។

៍

• ការបសងក ើតគំរ ូ
ៃិងបា ង់រច្នាទិៃនៃ័យ
–
ែំស ើរការក្នុងការរក្ស ើញ
វ ិភ្ជគ
ៃិងក្ំ ត់ វ ិស្គលភ្ជពនៃលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងបនាទប់េក្ស្វ ើការតំណ្តង
ៃិងផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យទ ំងសៃេះសៅក្នុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរ ូទិៃនៃ័យ។

• ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
–
រ ួេបញ្ចល
ូ ការរច្នា
ការអៃុវតត
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេា រប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួ យវែត ជី វ ិតរប ់វា
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួ លបាៃ
រហូ តែល់ការសបាេះសចល។
ក្េម ភ្ជពតូ ច្ៗច្ំៃួៃពីររប ់វារ ួេមាៃ
ការោំស្ទច្ំស េះេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ច ក្ វ ិទាទិៃនៃ័យ។
•

ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
–
ការស្វ ើតផៃការ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជាក្់យថាភ្ជព
ៃិងការស្វ ើ វៃក្េម ស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ

ការអភិវឌឍ
ការអៃុញ្ជាត

ៃិងការអៃុវតត សោលៃសយបាយ
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ។

• ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ – ែំស ើរការតែល
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ ោននៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង
ៃិងរវាងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ
ក្េម វ ិ្ី

ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា ់ទី
ៃិងអងា ភ្ជពនានា”។

• ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ
ៃិងខា ឹេស្គរ
–
ការស្គប់ស្គងការចប់យក្
ការរក្ាទុក្
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតែល

ការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ក្់ព័ៃធ។

• ទិៃនៃ័យសយង
ៃិងទិៃនៃ័យសេ
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងា ភ្ជព
កាត់បៃថ យហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោននៃទិៃនៃ័យ ធានាបាៃៃូ វគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព
ច្ំណ្តយសលើការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ”។
់

ៃិងកាត់បៃថ យ

• ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
–
រ ួេបញ្ចល
ូ ព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ច ក្សទ
ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម
វ ិធាៃ
ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធទិៃនៃ័យ េសហតុផល
ៃិងរច្នា េព ័ៃធទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ”
ៃិង
• ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ
–
ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េម ភ្ជពនានាតែលអៃុវតត បសច្ច ក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ
សែើេបីបញ្ជាក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្តិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។
ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

• ក្ស្េិត
០
–
ពុំមាៃទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ាងមាៃរសបៀបសរៀបរយ
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូ ការរប ់ ហស្ោ
ស្មាប់ស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។

• ក្ស្េិតទី
៥
–
ការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖
ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គកត់ភ្ជពជាៃ់ោនតែលេិៃចំបាច្់។
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់
ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង
ៃិងវា ់ តវងអំពីគុ ភ្ជពៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ
ថា ឹងតថា ងអំពីភ្ជពសពញលក្ខ

ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

• អន ក្ច្ូ លរ ួេស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្ ុេ។
• ស្ក្ ុេៃីេួយៗស្វ ើការពិភ្ជក្ា ៃិង មាាល់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ
០-៥)។

ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល (ចប់ពី

• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។

–

• ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ
ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
–
ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូ វទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការរាយការ ៍ការស្គក្ ួ រៃិងការវ ិភ្ជគ។

៣.
វឌឍៃភ្ជពសៅក្នុងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃវា ់ តវងតាេរយៈគំរ ូសពញលក្ខ
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំណ្តក្់កាលនានានៃគំរ ូតែលបាៃស ល៖

• ក្ស្េិតទី ៤ – ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង។ វ ិ្ីស្គន្រ ត ត ង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពូ យទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋរច្នា
េព ័ៃធ
រ ួេជាេួ យេុខងារសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការ
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ាងលែ ។
ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ
គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់ តវងបាៃសៅក្នុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
ៃិង
េតថ ភ្ជពទូ ទ ំងអងា ភ្ជព ែូ ច្ជា ការស្វ ើ វៃក្េម ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទង
ំ អ ់ ជាសែើេ។

ោមៃ េតថ ភ្ជព។

• ក្ស្េិតទី ១ – ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ។ ទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ
សោយសស្បើស្បា ់ឈត
ុ ឧបក្រ ៍ តែលមាៃក្ស្េិតៃិងមាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួ ច្ឬោមៃទល់តតសស្គេះ។

ងទូ សៅ

• ក្ស្េិតទី
២
–
អាច្អៃុវតត េតងសទៀតបាៃ។
ការសលច្ស ើងៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងា តិភ្ជព
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតត ែំស ើរការសនាេះ។ អងា ភ្ជពចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ
ៃិងផត ល់ការឃ្ាំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
• ក្ស្េិ ត ទី ៣ – ស្តូវ បាៃក្ំ ត់។ ការសលច្ស ើ ង ៃូ វ េតថ ភ្ជពក្នុ ងការស្គប់ ស្គងទិ ៃន ៃ័ យ។ ការោក្់ សច្ញ ៃិ ង
ការស្វ ើ ស្គថប័ៃីយក្េម នៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាទមាាប់អៃុវតត តែលោំស្ទែល់កា រអៃុវតត ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុត(or
ganizational enabler)។

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស
ឆានំ២០១៧)។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publications

វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/
Pulse Lab Jakarta “ការ មាាល់ស ើញកាលាៃុវតត ៃភ្ជពសៅក្នុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ” Medium នថាទី០៨
តខតុលា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-to-strengthen-datagovernance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។
Matthew Chase “ស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ សៅក្នុងឆានំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។

តផន ក្ទី៥. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីទទួ លបាៃការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះស្តូវតតបាៃវ ិភ្ជគ។
សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវត វ ងរក្ភ្ជពលសេែ ៀង
ៃិងក្ំ ត់តួនាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃ េស្ បផងតែរ។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់
១. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ – ការបៃត ែក្ស្ ង់អតថ ៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រឯក្សទ
សរៀបច្ំ ៃិងបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ ៃិងច្ងអុលបងាហញអំពីរច្នាបថនានា។

តែលផ្លា ់បតរូ

មាៃការវ ិភ្ជគច្ំៃួៃបួ ៃស្បសភទ៖
• ការវ ិភ្ជគតាេតបបព

៌នា – ផត ល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខាេះបាៃសក្ើតស ើង?

• ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ
–
វា ់ តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖សហតុអវីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយ
បាៃសក្ើតស ើង?
• ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ
–
សស្បើស្បា ់គំរ ូ ថ ិតិ
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខាេះតែលអាច្សក្ើតស ើង?
• ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ – ផត ល់ការត នាំ៖ សតើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះតែលស្តូវអៃុវតត ?

ៃិងបសច្ច ក្សទ ក្នុងការពាក្រ

៍

• ការបសងក ើតគំរ ូ
ៃិងបា ង់រច្នាទិៃនៃ័យ
–
ែំស ើរការក្នុងការរក្ស ើញ
វ ិភ្ជគ
ៃិងក្ំ ត់ វ ិស្គលភ្ជពនៃលក្ខ ខ ឌ តស្េូវនៃទិៃនៃ័យ
ៃិងបនាទប់េក្ស្វ ើការតំណ្តង
ៃិងផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីលក្ខ ខ ឌ តស្េូ វនៃទិៃនៃ័យទ ំងសៃេះសៅក្នុងទស្េង់ជាក្់លាក្់េួយតែលសៅថា គំរ ូទិៃនៃ័យ។

• ការរក្ាទុក្
ៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការទិៃនៃ័យ
–
រ ួេបញ្ចល
ូ ការរច្នា
ការអៃុវតត
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សែើេបីបសងក ើៃគុ តនេា រប ់វាជាអតិបរមាសៅសពញេួ យវែត ជី វ ិតរប ់វា
ចប់ពីការបសងក ើត/ការទទួ លបាៃ
រហូ តែល់ការសបាេះសចល។
ក្េម ភ្ជពតូ ច្ៗច្ំៃួៃពីររប ់វារ ួេមាៃ
ការោំស្ទច្ំស េះេូ លោឋៃទិៃនៃ័យ
ៃិងការោំស្ទច្ំស េះបសច្ច ក្ វ ិទាទិៃនៃ័យ។
•

ៃត ិ ុខនៃទិៃនៃ័យ
–
ការស្វ ើតផៃការ
ៃិងៃីតិ វ ិ្ី ៃត ិ ុខសែើេបីផតល់ការបញ្ជាក្់យថាភ្ជព
ៃិងការស្វ ើ វៃក្េម ស្ទពយ េបតត ិនៃទិៃនៃ័យ

ការអភិវឌឍ
ការអៃុញ្ជាត

ៃិងការអៃុវតត សោលៃសយបាយ
ការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ៃិងព័ត៌មាៃបាៃយ៉ាងស្តឹេស្តូវ។

• ការស្វ ើ មាហរ ក្េម ៃិង េតថ ភ្ជពក្នុងការផ្លា ់បតរទិ
ូ ៃនៃ័យសៅវ ិញសៅេក្ – ែំស ើរការតែល
ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ ោននៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង
ៃិងរវាងក្តៃា ងរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យ
ក្េម វ ិ្ី

ក្់ព័ៃធៃឹងការផ្លា ់ទី
ៃិងអងា ភ្ជពនានា”។

• ការស្គប់ស្គងឯក្ស្គរ
ៃិងខា ឹេស្គរ
–
ការស្គប់ស្គងការចប់យក្
ការរក្ាទុក្
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យៃិងព័ត៌មាៃតែលស្តូវបាៃរក្ាទុក្សៅខ្ងសស្ៅេូ លោឋៃទិៃនៃ័យតែល

ការច្ូ លសស្បើស្បា ់
ក្់ព័ៃធ។

• ទិៃនៃ័យសយង
ៃិងទិៃនៃ័យសេ
ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សែើេបីបំសពញតាេសោលសៅរប ់អងា ភ្ជព
កាត់បៃថ យហាៃិភ័យតែល ក្់ព័ៃធៃឹងភ្ជពជាៃ់ោននៃទិៃនៃ័យ ធានាបាៃៃូ វគុ ភ្ជពកាៃ់តតខព
ច្ំណ្តយសលើការស្វ ើ មាហរ ក្េម ទិៃនៃ័យ”។
់

ៃិងកាត់បៃថ យ

• ទិៃនៃ័យតែលផត ល់ព័ត៌មាៃអំពីទិៃនៃ័យសផសងសទៀត
–
រ ួេបញ្ចល
ូ ព័ត៌មាៃអំពីែំស ើរការបសច្ច ក្សទ
ៃិងែំស ើរការអាជីវក្េម
វ ិធាៃ
ៃិងការោក្់ក្ំហិតសលើទិៃនៃ័យ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធទិៃនៃ័យ េសហតុផល
ៃិងរច្នា េព ័ៃធទិៃនៃ័យតផន ក្រ ូបវៃត ”
ៃិង
• ការស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពទិៃនៃ័យ
–
ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គង ក្េម ភ្ជពនានាតែលអៃុវតត បសច្ច ក្សទ ស្គប់ស្គងគុ ភ្ជពច្ំស េះទិៃនៃ័យ
សែើេបីបញ្ជាក្់ថាទិៃនៃ័យសនាេះមាៃភ្ជព ័ក្តិ េៃឹងការសស្បើស្បា ់ ៃិងបំសពញតាេតស្េូវការរប ់អនក្សស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។
ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។

• ក្ស្េិត
០
–
ពុំមាៃទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំយ៉ាងមាៃរសបៀបសរៀបរយ
ឬពុំមាៃែំស ើរការផល វូ ការរប ់ ហស្ោ
ស្មាប់ស្វ ើការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសនាេះសទ។

• ក្ស្េិតទី
៥
–
ការស្វ ើឲ្យស្បស ើរស ើង៖
ការសក្ើៃស ើងយ៉ាងឆាប់រហ័ នៃទិៃនៃ័យស្តូវបាៃស្គប់ស្គងសែើេបីទប់ស្គកត់ភ្ជពជាៃ់ោនតែលេិៃចំបាច្់។
តារាងសេស្ទិច្នៃការយល់ែឹងយ៉ាងច្ា ់
ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្គប់ស្គង
ៃិងវា ់ តវងអំពីគុ ភ្ជពៃិងែំស ើរការរប ់ទិៃនៃ័យ។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត នាំ
ថា ឹងតថា ងអំពីភ្ជពសពញលក្ខ

ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

• អន ក្ច្ូ លរ ួេស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាស្ក្ ុេ។
• ស្ក្ ុេៃីេួយៗស្វ ើការពិភ្ជក្ា ៃិង មាាល់ក្ស្េិតភ្ជពសពញលក្ខ
០-៥)។

ៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល (ចប់ពី

• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។

–

• ការបសងក ើតឃ្ាំងទិៃនៃ័យ
ៃិងការ មាាត់អាជីវក្េម
–
ការស្វ ើតផៃការ
ការអៃុវតត
ៃិងការស្គប់ស្គងែំស ើរការនានាសែើេបីផតល់ជូៃៃូ វទិៃនៃ័យតែលោំស្ទច្ំស េះការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្
ៃិងោំស្ទច្ំស េះអន ក្ស្វ ើការតផន ក្ច្ំស េះែឹងតែលបាៃច្ូ លរ ួេសៅក្នុងការរាយការ ៍ការស្គក្ ួ រៃិងការវ ិភ្ជគ។

៣.
វឌឍៃភ្ជពសៅក្នុងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអាច្ស្តូវបាៃវា ់ តវងតាេរយៈគំរ ូសពញលក្ខ
ខ្ងសស្កាេសៃេះ គឺជាែំណ្តក្់កាលនានានៃគំរ ូតែលបាៃស ល៖

• ក្ស្េិតទី ៤ – ស្តូវបាៃស្គប់ស្គង។ វ ិ្ីស្គន្រ ត ត ង់ោរ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យពីក្ុំពូ យទ័រសលើតុសៅកាៃ់សហោឋរច្នា
េព ័ៃធ
រ ួេជាេួ យេុខងារសៅក្នុងការស្វ ើតផៃការ
ៃិងអភិបាលក្ិច្ចតបបេជឈការតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើងបាៃយ៉ាងលែ ។
ច្ំណ្តប់អារេម ៍ច្ំស េះក្ស្េិតសៃេះ
គឺការសក្ើៃស ើងតែលអាច្វា ់ តវងបាៃសៅក្នុងគុ ភ្ជពរប ់ទិៃនៃ័យ
ៃិង
េតថ ភ្ជពទូ ទ ំងអងា ភ្ជព ែូ ច្ជា ការស្វ ើ វៃក្េម ទិៃនៃ័យសៅស្គប់ែំណ្តក្់កាលទង
ំ អ ់ ជាសែើេ។

ោមៃ េតថ ភ្ជព។

• ក្ស្េិតទី ១ – ែំបូង/ ស្មាប់តតសពលតែលស្តូវការ។ ទមាាប់អៃុវតត នៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ ស្មាប់សោលបំ
សោយសស្បើស្បា ់ឈត
ុ ឧបក្រ ៍ តែលមាៃក្ស្េិតៃិងមាៃអភិបាលក្ិច្ចតិច្តួ ច្ឬោមៃទល់តតសស្គេះ។

ងទូ សៅ

• ក្ស្េិតទី
២
–
អាច្អៃុវតត េតងសទៀតបាៃ។
ការសលច្ស ើងៃូ វវ ិ្ីស្គន្រ ត តែលមាៃ ងា តិភ្ជព
ៃិងការក្ំ ត់តួនាទីសែើេបីោំស្ទែល់ការអៃុវតត ែំស ើរការសនាេះ។ អងា ភ្ជពចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់ វ ិ្ីស្គន្រ ត តបបេជឈការ
ៃិងផត ល់ការឃ្ាំសេើលកាៃ់តតសស្ច្ើៃ ស្មាប់ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ។
• ក្ស្េិ ត ទី ៣ – ស្តូវ បាៃក្ំ ត់។ ការសលច្ស ើ ង ៃូ វ េតថ ភ្ជពក្នុ ងការស្គប់ ស្គងទិ ៃន ៃ័ យ។ ការោក្់ សច្ញ ៃិ ង
ការស្វ ើ ស្គថប័ៃីយក្េម នៃែំស ើរការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យតែលអាច្តក្តស្បបាៃ
ៃិងទ សៃៈនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុងនាេជាទមាាប់អៃុវតត តែលោំស្ទែល់កា រអៃុវតត ទមាាប់អៃុវតត លែបំផុត(or
ganizational enabler)។

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
DAMA International អងា ភ្ជពស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យអំពីច្ំស
ឆានំ២០១៧)។

េះែឹង ក្ំត

សលើក្ទីពីរ (DAMA-DMBOK 2) (New Jersey, Technics Publications

វ ិទាស្គថៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ “ៃិយេៃ័យនៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.datagovernance.com/adg_data_governance_definition/
Pulse Lab Jakarta “ការ មាាល់ស ើញកាលាៃុវតត ៃភ្ជពសៅក្នុងការពស្ងឹងអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ” Medium នថាទី០៨
តខតុលា ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://medium.com/pulse-lab-jakarta/identifying-opportunities-to-strengthen-datagovernance-in-the-public-sector-92d9bc7db5ad។
Matthew Chase “ស្គថៃភ្ជពនៃការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ សៅក្នុងឆានំ២០១៨” Experian នថាទី០៨ តខក្ុេាៈ ឆានំ២០១៨។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.edq.cocm/blog/the-state-of-data-management-in-the-public-sector-in-2018/។

តផន ក្ទី៥. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀង ៃិងអពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីទទួ លបាៃការយល់ែឹងពីទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យទ ំងសនាេះស្តូវតតបាៃវ ិភ្ជគ។
សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវត វ ងរក្ភ្ជពលសេែ ៀង
ៃិងក្ំ ត់តួនាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃ េស្ បផងតែរ។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់
១. ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ – ការបៃត ែក្ស្ ង់អតថ ៃ័យសច្ញពីទិៃនៃ័យសៅសោយសស្បើស្បា ់ស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រឯក្សទ
សរៀបច្ំ ៃិងបសងក ើតគំរ ូទិៃនៃ័យសែើេបីទញស ច្ក្ត ី ៃន ិោឋៃ ៃិងច្ងអុលបងាហញអំពីរច្នាបថនានា។

តែលផ្លា ់បតរូ

មាៃការវ ិភ្ជគច្ំៃួៃបួ ៃស្បសភទ៖
• ការវ ិភ្ជគតាេតបបព

៌នា – ផត ល់ការយល់ែឹងសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខាេះបាៃសក្ើតស ើង?

• ការវ ិភ្ជគតាេតបបវ ិៃិច្ឆ័យ
–
វា ់ តវងអំពីទិៃនៃ័យតាេស្បវតត ិស្គន្រ ត ស្ៀបៃឹងទិៃនៃ័យសផសងសទៀតសែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖សហតុអវីបាៃជាសរឿងអវ ីេួយ
បាៃសក្ើតស ើង?
• ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃ
–
សស្បើស្បា ់គំរ ូ ថ ិតិ
សែើេបីសឆ្ា ើយតបសៅៃឹង៖ សតើមាៃអវ ីខាេះតែលអាច្សក្ើតស ើង?
• ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ – ផត ល់ការត នាំ៖ សតើ ក្េម ភ្ជពអវ ីខាេះតែលស្តូវអៃុវតត ?

ៃិងបសច្ច ក្សទ ក្នុងការពាក្រ

៍

ការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគ
ក្់ព័ៃធៃឹង
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូ វការយល់ែឹង។

ការអៃុវតត ែំស

ើរការក្នុងការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ គឺជា វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្មាប់ស្វ ើកា រវ ិភ្ជគ ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជាបាៃយ៉ាងស្ប ិ ទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផល។ ប៉ាុតៃត ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃចំបាច្់ស្តូវមាៃភ្ជពអពាស្ក្ឹត ឬោមៃភ្ជពលសេែ ៀងសនាេះសទ។
២ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
គឺជាប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត
ៃឹងជួ យគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហណ្តេួ យ”។

នាំ

ឬវ ិធាៃតផន ក្គ

ិត វ ិទាតែល

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ី សអើង
ៃិងភ្ជពេិៃយុតតិ្េ៌ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។
ការសរ ី សអើងស្តូវបាៃបងក ប់សៅក្នុងគំរ ូសនាេះ។

ជាពិស

សៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ

ជាលទធ ផល

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្ជាលទធ ផលនៃបញ្ជហនានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន។ បញ្ជហទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ
ធាតុច្ូលនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង
ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
វ ិធាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ
ក្ងវ េះការយល់ែឹងអំពីប រ ិបទ ៃិងរងវ ង់នៃសយបល់ស្ត ប់។
ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
• តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបួ ៃស្ក្ ុេ។
• ការក្ំ ត់ស្បធាៃបទ៖ ស្ក្ ុេទី១ – ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ស្ក្ ុេទី២ – ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ ស្ក្ ុេទី៣ –
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃៃិងស្ក្ ុេទី៤–ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ។
• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ពិភ្ជក្ាអំពីការសស្បើស្បា ់ជាក្់ត ត ង
ៃូ វស្បសភទនៃការវ ិភ្ជគតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជូៃពួ ក្សគ។

ឬការសស្បើស្បា ់ជា កាតៃុពល ស្មាប់រោឋភិបាល

• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញ។
ការោក្់ក្ំហិតនៃអពា ៃតរញ្ជា
• តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាស្ក្ ុេ។

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃត រាយពីរស្បសភទ៖

• ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតបងតច្ក្ – សៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្វ ើការតច្ក្រំ តលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា
ឬ្ៃធាៃេួ យច្ំៃួៃសោយតផែ ក្តាេការ ៃម តតែលមាៃភ្ជពសរ ី សអើង ៃិង

• ស្ក្ ុេៃីេួយៗ មាាល់
ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីឧទហរ ៍/ក្រ ជា
ី ក្់លាក្់/ច្ា ់លា ់
(វតត មាៃនៃភ្ជពជំនាញ
លក្ខ ៈរប ប
់ ញ្ជហ
ផត ល់សហតុផល េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា ។

• ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតំណ្តង – សៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្ ុេេួ យច្ំៃួៃតាេវ ិ្ីតែលស្បហាក្់
ស្បតហលោនៃឹងអតត ញ្ជា
តែរ។

• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។

បញ្ជហេួ យសផសងសទៀត
ៃិងការវ ិភ្ជគមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះគឺតួនាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា
៣ អពា ៃតរញ្ជា

សៅសពលតែលការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។

ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

Malcom Gladwell សៅក្នុ ងស ៀវសៅឆានំ ២ ០០៥ រប ់ ោ ត់ េួ យពស្ពិ ច្ តភន ក្ ៖ អំ ណ្ត ច្នៃការគិ ត សោយោម ៃការគិត
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃត បនាទប់រប ់អពា ៃតរញ្ជា
។
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាាល់ស ើញលក្ខ ខ ឌ នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ សៅសពលតែលអន ក្ណ្តមានក្់ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
៖
• វតត មាៃនៃភ្ជពជំនាញ
–
សៅសពលតែលេៃុ សមានក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្នុងែូ សេៃសនាេះ
េៃុ សមានក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លា
ក្់ច្ំស េះែូ សេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
• លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ
–
អពា ៃតរញ្ជា
អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហតែលោមៃរច្នា េព ័ៃធ
–
បញ្ជហតែលខវ េះវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់
ឬមាៃលក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ងតតពីរ
ឬបីប៉ាុសណ្ត
ណ េះសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ៃិង
• សពលសវលាតែលមាៃ
–
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួ ច្ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគលេែ ិត។

ៈ-

វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការក្ត់ មាាល់ថា៖
• ភ័ ត ុ តាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់ណ្ត ់ តែល
សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ
ការពឹងតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតតេួ យេុខ
តាេ្េម តា
នាំឲ្យស្វ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែ ជាង
សហើយអន ក្ពាក្រ ៍ តថេទ ំងបាៃពឹងតផែ ក្សលើការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍ ៃិង
“អន ក្ជំនាញ”
តថេសទៀតផង។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

នាំ

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ឹ អំពីការវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆានំ២០១៧។
Anusha Mehta “ការវ ិភ្ជគអំពីអាជីវក្េម ទ ំងបួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។
Sid Frank ៃិង Traci Gusher “ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ រោឋភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងការវ ិភ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធ ផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូ ៃស្បជាពលរែឋ ” វ ិទាស្គថៃរោឋភិបាល
KPMG តខេិថុនា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-bettergovernment.pdf។
Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ” ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ
១០ (តខតុលា ឆានំ២០១៦)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។
េូ លៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ៖ អៃុវតត ទ សនាទៃសៅតាេបរ ិបទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន
(វា ុីងសតាៃឌី ុី ឆានំ២០១៧)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។
ី ល វបប្េ៌ ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ៃិងក្ីឡានៃច្ស្ក្ភពអង់សគា “ការត នាំ៖ ស្ក្បខ ឌ ីល្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ស្ក្ ួ ងឌីជថ
(បាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅនថាទី៣០ តខ ីហា ឆានំ២០១៨)”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.gov.uk/government/publications/data-ethicsframework/data-ethics-framework។
Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥)។

សៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័

អពា ៃតរញ្ជា
េិៃគួ រស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតែលមាៃវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ៃិងលក្ខ
វ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស្វ ើការវ ិភ្ជគសនាេះសទ។

តែលលក្ខ ខ ឌ ទ ំងបី
សពលសវលាតែលមាៃ)

Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជពសៅក្នុងការពឹងតផែក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
(ៃិងសៅសពលណ្តតែលោមៃ ុវតថ ិភ្ជព)” Harvard
Business Review នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-andwhen-its-not។

តផន ក្ទី៦.សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យៃឹងេិៃសក្ើតស ើងភ្ជាេៗបនាទប់ពីមាៃការសលច្ស ើងនៃបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
សោលៃសយបាយ
ៃិងក្េម វ ិ្ីនានាស្តូវតតបាៃអៃុេ័ត/ឬអៃុវតត សែើេបីទទួ លស្គាល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសនាេះ។
សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីទ ំងសនាេះរ ួេមាៃ ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត ៃិងការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ
១. ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ

ការសស្បើស្បា ់ការវ ិភ្ជគ
ក្់ព័ៃធៃឹង
ឬែំស ើរការសេកាៃិច្សែើេបីនាំេក្ៃូ វការយល់ែឹង។

ការអៃុវតត ែំស

ើរការក្នុងការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ គឺជា វ ិ្ីស្គន្រ ត ស្មាប់ស្វ ើកា រវ ិភ្ជគ ៃិងសោេះស្ស្គយបញ្ជាបាៃយ៉ាងស្ប ិ ទធភ្ជព ៃិងស្ប ិទធផល។ ប៉ាុតៃត ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រេិៃចំបាច្់ស្តូវមាៃភ្ជពអពាស្ក្ឹត ឬោមៃភ្ជពលសេែ ៀងសនាេះសទ។
២ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ

ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
គឺជាប ត ុ ំនៃស ច្ក្ត ីត
ៃឹងជួ យគ នាច្សេា ើយ ស្មាប់បញ្ជហណ្តេួ យ”។

នាំ

ឬវ ិធាៃតផន ក្គ

ិត វ ិទាតែល

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រសក្ើតស ើងសៅសពលតែលការសរ ី សអើង
ៃិងភ្ជពេិៃយុតតិ្េ៌ស្តូវបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ សៅក្នុងការបសងក ើតការគ នាសនាេះ។
ការសរ ី សអើងស្តូវបាៃបងក ប់សៅក្នុងគំរ ូសនាេះ។

ជាពិស

សៅក្នុងក្ុំពូ យទ័រ

ជាលទធ ផល

ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្ជាលទធ ផលនៃបញ្ជហនានាសៅែំណ្តក្់កាលខុ ៗោន។ បញ្ជហទ ំងសៃេះរ ួេមាៃ
ធាតុច្ូលនៃទិៃនៃ័យតែលមាៃភ្ជពលសេែ ៀង
ឬមាៃគុ ភ្ជពេិៃលែ
វ ិធាៃតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់េិៃបាៃលែ
ក្ងវ េះការយល់ែឹងអំពីប រ ិបទ ៃិងរងវ ង់នៃសយបល់ស្ត ប់។
ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

ការវ ិភ្ជគទិៃនៃ័យ
• តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបួ ៃស្ក្ ុេ។
• ការក្ំ ត់ស្បធាៃបទ៖ ស្ក្ ុេទី១ – ការវ ិភ្ជគតាេតបបព ៌នា ស្ក្ ុេទី២ – ការវ ិភ្ជគតាេតបប វ ិៃិច្ឆ័យ ស្ក្ ុេទី៣ –
ការវ ិភ្ជគតាេតបបទ សៃ៍ទយទុក្េុៃៃិងស្ក្ ុេទី៤–ការវ ិភ្ជគតាេតបបបញ្ា តត ិ។
• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ពិភ្ជក្ាអំពីការសស្បើស្បា ់ជាក្់ត ត ង
ៃូ វស្បសភទនៃការវ ិភ្ជគតែលស្តូវបាៃក្ំ ត់ជូៃពួ ក្សគ។

ឬការសស្បើស្បា ់ជា កាតៃុពល ស្មាប់រោឋភិបាល

• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញ។
ការោក្់ក្ំហិតនៃអពា ៃតរញ្ជា
• តបងតច្ក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាស្ក្ ុេ។

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រអាច្នាំឲ្យមាៃស ច្ក្ត ីអៃត រាយពីរស្បសភទ៖

• ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតបងតច្ក្ – សៅសពលតែលការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រស្វ ើការតច្ក្រំ តលក្ ឬកាត់ទុក្ឱកា
ឬ្ៃធាៃេួ យច្ំៃួៃសោយតផែ ក្តាេការ ៃម តតែលមាៃភ្ជពសរ ី សអើង ៃិង

• ស្ក្ ុេៃីេួយៗ មាាល់
ៃិងពិភ្ជក្ាអំពីឧទហរ ៍/ក្រ ជា
ី ក្់លាក្់/ច្ា ់លា ់
(វតត មាៃនៃភ្ជពជំនាញ
លក្ខ ៈរប ប
់ ញ្ជហ
ផត ល់សហតុផល េស្ ប ស្មាប់ការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា ។

• ស ច្ក្ត ីអៃត រាយនៃការតំណ្តង – សៅសពលតែលស្បព័ៃធបសងក ើៃភ្ជពេិៃ ំខ្ៃ់រប ់ស្ក្ ុេេួ យច្ំៃួៃតាេវ ិ្ីតែលស្បហាក្់
ស្បតហលោនៃឹងអតត ញ្ជា
តែរ។

• ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។

បញ្ជហេួ យសផសងសទៀត
ៃិងការវ ិភ្ជគមាៃការសក្ើៃស ើងសនាេះគឺតួនាទីរប ់អពា ៃតរញ្ជា
៣ អពា ៃតរញ្ជា

សៅសពលតែលការសស្បើស្បា ់ការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ
សៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច។

ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្

Malcom Gladwell សៅក្នុ ងស ៀវសៅឆានំ ២ ០០៥ រប ់ ោ ត់ េួ យពស្ពិ ច្ តភន ក្ ៖ អំ ណ្ត ច្នៃការគិ ត សោយោម ៃការគិត
ការ រស្គរៈ ំខ្ៃ់ជាបៃត បនាទប់រប ់អពា ៃតរញ្ជា
។
ការស្ស្គវស្ជាវបាៃ មាាល់ស ើញលក្ខ ខ ឌ នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ សៅសពលតែលអន ក្ណ្តមានក្់ពឹងតផែ ក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
៖
• វតត មាៃនៃភ្ជពជំនាញ
–
សៅសពលតែលេៃុ សមានក្់មាៃបទពិសស្គ្ៃ៍កាៃ់តតសស្ច្ើៃសៅក្នុងែូ សេៃសនាេះ
េៃុ សមានក្់សនាេះៃឹងមាៃលទធ ភ្ជពសៅក្នុងការសស្បើស្បា ់អពា ៃតរញ្ជា
សែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្តែលមាៃភ្ជពជាក្់លា
ក្់ច្ំស េះែូ សេៃសនាេះបាៃកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ។
• លក្ខ ៈរប ់បញ្ជហ
–
អពា ៃតរញ្ជា
អាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់ច្ំស េះបញ្ជហតែលោមៃរច្នា េព ័ៃធ
–
បញ្ជហតែលខវ េះវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់
ឬមាៃលក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ងតតពីរ
ឬបីប៉ាុសណ្ត
ណ េះសៅក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ៃិង
• សពលសវលាតែលមាៃ
–
ៃិងមាៃសពលសវលាតិច្តួ ច្ ស្មាប់ការវ ិភ្ជគលេែ ិត។

ៈ-

វាមាៃស្គរៈ ំខ្ៃ់សៅក្នុងការក្ត់ មាាល់ថា៖
• ភ័ ត ុ តាងមាៃសស្ច្ើៃ ៃធ ឹក្ នាធប់ណ្ត ់ តែល
សៅសពលតែលមាៃជសស្េើ
ការពឹងតផែ ក្សលើទិៃនៃ័យ
ៃិងការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រតតេួ យេុខ
តាេ្េម តា
នាំឲ្យស្វ ើស ច្ក្ត ី ស្េច្បាៃលែ ជាង
សហើយអន ក្ពាក្រ ៍ តថេទ ំងបាៃពឹងតផែ ក្សលើការវ ិៃិច្ឆ័យរប ់េៃុ សតែលមាៃបទពិសស្គ្ៃ៍ ៃិង
“អន ក្ជំនាញ”
តថេសទៀតផង។
លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

នាំ

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ឹ អំពីការវ ិភ្ជគ នថាទី១៣ តខតុលា ឆានំ២០១៧។
Anusha Mehta “ការវ ិភ្ជគអំពីអាជីវក្េម ទ ំងបួ ៃស្បសភទតែលស្តូវែឹង” ការយល់ែង
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.analyticsinsight.net/four-types-of-business-analytics-to-know/។
Sid Frank ៃិង Traci Gusher “ទិៃនៃ័យកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ រោឋភិបាលកាៃ់តតលែ ស្បស ើរ៖ ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ
ៃិងការវ ិភ្ជគស្បក្បសោយស្ប ិទធភ្ជពសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់ ផតល់ស វា ៃិងលទធ ផលតែលលែ ស្បស ើរស ើងជូ ៃស្បជាពលរែឋ ” វ ិទាស្គថៃរោឋភិបាល
KPMG តខេិថុនា ឆានំ២០១៦។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/co-gv-6-better-data,-bettergovernment.pdf។
Keith Kirkpatrick ”ការស្បយុទធស្បឆាំងៃឹងភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ” ការបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃរប ់ the ACM ច្ាប់ទី ៥៩ សលខ
១០ (តខតុលា ឆានំ២០១៦)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://cacm.acm.org/magazines/2016/10/207759-battling-algorithmic-bias/abstract។
េូ លៃិ្ិ World Wide Web “គ សៃយយភ្ជពនៃការគ នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ៖ អៃុវតត ទ សនាទៃសៅតាេបរ ិបទរប ់ស្បសទ ខុ ៗោន
(វា ុីងសតាៃឌី ុី ឆានំ២០១៧)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://webfoundation.org/docs/2017/07/Algorithms_Report_WF.pdf.។
ី ល វបប្េ៌ ស្បព័ៃធផសពវ ផាយ ៃិងក្ីឡានៃច្ស្ក្ភពអង់សគា “ការត នាំ៖ ស្ក្បខ ឌ ីល្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ស្ក្ ួ ងឌីជថ
(បាៃស្វ ើបច្ចុបបៃន ក្េម សៅនថាទី៣០ តខ ីហា ឆានំ២០១៨)”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://www.gov.uk/government/publications/data-ethicsframework/data-ethics-framework។
Malcom Gladwell េួ យពស្ពិច្តភន ក្៖ អំណ្តច្នៃការគិតសោយោមៃការគិត (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ៃិងបូ ត ុ ៃ Blackbay Books ឆានំ២០០៥)។

សៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតែលស្តូវការស ច្ក្ត ី សស្េច្ឆាប់រហ័

អពា ៃតរញ្ជា
េិៃគួ រស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សៅក្នុងស្គថៃភ្ជពតែលមាៃវ ិធាៃក្នុងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ច្ា ់លា ់ ៃិងលក្ខ
វ ិៃិច្ឆ័យអំពីវតថុបំ ង ៃិងមាៃទិៃនៃ័យជាសស្ច្ើៃតែលស្តូវស្វ ើការវ ិភ្ជគសនាេះសទ។

តែលលក្ខ ខ ឌ ទ ំងបី
សពលសវលាតែលមាៃ)

Connson Chou Locke “សៅសពលណ្តតែលមាៃ ុវតថ ិភ្ជពសៅក្នុងការពឹងតផែក្សលើអពា ៃតរញ្ជា
(ៃិងសៅសពលណ្តតែលោមៃ ុវតថ ិភ្ជព)” Harvard
Business Review នថាទី៣០ តខសេស្គ ឆានំ២០១៥។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://hbr.org/2015/04/when-its-safe-to-rely-on-intuition-andwhen-its-not។

តផន ក្ទី៦.សោលៃសយបាយតែលមាៃភ្ជពអំសណ្តយផល
អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យៃឹងេិៃសក្ើតស ើងភ្ជាេៗបនាទប់ពីមាៃការសលច្ស ើងនៃបែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យសនាេះសទ។
សោលៃសយបាយ
ៃិងក្េម វ ិ្ីនានាស្តូវតតបាៃអៃុេ័ត/ឬអៃុវតត សែើេបីទទួ លស្គាល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យសនាេះ។
សោលៃសយបាយ ៃិងក្េម វ ិ្ីទ ំងសនាេះរ ួេមាៃ ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត ៃិងការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ
១. ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ

មាៃទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃបីសៅក្នុងការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ៖
ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។

• ត វ ងរក្វ ិ្ីសែើេបីច្ូលរ ួេជាេួ យ ទទួ លស្គាល់ ៃិងោំស្ទច្ំស

តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ ុង

• ស ុើបអសងក តអំពីការផត ល់េូលៃិ្ិ
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិល

គឺជាការត

Cape

Town

នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍េួយសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យការស្បេូ លទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតជាតិ។

តផៃការសៃេះផត ល់ជូៃៃូ វ ក្េម ភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលាជាសទៀងទត់
សែើេបីជូៃែំ ឹងអំពីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិតតែលស្តូវបាៃស ន ើ ុំនៃការតបងតច្ក្
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងស្ក្ ុេតែលងាយរងសស្ោេះខ្ាំងបំផុត
ៃិងស្ក្ ុេតែលពិបាក្ច្ូ លសៅជួ បផងតែរ។
តផៃការសៃេះសផ្លតតសលើតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត
• ការ ស្េប ស្េួ ល

ស្មាប់ការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ៖

ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំតផន ក្យុទធស្គន្រ ត

សលើទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព

ៃិងគំរ ូតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់
ៃិងការច្ូ លរ ួេសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃធាតុច្ូលរប ់ស្បជាពលរែឋ
ៃិង ងា េ ុី វ ិល
ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថប័ៃ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំង តាេរយៈស្ពឹតតិការ ៍នានា
បណ្ត
ត ញបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប
ៃិងែំស ើរការក្នុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការច្ូ លរ ួេផងតែរ
ៃិង
• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថ េ
ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្នុងតផន ក្សៃេះ
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើឲ្យសហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវ ល់នានារប ់ ងា េ ុី វ ិល។
២ ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
រោឋភិបាលគួ រតតពិចរណ្តស្វ ើការអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យេួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖

• ៃវាៃុវតត ៃ៍ៃិងការស្វ ើទំសៃើបក្េម នៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាត
• ពស្ងឹង ក្េម ភ្ជព
ៃិងក្េម វ ិ្ីយុទធស្គន្រ ត ក្ស្េិតេូ លោឋៃ
សោយសផ្លតតជាពិស
សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្នុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយ
ៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
• ការផសពវ ផាយៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព

• ក្តាតបញ្ជា
ច្ក្ខុ វ ិ ័យ
សប ក្ក្េម
ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការវាយតនេា អំពីការសស្តៀេខល ួៃរ ួច្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទ ក្នុង ៃិងបញ្ជហនាសពលបច្ចុបបៃន
ឬលក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ

• ភ្ជពជានែគូ រប ់អនក្តែល

• រច្នា េព ័ៃធៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព

• ស្បេូ ល្ៃធាៃ ៃិង ស្េប ស្េួ លក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិ។
ក្៏មាៃតស្េូវការសៅក្នុងការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ– ញ្ជា
តផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត
ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ីតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់
ៃិងសពញសលញ
ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ
ៃិងស្គប់តផន ក្នៃសោលៃសយបាយទ ំងអ ់ផងតែរ។

តែលក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីលក្ខ ខ ឌ
តែល ក្់ព័ៃធ ៃឹងស្គប់ វ ិ ័យ

្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពសៃេះគឺ
ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមារប គ
់
ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ។ ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសៃេះ រ ួេបញ្ចល
ូ
ូ ច្នាក្រតផន ក្បរ ិមា ច្ំៃួៃ ៥២ ៃិង ូ ច្នាក្រតផន ក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ ១១ តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្នុងែូ សេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១)
រច្នា េព ័ៃធតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ (៣)
ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ (៤)
ជី វ ិតស្គធារ ៈ ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥) ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី ៃិងក្ុមារ។
្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយសទៀតគឺ
ប តុំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី
ៃិងបា៉ា ុីហវិក្
រប ់
ESCAP
តែលបតៃថ េពីសលើប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាជា ក្ល។
ប តុំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ រ ួេមាៃច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ែូ សេៃក្ស្េិតេូ លោឋៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ
• ែូ សេៃបតៃថ េច្ំៃួៃស្បាំ
• ស្ក្ ុេសោលសៅអាទិភ្ជព(ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ)ៃិង
•

ូ ច្នាក្រគុ

ភ្ជពតែល

ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋៃជាតិ ។

មា ធាតុទីបីសៅក្នុងការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ គឺទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បំសពញបតៃថ េសលើ ថ ិតិផល វូ ការ។
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទល់ផងតែរ
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ស្វ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល
ៃិងស្ក្ ុេនានាតែលរោឋភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវ េះទិៃនៃ័យ។
ច្ំស

េះគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេទ ំងសៃេះ

េះរោឋភិបាល វ ិធាៃការក្នុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ រ ួេមាៃ៖

• ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផត ើេអៃុវតត សោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ី ត នាំនានា ទទៃុស្ក្េ
ិជាក្េម ស្គថបតយក្េម
ការក្ំ ត់តនេា ស្ទពយ េបតត ិ ត ង់ោរ ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានា ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េម ភ្ជពស្វ ើ វៃក្េម
ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ា តត ិៃង
ិ
• ស្គថៃភ្ជពសោលសៅនៃ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។
៣ ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ
រ ួេបញ្ចល
ូ
ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃពីរ
ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។

ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត

–

ការចប់សផត ើេអៃុវតត សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ

• ការចប់សផត ើេអៃុវតត ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
(ឬទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល)
គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ឬស្តូវបាៃផត ល់អំណ្តច្សោយរោឋភិបាល
ឬអងា ភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋភិបាល
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
សស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញ
ៃិងតច្ក្ចយបៃត សោយអន ក្ណ្តមានក្់សោយស រ ី។
វាក្៏ជា ទ សៃវ ិ ័យេួ យ–
ៃិងអាច្វ ិវតត សៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ–តែលសលើក្ក្េព ់តមាាភ្ជព
គ សៃយយភ្ជព
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេា តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់រ ូបផងតែរ”។
បលុ ក្អោរច្ំ ៃួ ៃបីតែលទិ ៃន ៃ័ យសបើ ក្ ច្ំ ហ ស្តូ វ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វការ ៃារប ់ ខល ួៃច្ំស េះតមាា ភ្ជព
ការផត ល់ អំ ណ្ត ច្ែល់ ស្បជាពលរែឋ ៃិងៃវាៃុវតត ៃ៍ រ ួេមាៃ៖ (១) ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋភិបាល (២)
ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃសោយអៃត រការ ី
ៃិង
(៣)
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ
េន្រៃតីរោឋភិបាល
ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀត
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ។
េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផត ល់ជូៃរោឋភិបាលៃូ វការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ សោលការ ៍ ត នាំសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីតផន ក្៖
• សតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលគួ រតតមាៃលក្ខ
• រសបៀបស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ

ៈជាស្គធារ

ៈជាស្គធារ

ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៧)

ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ១៦)

េះការអភិវឌឍ

ៃិងការអៃុវតត សោល–

មាៃទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃបីសៅក្នុងការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ៖
ការស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង
ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ ៃិងជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។

• ត វ ងរក្វ ិ្ីសែើេបីច្ូលរ ួេជាេួ យ ទទួ លស្គាល់ ៃិងោំស្ទច្ំស

តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ ុង

• ស ុើបអសងក តអំពីការផត ល់េូលៃិ្ិ
ៃិងទិៃនៃ័យរប ់ ងា េ ុី វ ិល

គឺជាការត

Cape

Town

នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍េួយសៅក្នុងការស្វ ើឲ្យការស្បេូ លទិៃនៃ័យមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើងសៅក្ស្េិតជាតិ។

តផៃការសៃេះផត ល់ជូៃៃូ វ ក្េម ភ្ជពនានាតែលមាៃភ្ជពចំបាច្់ ស្មាប់បសងក ើតទិៃនៃ័យតែលមាៃគុ ភ្ជពលែ
ៃិងទិៃនៃ័យទៃ់សពលសវលាជាសទៀងទត់
សែើេបីជូៃែំ ឹងអំពីការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពសៅក្ស្េិតតែលស្តូវបាៃស ន ើ ុំនៃការតបងតច្ក្
ៃិងការស្គបែ ត ប់រប ់ស្បជាជៃ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងស្ក្ ុេតែលងាយរងសស្ោេះខ្ាំងបំផុត
ៃិងស្ក្ ុេតែលពិបាក្ច្ូ លសៅជួ បផងតែរ។
តផៃការសៃេះសផ្លតតសលើតំបៃ់យុទធស្គន្រ ត
• ការ ស្េប ស្េួ ល

ស្មាប់ការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំេួយ៖

ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំតផន ក្យុទធស្គន្រ ត

សលើទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព

ៃិងគំរ ូតែលមាៃៃិរៃត រភ្ជព ស្មាប់ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ

• ោំស្ទច្ំស េះែំស ើរការនៃការស្បឹក្ាសយបល់
ៃិងការច្ូ លរ ួេសែើេបីអៃុញ្ជាតឲ្យមាៃធាតុច្ូលរប ់ស្បជាពលរែឋ
ៃិង ងា េ ុី វ ិល
ក្់ព័ៃធៃឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យរប ់ស្គថប័ៃ តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំង តាេរយៈស្ពឹតតិការ ៍នានា
បណ្ត
ត ញបញ្ជៃ
ូ ព័ត៌មាៃតែលមាៃការសឆ្ា ើយតប
ៃិងែំស ើរការក្នុងការសរៀបច្ំទិៃនៃ័យតែលមាៃការច្ូ លរ ួេផងតែរ
ៃិង
• ោំស្ទច្ំស េះការស្ស្គវស្ជាវបតៃថ េ
ៃិងការអភិវឌឍ្ៃធាៃនានាសៅក្នុងតផន ក្សៃេះ
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់សែើេបីស្វ ើឲ្យសហោឋរច្នា េព ័ៃធនៃទិៃនៃ័យស្គធារ ៈកាៃ់តតមាៃការសឆ្ា ើយតបសៅៃឹងផល
ស្បសយជៃ៍ ៃិងក្ងវ ល់នានារប ់ ងា េ ុី វ ិល។
២ ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
រោឋភិបាលគួ រតតពិចរណ្តស្វ ើការអភិវឌឍយុទធស្គន្រ ត ស្វ ើអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យេួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖

• ៃវាៃុវតត ៃ៍ៃិងការស្វ ើទំសៃើបក្េម នៃស្បព័ៃធ ថ ិតិជាត
• ពស្ងឹង ក្េម ភ្ជព
ៃិងក្េម វ ិ្ីយុទធស្គន្រ ត ក្ស្េិតេូ លោឋៃ
សោយសផ្លតតជាពិស
សលើការសោេះស្ស្គយតស្េូវការក្នុងការពិៃិតយតាេោៃរសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយ
ៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
• ការផសពវ ផាយៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព

• ក្តាតបញ្ជា
ច្ក្ខុ វ ិ ័យ
សប ក្ក្េម
ៃិងសោលការ ៍នានា ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
តែលរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងការវាយតនេា អំពីការសស្តៀេខល ួៃរ ួច្រាល់ ការរក្ស ើញែំស ើរការនផទ ក្នុង ៃិងបញ្ជហនាសពលបច្ចុបបៃន
ឬលក្ខ ៈវ ិៃិច្ឆ័យអំពីភ្ជពសជាគជ័យ

• ភ្ជពជានែគូ រប ់អនក្តែល

• រច្នា េព ័ៃធៃិងទំៃួលខុ ស្តូវ ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

ក្់ព័ៃធជាសស្ច្ើៃនាក្់ ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព

• ស្បេូ ល្ៃធាៃ ៃិង ស្េប ស្េួ លក្ិច្ចខិតខំស្បឹងតស្បងនានា ស្មាប់ការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផន ក្ ថ ិតិ។
ក្៏មាៃតស្េូវការសៅក្នុងការពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ– ញ្ជា
តផន ក្ វ ិទាស្គន្រ ត
ៃិងការបក្ស្ស្គយអំពី ថ ិតិតាេវ ិ្ីតែលមាៃភ្ជពស្គប់ស្ោៃ់
ៃិងសពញសលញ
ៃិងស្គថៃភ្ជពនៃការរ ់សៅរប ់ន្រ ត ី
ៃិងបុរ
ៃិងស្គប់តផន ក្នៃសោលៃសយបាយទ ំងអ ់ផងតែរ។

តែលក្ំពុងតតឆ្លុេះបញ្ជចំងអំពីលក្ខ ខ ឌ
តែល ក្់ព័ៃធ ៃឹងស្គប់ វ ិ ័យ

្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយ ស្មាប់ ក្េម ភ្ជពសៃេះគឺ
ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមារប គ
់
ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ។ ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសៃេះ រ ួេបញ្ចល
ូ
ូ ច្នាក្រតផន ក្បរ ិមា ច្ំៃួៃ ៥២ ៃិង ូ ច្នាក្រតផន ក្គុ ភ្ជពច្ំៃួៃ ១១ តែលស្តូវបាៃសរៀបច្ំសៅក្នុងែូ សេៃច្ំៃួៃស្បាំ៖ (១)
រច្នា េព ័ៃធតផន ក្ស ែឋ ក្ិច្ច ៃិងការច្ូ លសស្បើស្បា ់្ៃធាៃ (២) ការអប់រំ (៣)
ុខភ្ជព ៃិងស វាតែល ក្់ព័ៃធ (៤)
ជី វ ិតស្គធារ ៈ ៃិងការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ ៃិង (៥) ិទធិេៃុ សរប ់ន្រ ត ី ៃិងក្ុមារ។
្ៃធាៃែ៏ ំខ្ៃ់េួយសទៀតគឺ
ប តុំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី
ៃិងបា៉ា ុីហវិក្
រប ់
ESCAP
តែលបតៃថ េពីសលើប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមាជា ក្ល។
ប តុំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវីបអា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្ រ ួេមាៃច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖
• ែូ សេៃក្ស្េិតេូ លោឋៃច្ំៃួៃស្បាំេួយ
• ែូ សេៃបតៃថ េច្ំៃួៃស្បាំ
• ស្ក្ ុេសោលសៅអាទិភ្ជព(ន្រ ត ីសៅតាេជៃបទ)ៃិង
•

ូ ច្នាក្រគុ

ភ្ជពតែល

ក្់ព័ៃធៃឹងបទោឋៃជាតិ ។

មា ធាតុទីបីសៅក្នុងការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ គឺទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ ។
ទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ បំសពញបតៃថ េសលើ ថ ិតិផល វូ ការ។
វាក្៏សលើក្ស ើងអំពីយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យសោយផ្លទល់ផងតែរ
ពីសស្ េះទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ស្វ ើឲ្យសេើលស ើញបុគាល
ៃិងស្ក្ ុេនានាតែលរោឋភិបាលសេើលេិៃស ើញសោយស្គរតតក្ងវ េះទិៃនៃ័យ។
ច្ំស

េះគំៃិតផតច្សផត
ួ
ើេទ ំងសៃេះ

េះរោឋភិបាល វ ិធាៃការក្នុងការជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ រ ួេមាៃ៖

• ថិរសវលា ស្មាប់ការចប់សផត ើេអៃុវតត សោលៃសយបាយ ៃិងស ច្ក្ត ី ត នាំនានា ទទៃុស្ក្េ
ិជាក្េម ស្គថបតយក្េម
ការក្ំ ត់តនេា ស្ទពយ េបតត ិ ត ង់ោរ ៃិងៃីតិ វ ិ្ីនានា ការតក្តស្បតែលស្តូវបាៃរំពឹងទុក្ច្ំស េះែំស ើរការអាជីវក្េម
ៃិងបសច្ច ក្ វ ិទា
ៃិងផលិតផលតែលអាច្ផត ល់ជូៃបាៃសែើេបីោំស្ទែល់ ក្េម ភ្ជពស្វ ើ វៃក្េម
ៃិងការអៃុសលាេតាេបទបបញ្ា តត ិៃង
ិ
• ស្គថៃភ្ជពសោលសៅនៃ ក្េម ភ្ជពនានានៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព។
៣ ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ
រ ួេបញ្ចល
ូ
ក្េម ភ្ជពច្ំៃួៃពីរ
ៃិងការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ។

ៈ ៃិងទំៃុក្ច្ិតត

–

ការចប់សផត ើេអៃុវតត សោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ

• ការចប់សផត ើេអៃុវតត ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
ទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ
(ឬទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហរប ់រោឋភិបាល)
គឺជាទិៃនៃ័យតែលស្តូវបាៃបសងក ើតស ើង
ឬស្តូវបាៃផត ល់អំណ្តច្សោយរោឋភិបាល
ឬអងា ភ្ជពតែលស្គប់ស្គងសោយរោឋភិបាល
តែលអាច្ស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់
សស្បើស្បា ់ស ើង វ ិញ
ៃិងតច្ក្ចយបៃត សោយអន ក្ណ្តមានក្់សោយស រ ី។
វាក្៏ជា ទ សៃវ ិ ័យេួ យ–
ៃិងអាច្វ ិវតត សៅជាប ត ុ ំសោលៃសយបាយ–តែលសលើក្ក្េព ់តមាាភ្ជព
គ សៃយយភ្ជព
ៃិងការបសងក ើតគុ តនេា តាេរយៈការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាលអាច្ត វ ងរក្បាៃសោយេៃុ សស្គប់រ ូបផងតែរ”។
បលុ ក្អោរច្ំ ៃួ ៃបីតែលទិ ៃន ៃ័ យសបើ ក្ ច្ំ ហ ស្តូ វ សស្េច្ឲ្យបាៃៃូ វការ ៃារប ់ ខល ួៃច្ំស េះតមាា ភ្ជព
ការផត ល់ អំ ណ្ត ច្ែល់ ស្បជាពលរែឋ ៃិងៃវាៃុវតត ៃ៍ រ ួេមាៃ៖ (១) ការសបាេះពុេពផាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហសោយរោឋភិបាល (២)
ការបំតបា ងទិៃនៃ័យសៅជាព័ត៌មាៃតែលអាច្ស្វ ើ ក្េម ភ្ជពបាៃសោយអៃត រការ ី
ៃិង
(៣)
ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យសោយស្បជាពលរែឋ
េន្រៃតីរោឋភិបាល
ៃិងអន ក្តែល ក្់ព័ៃធសផសងសទៀត
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វលទធ ផលនៃការអភិវឌឍ។
េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយផត ល់ជូៃរោឋភិបាលៃូ វការត នាំតែលមាៃស្គរៈស្បសយជៃ៍ច្ំស
ៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។ សោលការ ៍ ត នាំសៃេះស្តូវបាៃតបងតច្ក្ជាបីតផន ក្៖
• សតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលគួ រតតមាៃលក្ខ
• រសបៀបស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ

ៈជាស្គធារ

ៈជាស្គធារ

ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៧)

ៈ(អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ១៦)

េះការអភិវឌឍ

ៃិងការអៃុវតត សោល–

៣. ែំស ើរការ –
ក្េម ភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតត សៅក្នុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវ ិភ្ជគ ការស្វ ើបទបងាហញ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ

• រសបៀបអៃុវតត សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ (អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៨)
ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

៤.

វតថុបំ ង ៃិងគុ តនេា –
មា ធាតុនៃ “វតថុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហនានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ
ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ ត េិៃផល វូ ការ ៃិងផល វូ ការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា ” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ៌
(ឧ. អវ ីតែលអន ក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ីតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ា ងសៅក្នុងការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពនានា)

៥.

ជំនាញ
ៃិងបរ ិមា

៦.

ស្បព័ៃធ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គង
–
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធនៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស្វ ើកា រសរៀបច្ំសៅក្នុង
ៃិងរវាងអងា ការតែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងបណ្ត
ត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
បូ ក្រ ួេទ ំងវ ិ្ីតែលស្បព័ៃធទ ំងសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ ទង
ំ ផល វូ ការ ៃិងេិៃផល វូ ការផងតែរ ៃិង

៧.

្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។

សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ការអៃុេ័តការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យជាតិតែលពស្ងឹងការស្គប់ស្គងរប ់បុគាលសលើរសបៀ
បតែលព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃស្តូវបាៃស្បេូ ល សស្បើស្បា ់ តច្ក្រំ តលក្ ៃិងសបាេះសចល។
សៅក្នុងឆានំ១៩៨០
បាៃបសញ្ច ញសោលការ

៍ការ

អងា ការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
រទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃ៖

ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ច

(OECD)

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូ ល
• គុ

ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

• ការបញ្ជាក្់អំពីសោលបំ

ង

ៃិងច្ំស េះែឹង
–
នៃ េតថ ភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតត ែំស ើរការតែល

លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់

ស្គបែ ត ប់សលើទ ំងទិៃនៃ័យតផន ក្គុ
ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

ភ្ជព

នាំ

រ ូបភ្ជពរហ័ េួ យនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

• ការរក្ា ៃត ិ ុខ
• ការសបើក្ច្ំហ

• បំតបក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបួ ៃស្ក្ ុេ។

• ការច្ូ លរ ួេរប ់បុគាល

• ស្ក្ ុេៃី េួ យៗ
សោយសស្បើ ស្បា ់ វ ិស្គលភ្ជពតែលមាៃបី ច្ំ ុ ច្
គួ រតតស្វ ើ កា រវាយតនេា អំ ពី កា រសស្តៀេខល ួៃរ ួច្រាល់ រ ប ់ រោឋភិបាល ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
តាេរយៈការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖ (១) ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ (២)
ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
(៣)
ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត ៃិង (៤) ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។

• គ

សៃយយភ្ជព

សោលការ ៍ទង
ំ សៃេះស្តូវបាៃចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការតាក្់តតងច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរ ូខុ ៗោនសៅទូ ទ ំង ក្លសលាក្។
ការអភិវឌឍនាសពលថម ីៗសៃេះ
គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌ជាការបតៃថ េពីសលើកាតពវ ក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។
មាច ់ ៃរងាវៃ់ ូ តប៊េល
Joseph
Stiglitz
សជឿជាក្់ថា
មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ា តត ិ ត ីពី
ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែល ហស្ោ តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាអាច្រក្ាទុក្បាៃ
ទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ
ថាសតើពួក្សគអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន បាៃតែរឬសទ
សោលបំ ងតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើ ស្បា ់ ទិៃន ៃ័ យសនាេះបាៃ
ៃិ ង ក្ស្េិ ត នៃតមាា ភ្ជពតែលពួ ក្សគស្តូ វ តតផត ល់ជូៃអំពីអវីតែលពួ ក្សគអៃុវតត ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។

• សែើេបីជួយ ស្េួ លែល់ការពិភ្ជក្ា ៃិងការរាយការ

០
េិៃទៃ់បាៃចប់
សផត ើេ
១. ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ

៤ ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
ការបសងក ើតេជឈោឋៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស

• ស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង

េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការ៖

• ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ
• ភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ – សបត ជាញច្ិតតស្វ ើការែឹក្នាំសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់ ៃិងសៅទូ ទ ំងែូ សេៃទ ំងអ ់

• ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា

• ការយក្ឈន េះ ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ – សៃេះមាៃៃ័យថា៖ (១) ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃតែលស្បេូ លបាៃ
ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជនក្់ងារណ្តេួ យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ាង េស្ ប ៃិងយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិង (២)
ថា ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃមាៃ ុវតថ ិភ្ជព ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយទីភ្ជនក្់ងារ
ខុ ៗោនៃិង
• ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។

ៈសៅក្នុងការស្បេូ ល

ការរក្ាទុក្

ការវ ិភ្ជគ

ការតច្ក្រំ តលក្

• ប តុំ ន ល
ូ នៃទវ ីបអា ុីៃិងបា៉ា ុីហវិក្
• ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្ប
ជាពលរែឋ
២) ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
៣) ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត

សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវសោេះស្ស្គយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរនៃទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍផងតែរ៖
១.

ព័ត៌មាៃ – រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្នុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ

២.

បសច្ច ក្ វ ិទា – សផ្លតតជាច្េបងសលើបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICTs) តែលសោេះស្ស្គយជាេួ យទិៃនៃ័យ

៍ ច្ូ រសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សៅខ្ងសស្កាេ។

• សបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល
• ពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

ៈ

១
មាៃវឌឍៃភ្ជពេួ យ
ច្ំៃួៃ

២
បាៃបញ្ច ប់រ ួច្
រាល់

៣. ែំស ើរការ –
ក្េម ភ្ជពនានាតែលស្តូវបាៃអៃុវតត សៅក្នុងការបសងក ើត ការចប់យក្ ការវ ិភ្ជគ ការស្វ ើបទបងាហញ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ

• រសបៀបអៃុវតត សោលៃសយបាយ ត ីពីទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ (អៃុស្គ ៃ៍ច្ំៃួៃ ៨)
ការពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

៤.

វតថុបំ ង ៃិងគុ តនេា –
មា ធាតុនៃ “វតថុបំ ង” ស្គបែ ត ប់សលើបញ្ជហនានានៃផលស្បសយជៃ៍ផ្លទល់ខល ួៃ
ៃិងៃសយបាយ ៃិងយុទធស្គន្រ ត េិៃផល វូ ការ ៃិងផល វូ ការនានា សហើយ មា ធាតុនៃ “គុ តនេា ” ស្គបែ ត ប់សលើវបប្េ៌
(ឧ. អវ ីតែលអន ក្តែល ក្់ព័ៃធយល់ស ើញថាជាវ ិ្ីតែលស្តឹេស្តូវ ៃិងខុ ឆ្ា ងសៅក្នុងការស្វ ើ ក្េម ភ្ជពនានា)

៥.

ជំនាញ
ៃិងបរ ិមា

៦.

ស្បព័ៃធ
ៃិងរច្នា េព ័ៃធនៃការស្គប់ស្គង
–
សគតស្េូវឲ្យមាៃស្បព័ៃធនៃការស្គប់ស្គងតែលកាៃ់តតទូ លំទូលាយជាងសៃេះសែើេបីស្វ ើកា រសរៀបច្ំសៅក្នុង
ៃិងរវាងអងា ការតែល ក្់ព័ៃធ
ៃិងបណ្ត
ត ញនានាតែល ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ
បូ ក្រ ួេទ ំងវ ិ្ីតែលស្បព័ៃធទ ំងសនាេះស្តូវបាៃសរៀបច្ំរច្នា េព ័ៃធ ទង
ំ ផល វូ ការ ៃិងេិៃផល វូ ការផងតែរ ៃិង

៧.

្ៃធាៃសផសងៗសទៀត – សពលសវលា ៃិងស្បាក្់។

សៃេះរ ួេបញ្ចល
ូ ការអៃុេ័តការតាក្់តតងច្ាប់ ត ីពីឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យជាតិតែលពស្ងឹងការស្គប់ស្គងរប ់បុគាលសលើរសបៀ
បតែលព័ត៌មាៃផ្លទល់ខល ួៃស្តូវបាៃស្បេូ ល សស្បើស្បា ់ តច្ក្រំ តលក្ ៃិងសបាេះសចល។
សៅក្នុងឆានំ១៩៨០
បាៃបសញ្ច ញសោលការ

៍ការ

អងា ការ ស្មាប់ការអភិវឌឍ
រទិៃនៃ័យរប ់ខល ួៃ៖

ៃិង ហស្បតិបតត ិការស ែឋ ក្ិច្ច

(OECD)

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការស្បេូ ល
• គុ

ភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

• ការបញ្ជាក្់អំពីសោលបំ

ង

ៃិងច្ំស េះែឹង
–
នៃ េតថ ភ្ជពរប ់េៃុ ស ស្មាប់អៃុវតត ែំស ើរការតែល

លំហាត់តែលស្តូវបាៃត

• ការោក្់ក្ំហិតសលើការសស្បើស្បា ់

ស្គបែ ត ប់សលើទ ំងទិៃនៃ័យតផន ក្គុ
ក្់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យ

ភ្ជព

នាំ

រ ូបភ្ជពរហ័ េួ យនៃអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

• ការរក្ា ៃត ិ ុខ
• ការសបើក្ច្ំហ

• បំតបក្អន ក្ច្ូ លរ ួេជាបួ ៃស្ក្ ុេ។

• ការច្ូ លរ ួេរប ់បុគាល

• ស្ក្ ុេៃី េួ យៗ
សោយសស្បើ ស្បា ់ វ ិស្គលភ្ជពតែលមាៃបី ច្ំ ុ ច្
គួ រតតស្វ ើ កា រវាយតនេា អំ ពី កា រសស្តៀេខល ួៃរ ួច្រាល់ រ ប ់ រោឋភិបាល ស្មាប់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
តាេរយៈការចត់ច្ំណ្តត់ថានក្់អំពីវឌឍៃភ្ជពនៃច្ំ ុ ច្នានាែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖ (១) ការពស្ងឹងការស្បេូ លទិៃនៃ័យ (២)
ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
(៣)
ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ ៈ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត ៃិង (៤) ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ។

• គ

សៃយយភ្ជព

សោលការ ៍ទង
ំ សៃេះស្តូវបាៃចប់សផត ើេសស្បើស្បា ់សៅក្នុងការតាក្់តតងច្ាប់ជាតិ ៃិងស្ក្េគំរ ូខុ ៗោនសៅទូ ទ ំង ក្លសលាក្។
ការអភិវឌឍនាសពលថម ីៗសៃេះ
គឺការសស្បើស្បា ់ ីល្េ៌ជាការបតៃថ េពីសលើកាតពវ ក្ិច្ចច្ាប់ែ៏ ំខ្ៃ់េួយ
សែើេបី សស្េច្បាៃៃូ វសោលសៅនានានៃឯក្ជៃភ្ជព។
មាច ់ ៃរងាវៃ់ ូ តប៊េល
Joseph
Stiglitz
សជឿជាក្់ថា
មាៃតស្េូវការច្ំស េះបទបបញ្ា តត ិ ត ីពី
ថាសតើទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែល ហស្ោ តផន ក្បសច្ច ក្ វ ិទាអាច្រក្ាទុក្បាៃ
ទិៃនៃ័យអវ ីខាេះតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើស្បា ់បាៃ
ថាសតើពួក្សគអាច្រ ួេបញ្ចល
ូ ោនៃូ វប ត ុ ំទិៃនៃ័យខុ ៗោន បាៃតែរឬសទ
សោលបំ ងតែលពួ ក្សគអាច្សស្បើ ស្បា ់ ទិៃន ៃ័ យសនាេះបាៃ
ៃិ ង ក្ស្េិ ត នៃតមាា ភ្ជពតែលពួ ក្សគស្តូ វ តតផត ល់ជូៃអំពីអវីតែលពួ ក្សគអៃុវតត ច្ំស េះទិៃនៃ័យសនាេះ។

• សែើេបីជួយ ស្េួ លែល់ការពិភ្ជក្ា ៃិងការរាយការ

០
េិៃទៃ់បាៃចប់
សផត ើេ
១. ការស្បេូ លទិៃនៃ័យ

៤ ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
ការបសងក ើតេជឈោឋៃតែលអំសណ្តយផលច្ំស

• ស្វ ើឲ្យស្បព័ៃធ ថ ិតិជាតិមាៃភ្ជពលែ ស្បស ើរស ើង

េះទិៃនៃ័យ្ំស្តូវការ៖

• ពស្ងឹង ថ ិតិអំពីសយៃឌ័រ
• ភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ – សបត ជាញច្ិតតស្វ ើការែឹក្នាំសៅស្គប់ក្ស្េិតទ ំងអ ់ ៃិងសៅទូ ទ ំងែូ សេៃទ ំងអ ់

• ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រសៅក្ស្េិតអបបបរមា

• ការយក្ឈន េះ ៃិងការតថរក្ាទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ ជៃ – សៃេះមាៃៃ័យថា៖ (១) ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃតែលស្បេូ លបាៃ
ៃិងស្តូវបាៃកាៃ់កាប់សោយទីភ្ជនក្់ងារណ្តេួ យស្តូវបាៃសស្បើស្បា ់យ៉ាង េស្ ប ៃិងយ៉ាងមាៃស្ប ិទធភ្ជព ៃិង (២)
ថា ទិៃនៃ័យផ្លទល់ខល ួៃមាៃ ុវតថ ិភ្ជព ជាពិស
សៅសពលតែលទិៃនៃ័យទង
ំ សនាេះស្តូវបាៃតច្ក្រំ តលក្សោយទីភ្ជនក្់ងារ
ខុ ៗោនៃិង
• ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ
ៃិងការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ។

ៈសៅក្នុងការស្បេូ ល

ការរក្ាទុក្

ការវ ិភ្ជគ

ការតច្ក្រំ តលក្

• ប តុំ ន ល
ូ នៃទវ ីបអា ុីៃិងបា៉ា ុីហវិក្
• ជំរុញឲ្យមាៃទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្ប
ជាពលរែឋ
២) ការស្វ ើស្គថប័ៃីយក្េម នៃអភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ
៣) ការបសងក ើៃលទធ ភ្ជពក្នុងការទទួ លបាៃជាស្គធារ
ៃិងទំៃុក្ច្ិតត

សគក្៏ចំបាច្់ស្តូវសោេះស្ស្គយទិែឋភ្ជពច្ំៃួៃស្បាំពីរនៃទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍផងតែរ៖
១.

ព័ត៌មាៃ – រ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យ ក្នុងនាេជាស្បភពនៃការទញយក្ព័ត៌មាៃ

២.

បសច្ច ក្ វ ិទា – សផ្លតតជាច្េបងសលើបសច្ច ក្ វ ិទាព័ត៌មាៃ ៃិងគេនាគេៃ៍ (ICTs) តែលសោេះស្ស្គយជាេួ យទិៃនៃ័យ

៍ ច្ូ រសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សៅខ្ងសស្កាេ។

• សបើក្ច្ំហទិៃនៃ័យរប ់រោឋភិបាល
• ពស្ងឹងឯក្ជៃភ្ជពនៃទិៃនៃ័យ

ៈ

១
មាៃវឌឍៃភ្ជពេួ យ
ច្ំៃួៃ

២
បាៃបញ្ច ប់រ ួច្
រាល់

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថុបំ ងតែលជាេូ លោឋៃស្គឹេះសៅក្នុងការស្បេូ ល
ការវ ិភ្ជគ ៃិងការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

៤) ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
• ភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
• ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
ស្តូវតតសលើ ពីការបសញ្ច ញ ំស ងសៅក្ស្េិតខព ់

ជៃ

• ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ

ៈ

–

ការសបត ជាញច្ិតតពីអនក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថានក្់ក្ំពូល

• ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ
–
តាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូ សៅ

ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ស្ក្ ុេក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួ ល
ៃិងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
“តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town”
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុង េ័យស្បជុំសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ួៃ សៅតខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី២។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។
តផនក្ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home។
ESCAP “ប ត ុ ំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវប
ី អា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្៖ ក្ត់ មាាល់សោយសលខ្្ិការោឋៃ” គ ៈក្មាម្ិការ ថ ិតិ
េ័យស្បជុំសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣ តខេក្រា ឆានំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។
Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ែំស ើរការបាៃ៖
សឆាពេះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួ យតែលពស្ងឹងការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងា ការ ងា េ ុី វ ិល ៃិងអន ក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_shortreport_.pdf។
NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ តផនក្ទី២៖ គំរ ូសពញលក្ខ ៈ – គៃា ងសឆាពេះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆានំ២០០៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។
េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ ត នាំ ត ីពីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines

ទទួ លបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងហាៃិភ័យ – វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុ ច្
ំខ្ៃ់។
ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួ រតតស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងនាេជាក្តាត ជំរុញែ៏ឆាាតនវេួ យ
តាេរយៈការត នាំអំពីការវ ិភ្ជគច្ូ លសៅក្នុងែំស ើរការៃិងអៃត រក្េម ំខ្ៃ់ៗសោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។
• កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – អន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវទទួ លបៃ្ុក្–អន ក្ណ្តមានក្់តែលអាច្ឆ្ា ងកាត់ពិភពសលាក្ទង
ំ ពីរបាៃ– វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងពិភពសលាក្ពិតៃិង
• រ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងសទពសកា លយ ៃិងវបប្េ៌ – ការស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ាង េស្ បរវាងការរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិសយជិតថម ី
ៃិងការផ្លា ់បតរៃិ
ូ សយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។
ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖
ការ មាាល់ស ើញអន ក្ត េតិ
៊េូ
/អន ក្ជំនាញនផទ ក្នុង ការក្ត់ មាាល់អនក្អៃុវតត ជាគំរ ូ ំខ្ៃ់ៗ
ការែឹក្នាំពីថានក្់សលើ ៃិងពីថានក្់សស្កាេ ៃិងអៃុវតត តាេជំហាៃតូ ច្ៗ (“ទរក្”)។

Kathleen Kelly Janus “ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។
Rahul Bhargava “អន ក្េិៃស្តូវការអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យមានក្់សនាេះសទ អន ក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យេួ យ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ្ន ូ
ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។

ក្ំ

ត់ មាាល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល

តផន ក្ទី២
ជសស្េើ ក្នុងការតថាង ៃទ រក្ថា
អាស្ ័យសលើអនក្ច្ូ លរ ួេស្គតប់
ការោក្់ក្ំហិតនៃសពលសវលា
មាៃវ ិ្ីយ៉ាងតិច្ស្បាំ សៅក្នុងការតថា ង ៃទ រក្ថាអំពីសេសរៀៃសៃេះ។

Richard Heeks “ការវា ់ តវងអំពីឧប គា ច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទី០៩ តខ ីហា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។
UNDP ៃិងអងា ការជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការត នាំអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖
ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃ ក្ំត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១៦) អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/a-guide-to-data-innovation-for-development--fromidea-to-proof-.html។

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអន ក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
២,៥ នថា
នថា ទី១
០៨:០០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៩:៣០-១១:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០១:០០-០៣:០០

ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ

០៣:៣០-០៥:៣០

ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ីតែលមាៃការស្ជួ តស្ជាបសៅក្នុងអងា ភ្ជពេួ យ។

នថា ទី២

សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួ លយ៉ាងស្ជាលសស្ៅ
ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃការជេះឥទធ ិពលច្ំស េះ ងា េជាអតិបរមា”។

០៨:០០-១០:០០

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃិងអន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

១០:៣០-១២:៣០

ការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

០១:០០-០២:៣០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១

តផន ក្ទី៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៈ

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យអាច្ជួ យជំរុញការចប់សផត ើេអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ៃិងពស្ងីក្អំណ្តច្រប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

សោលការ

៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយរប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ រ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

បសងក ើតទំនាក្់ ទំៃងខ្ងសស្ៅ

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី

Holvast “ស្បវតត ិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្នុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា
V. Matyáš ៃិងអន ក្ែនទសទៀត eds.
( ហព័ៃធអៃត រជាតិ ស្មាប់ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ ឆានំ២០០៩)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3642-03315-5_2.pdf។
ស្ក្ ុេការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/។

សៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជព

េះេុខស្បជាជៃ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

ៃិ ងការសផ្លតត

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ គឺជាវបប្េ៌នៃការស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ – វតថុបំ ងតែលជាេូ លោឋៃស្គឹេះសៅក្នុងការស្បេូ ល
ការវ ិភ្ជគ ៃិងការបសញ្ច ញទិៃនៃ័យ គឺសែើេបីស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ឲ្យបាៃលែ ស្បស ើរជាងេុៃ

៤) ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ
• ភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
• ទំៃុក្ច្ិតតរប ់ស្គធារ

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ
ៃិងភ្ជពជាអន ក្ែឹក្នាំ
ស្តូវតតសលើ ពីការបសញ្ច ញ ំស ងសៅក្ស្េិតខព ់

ជៃ

• ពស្ងឹង េតថ ភ្ជពនៃេុខងារស្គធារ

ៈ

–

ការសបត ជាញច្ិតតពីអនក្ស្វ ើស ច្ក្ត ី សស្េច្ថានក្់ក្ំពូល

• ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យមាៃលក្ខ ៈស្បជា្ិបសតយយ
–
តាេរយៈការជំរុញឲ្យមាៃតស្េូវការនៃទិៃនៃ័យពីស្បជាជៃទូ សៅ

ស្គប់ស្ក្ ុេទ ំងអ ់ស្វ ើបទបងាហញអំពីលទធ ផលនៃការពិភ្ជក្ា។
អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី
ស្ក្ ុេក្ស្េិតខព ់ ស្មាប់ភ្ជពជានែគូ ការ ស្េប ស្េួ ល
ៃិងការពស្ងឹង េតថ ភ្ជពតផនក្ ថ ិតិ ស្មាប់រសបៀបវារៈ ស្មាប់ការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព ឆានំ២០៣០
“តផៃការ ក្េម ភ្ជពជា ក្ល ស្មាប់ទិៃនៃ័យនៃការអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជពរប ់ទីស្ក្ ុង Cape Town”
ស្តូវបាៃអៃុេ័តសោយគ ៈក្េម ការ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ សៅក្នុង េ័យស្បជុំសលើក្ទី ៤៨ រប ់ខល ួៃ សៅតខេីនា ឆានំ២០១៧ ទំព័រទី២។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf។
តផនក្ ថ ិតិនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ “ប ត ុ ំ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រក្ស្េិតអបបបរមា”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://genderstats.un.org/#/home។
ESCAP “ប ត ុ ំ ន ល
ូ នៃ ូ ច្នាក្រសយៃឌ័រ ស្មាប់ទវប
ី អា ុី ៃិងបា៉ា ុីហវិក្៖ ក្ត់ មាាល់សោយសលខ្្ិការោឋៃ” គ ៈក្មាម្ិការ ថ ិតិ
េ័យស្បជុំសលើក្ទីបួៃ នថាទី២៣ តខេក្រា ឆានំ២០១៥ (E/ESCAP/CST/(4)/(10)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/pdf/statstics_documents/Core_Set_Gender_Indicators_Asia_Pacific.pdf។
Danny Lammerhirt, Shazade Jaeson ៃិង Eko Presetyo “ការស្វ ើឲ្យទិៃនៃ័យតែលបសងក ើតស ើងសោយស្បជាពលរែឋ អាច្ែំស ើរការបាៃ៖
សឆាពេះសៅកាៃ់ស្ក្បខ ឌ េួ យតែលពស្ងឹងការ ហការរវាងស្បជាពលរែឋ អងា ការ ងា េ ុី វ ិល ៃិងអន ក្ែនទសទៀត” Data Shift តខេីនា ឆានំ២០១៧។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2017/03/Making-Citizen-Generated-Data-Work_shortreport_.pdf។
NASCIO “អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ តផនក្ទី២៖ គំរ ូសពញលក្ខ ៈ – គៃា ងសឆាពេះសៅកាៃ់វឌឍៃភ្ជព” តខេីនា ឆានំ២០០៩។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://nascio.org/Portals/0/Publications/Documents/NASCIO-DataGovernancePTII.pdf។
េូ លៃិ្ិពៃា ឺស្ពេះអាទិតយ “សោលការ ៍ ត នាំ ត ីពីសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ” េជឈេ ឌ លសោលៃសយបាយទិៃនៃ័យសបើក្ច្ំហ។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://opendatapolicyhub.sunlightfoundation.com/guidelines

ទទួ លបាៃទិៃនៃ័យសៅច្ំស

• វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ៃិងហាៃិភ័យ – វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យតែលមាៃស្ប ិទធភ្ជពេួ យចត់ទុក្ហាៃិភ័យជាច្ំ ុ ច្
ំខ្ៃ់។
ការស្គប់ស្គងហាៃិភ័យគួ រតតស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងនាេជាក្តាត ជំរុញែ៏ឆាាតនវេួ យ
តាេរយៈការត នាំអំពីការវ ិភ្ជគច្ូ លសៅក្នុងែំស ើរការៃិងអៃត រក្េម ំខ្ៃ់ៗសោយមាៃទំៃួលខុ ស្តូវ។
• កាតាលីក្រនៃវបប្េ៌ – អន ក្ណ្តមានក្់ស្តូវទទួ លបៃ្ុក្–អន ក្ណ្តមានក្់តែលអាច្ឆ្ា ងកាត់ពិភពសលាក្ទង
ំ ពីរបាៃ– វ ិទាស្គន្រ ត ទិៃនៃ័យៃិងការស្វ ើស្បតិបតត ិការសៅក្នុងពិភពសលាក្ពិតៃិង
• រ ួេបញ្ចល
ូ ោនរវាងសទពសកា លយ ៃិងវបប្េ៌ – ការស្វ ើឲ្យមាៃតុលយភ្ជពយ៉ាង េស្ បរវាងការរ ួេបញ្ចល
ូ ៃិសយជិតថម ី
ៃិងការផ្លា ់បតរៃិ
ូ សយជិតតែលមាៃស្ស្គប់។
ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យៃឹងតស្េូវឲ្យមាៃតផៃការេួ យតែលរ ួេបញ្ចល
ូ ៖
ការ មាាល់ស ើញអន ក្ត េតិ
៊េូ
/អន ក្ជំនាញនផទ ក្នុង ការក្ត់ មាាល់អនក្អៃុវតត ជាគំរ ូ ំខ្ៃ់ៗ
ការែឹក្នាំពីថានក្់សលើ ៃិងពីថានក្់សស្កាេ ៃិងអៃុវតត តាេជំហាៃតូ ច្ៗ (“ទរក្”)។

Kathleen Kelly Janus “ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ” ការស្តួ តពិៃិតយស ើង វ ិញអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃ ងា េរប ់ Stanford នថាទី០២ តខេីនា
ឆានំ២០១៨។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ssir.org/articles/entry/creating_a_data_culture ។
Rahul Bhargava “អន ក្េិៃស្តូវការអន ក្វ ិទាស្គន្រ ត តផនក្ទិៃនៃ័យមានក្់សនាេះសទ អន ក្ស្តូវការវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យេួ យ” Data Therapy នថាទី០៦ តខ្ន ូ
ឆានំ២០១៧។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://datatherapy.org/2017/12/06/building-a-data-culture/។

ក្ំ

ត់ មាាល់ ស្មាប់អនក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត ល

តផន ក្ទី២
ជសស្េើ ក្នុងការតថាង ៃទ រក្ថា
អាស្ ័យសលើអនក្ច្ូ លរ ួេស្គតប់
ការោក្់ក្ំហិតនៃសពលសវលា
មាៃវ ិ្ីយ៉ាងតិច្ស្បាំ សៅក្នុងការតថា ង ៃទ រក្ថាអំពីសេសរៀៃសៃេះ។

Richard Heeks “ការវា ់ តវងអំពីឧប គា ច្ំស េះទិៃនៃ័យ្ំ ស្មាប់ការអភិវឌឍ” ICTs ស្មាប់ការអភិវឌឍ នថាទី០៩ តខ ីហា ឆានំ២០១៦។
អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://ict4dblog.wordpress.cocm/2016/08/09/measuringn-barriers-to-big-data-for-development/។
UNDP ៃិងអងា ការជីពច្រជា ក្លនៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ ការត នាំអំពីៃវាៃុវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ស្មាប់ការអភិវឌឍ៖
ពីគំៃិតសៅជាការបញ្ជាក្់អេះអាងអំពីទ សនាទៃ ក្ំត សលើក្ទីេួយ (ទីស្ក្ ុងញូវយ៉ាក្ ឆានំ២០១៦) អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/a-guide-to-data-innovation-for-development--fromidea-to-proof-.html។

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអន ក្ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
២,៥ នថា
នថា ទី១
០៨:០០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៩:៣០-១១:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០១:០០-០៣:០០

ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

ច្ំ ុ ច្ ំខ្ៃ់ៗ

០៣:៣០-០៥:៣០

ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យតាេវ ិ្ីតែលមាៃការស្ជួ តស្ជាបសៅក្នុងអងា ភ្ជពេួ យ។

នថា ទី២

សៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ ៈ វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ មាៃៃ័យថា ក្ស្េិតនៃភ្ជព ុខស្ ួ លយ៉ាងស្ជាលសស្ៅ
ច្ំស េះការសស្បើស្បា ់តារាងសេស្ទិច្សែើេបីបសងក ើៃការជេះឥទធ ិពលច្ំស េះ ងា េជាអតិបរមា”។

០៨:០០-១០:០០

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យៃិងអន ក្ស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

១០:៣០-១២:៣០

ការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

០១:០០-០២:៣០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១

តផន ក្ទី៧. ការបសងក ើតវបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យសៅក្នុង វ ិ ័យស្គធារ

ៈ

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យអាច្ជួ យជំរុញការចប់សផត ើេអៃុវតត អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
ៃិងពស្ងីក្អំណ្តច្រប ់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ។

សោលការ

៍ច្ំៃួៃស្បាំេួយរប ់វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ រ ួេមាៃែូ ច្ខ្ងសស្កាេ៖

បសងក ើតទំនាក្់ ទំៃងខ្ងសស្ៅ

អំណ្តៃតែលស្តូវបាៃសស្ជើ សរ ី

Holvast “ស្បវតត ិរប ់ឯក្ជៃភ្ជព” សៅក្នុង អនាគតរប ់អតត ញ្ជា
V. Matyáš ៃិងអន ក្ែនទសទៀត eds.
( ហព័ៃធអៃត រជាតិ ស្មាប់ការែំស ើរការព័ត៌មាៃ ឆានំ២០០៩)។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3642-03315-5_2.pdf។
ស្ក្ ុេការងារ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំសៅសលើ ក្លសលាក្នៃអងា ការ ហស្បជាជាតិ
“ការសស្បើស្បា ់ទិៃនៃ័យ្ំសែើេបីសោលសៅអភិវឌឍស្បក្បសោយៃិរៃត រភ្ជព”។ អាច្ត វ ងរក្បាៃសៅ
https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/។

សៅទូ ទ ំងអងា ភ្ជព

េះេុខស្បជាជៃ

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

ៃិ ងការសផ្លតត

០៣:០០-០៤:៣០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២

០៤:៣០-០៥:៣០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៨:៣០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៩:៣០-១០:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

នថា ទី៣
១១:០០-១២:០០

ទិៃនៃ័យ្ំ (ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ)

បសងក ើតតផៃការតថា ង ៃទ រក្ថាថានក្់ជាតិ
ស្មាប់សេសរៀៃ ត ីពីការទទួ លស្គាល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

០១:០០-០២:៣០

ការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

១០:៣០-១១៣០

ការស្វ ើបទបងាហញ (ស្បចំស្បសទ /អន ក្ច្ូ លរ ួេ)

០៣:០០-០៤:០០

ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ (សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល)

១១:៣០

បិទក្េម វ ិ្ី

០៤:០០-០៥:០០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ (្េម តា)

០៥:០០

បិទក្េម វ ិ្ី

២ នថា

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

នថា ទី១

១ នថា

០៨:៣០-១០:០០

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

០៨:៣០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៨:៣០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៩:៣០-១០:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៩:៣០-១០:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

១០:៣០-១១:៣០

ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

១១:០០-១២:០០

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

០១:០០-០២:៣០

ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ

០១:០០-០២:៣០

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ១

០៣:០០-០៤:៣០

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

០៣:០០-០៤:៣០

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ២

០៤:៣០-០៥:០០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

នថា ទី២
០៨:៣០-១០:០០

ការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

១០:៣០-១២:០០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១

០១:០០-០២:៣០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២

០៣:០០-០៤:០០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៤:០០-០៥:០០

បិទក្េម វ ិ្ី

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លនាយក្ស្បតិបតត ិអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
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 ិ្ី

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ – ទិៃនៃ័យ្ំ
១ នថា

០៣:០០-០៤:៣០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២

០៤:៣០-០៥:៣០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៨:៣០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៩:៣០-១០:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

នថា ទី៣
១១:០០-១២:០០

ទិៃនៃ័យ្ំ (ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ)

បសងក ើតតផៃការតថា ង ៃទ រក្ថាថានក្់ជាតិ
ស្មាប់សេសរៀៃ ត ីពីការទទួ លស្គាល់អភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ

០១:០០-០២:៣០

ការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

១០:៣០-១១៣០

ការស្វ ើបទបងាហញ (ស្បចំស្បសទ /អន ក្ច្ូ លរ ួេ)

០៣:០០-០៤:០០

ការសស្តៀេខល ួៃ ស្មាប់ទិៃនៃ័យ្ំ (សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល)

១១:៣០

បិទក្េម វ ិ្ី

០៤:០០-០៥:០០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ (្េម តា)

០៥:០០

បិទក្េម វ ិ្ី

២ នថា

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ – អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

នថា ទី១

១ នថា

០៨:៣០-១០:០០

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

០៨:៣០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៨:៣០-០៩:០០

សបើក្ក្េម វ ិ្ី

០៩:៣០-១០:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៩:៣០-១០:៣០

បែិវតត ៃ៍នៃទិៃនៃ័យ ៃិងយុតតិ្េ៌នៃទិៃនៃ័យ ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

១០:៣០-១១:៣០

ទិៃនៃ័យ ៃិងអភិបាលក្ិច្ច

១១:០០-១២:០០

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ

០១:០០-០២:៣០

ពិភពសលាក្តែលស្គបែ ត ប់សោយទិៃនៃ័យ

០១:០០-០២:៣០

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ១

០៣:០០-០៤:៣០

អភិបាលក្ិច្ចទិៃនៃ័យ ៃិងការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ

០៣:០០-០៤:៣០

ការស្គប់ស្គងទិៃនៃ័យ - ២

០៤:៣០-០៥:០០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

នថា ទី២
០៨:៣០-១០:០០

ការវ ិភ្ជគអំពីទិៃនៃ័យ ភ្ជពលសេែ ៀងនៃការគ

១០:៣០-១២:០០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ១

០១:០០-០២:៣០

សោលៃសយបាយតែលអំសណ្តយផល - ២

០៣:០០-០៤:០០

វបប្េ៌នៃទិៃនៃ័យ

០៤:០០-០៥:០០

បិទក្េម វ ិ្ី

នាតាេស្បព័ៃធក្ុំពូ យទ័រ ៃិងអពា ៃតរញ្ជា

វគា ប ត ុ េះបណ្ត
ត លនាយក្ស្បតិបតត ិអំពីអភិបាលក្ិច្ចតែលបញ្ជាសោយទិៃនៃ័យ
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
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