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ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល2

១.១. ដ្ំអណ្ើរការនន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
 

ធសែឋកិចាឌើជើថ្លគឺសាំធៅធលើធសែឋកិចាដែលម្ចនសកមមភារ ា្ំទូោយតាមរយៈការធប្រើប្បាស់រ័ត៌ម្ចន និងចាំធ ះែឹង
ឌើជើថ្ល ជាកតាត ចមបងសប្ម្ចរ់ផ្លិតកមម។1 រើែាំរូង ធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្តូេបានធគធៅថា ធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត ធសែឋ
កិចាថ្មើ ឬធសែឋកិចាធេរសយ(web economy) ធ យសរដតការរឹងដផ្អកននែាំធ ើ រការធលើរណាត ញភាា រ់ធៅនឹង
ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។ រ៉ាុដនតធរើធយងធៅតាម ធសែឋកិចាេទូិរ និងថាន ក់ែឹក ាំកនុងេសិ័យ្ុរកិចាបានអះអាងថា ធសែឋកិចាឌើជើ
ថ្លម្ចនលកខ ៈធជឿនធលឿន និងសមុប្គសម ញជាង ធរើធប្រៀរធ្ៀរធៅនឹងធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត ដែលទាំហាំឬតនមលធសែឋ
កិចាប្រធភទធនះ(ធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត) បានមកដតរើអុើន្ឺ ិតដតមួយរ៉ាុធណាណ ះ។2 
 
ការេេិឌឍ នននិយមន័យររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ធផ្តើមធេើងតាាំងរើពាក់កណាត លទសេតេរឆ៍្ន ាំ១៩៩០មកធមល៉ាះ ធ យបាន
ល្ុះរញ្ជា ាំងតាមរយៈរាំោស់រតូរយ៉ា ងឆ្រ់រហ័សនន្មមជាតិររស់រធចាកេទិា រមួទាំងកាំធ ើ នននការធប្រើប្បាស់ធប្គឿង
យនត(Robotics) រញ្ជា សិរបនិមមិត(AI) ប្ររ័នធអិុន្ឺ ិតននេតថុ(IoT) ប្ររ័នធកុាំរយូទ័រធកាល ែ(cloud computing) 
ការេភិាគទិននន័យ ា្ំ និងការធបាះរុមព3D (3 Dimensions) រើសាំណាក់អនកធប្រើប្បាស់ និងសហប្ោស  ។ ធលើស
រើធនះ ធាតុសាំខាន់ៗននធសែឋកិចាឌើជើថ្លគឺ ថាន លឌើជើថ្ល(Digital Platform) និងប្ររ័នធអនតរប្រតិរតតិការ។3  
 

ធធសសចចកកតតើើររននយយលល់់ររដដននថថមមននននពាពាកកយយគគននលលឹឹះះ៖៖  
ធែើមបើធឈវងយល់កាន់ដតប្រធសើរអាំរើ «ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល»ធយើងគួរយល់អាំរើពាកយគនលឺះទាំងធនះជាមុន៖ 

 
* ធតើអវើធៅជារញ្ជា សិរបនិមមិត (AI)? AI សាំធៅធៅធលើការដកលងធ វ្ើរញ្ជា ររស់មនុសេធៅកនុងម្ច៉ា សុើន ដែល
ប្តូេបានភាា រ់ធ យកមមេ ិ្ ើ(programming) ធែើមបើគិត េភិាគ និងធ វ្ើប្តារ់តាមសកមមភារររសម់នុសេ ម្ចន
ជាអាទិ៍ យនយនតធែើរធ យសវ័យប្រេតតិ ការសត រ់រញ្ជា រតាមសាំធេង(កមមេ ិ្ ើSiri) កនុងការរុក រករ័ត៌ម្ចន ឬ
កាំ ត់រញ្ជា អវើមួយ រមួទាំងការធប្រើប្បាស់សាំធេង ធែើមបើធរៀរធចញជាសាំធ រ ការផ្តល់ធសវាកមមអតិថិ្ជនតាម
ដររនិមមិត  ការធប្រើដភនកកុាំរយូទ័រដែលអាចឱ្យនរណាម្ចន ក់ ទញភាា រ់ធឈាម ះអនកធផ្េងធទៀត(tag) ធៅកនុង        
រណាត ញប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយសងគម ឬក៏អាចធប្រើប្បាស់ធៅកនុងេសិ័យសុខាភិបាលសប្ម្ចរ់ថ្តអេយេៈខាងកនុង 
(Radiology imaging) ការររា ញរើការផ្ាយពា ិជាកមមតាមប្ររ័នធធអេកិប្តូនិក ធ យដផ្អកធៅតាម
ចាំ ង់ចាំ ូលចិតតររស់អនកធប្រើប្បាស់ ជាធែើម។4 

 

1 ADB, Understanding the Digital Economy: What Is It and How Can It Transform Asia? (New Delhi, 2018)
<https://www.adb.org/news/events/understanding-digital-economy-what-it-and-how-can-it-transform-asia>
2 Mary K. Pratt, digital economy (TechTarget, 2017) <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-
economy>
3 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p. 4 <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
4 IBM, Artificial intelligence (AI), accessed on October 6, 2022, retrieved via: What is Artificial Intelligence (AI)? | IBM

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្  
 
នវានុេតតន៍ និងការអភិេឌឍននរធចាកេទិា  ាំមកនូេររត់ថ្មើននធសែឋកិចា ធ យម្ចនការធ ះែូរទាំនិញនិងធសវាកមមតាម
ដររឌើជើថ្ល ដែលទប្មង់ធនះប្តូេបានឱ្យធឈាម ះថា ធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លល។ ធសែឋកិចាតាមទប្មង់ថ្មើធនះ អាចធ វ្ើឱ្យអាជើេកមម
ទាំងឡាយកាន់ដតម្ចនភាររងឹម្ចាំ តាមរយៈការសប្មរខ្លួននិងទទួលយកនូេការេេិឌឍននេ ិ្ ើសង្គ្សតធ វ្ើអាជើេកមមដររ
ទាំធនើរនិងប្រករធ យររយិរនន ដែលម្ចនយនតូរករ ៍ោាំប្ទនិងជាំរុញ តាមរយៈការករធកើតធេើងនន      រធចាកេទិា
គម គមន៍ និងរ័ត៌ម្ចន (ICT) ថ្មើៗជារនតរ ទ រ់។ ែាំធ ើ រេេិឌឍន៍(ននICT)ធនះ ក៏បានតភាា រ់រិភរធោកឱ្យកាល យជា
រណាត ញសកលមួយ  ម្ចនឥទធិរលប្គរែ ត រ់ធលើ៖ សកមមភារធសែឋកិចា និងប្រតិរតតិការពា ិជាកមម ប្រមទាំង
ទាំ ក់ទាំនងនិងការធ ះប្សយការររធផ្េងៗធទៀតប្រករធ យកបួនខាន តេជិាា ជើេៈប្តឹមប្តូេផ្ងដែរ (ឧទហរ ៍ ការ
ចុះកិចាសនាអាជើេកមម និងការទូទត់សច់ប្បាក់តាមដររឌើជើថ្លជាធែើម)។ ែូធចនះ ភារប្រទក់ប្កឡាននធសែឋកិចាឌើ
ជើថ្ល ទមទរឱ្យម្ចនការយល់ែឹងអាំរើមូល ឋ នប្គឹះនន ប្ររ័នធធអកូេូសុើររស់វាជាមុនសិន រមួម្ចន ចលករ និង
ររយិកាសអាំធណាយផ្ល  ែល់ការលូតោស់ននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ។ 

 
ជាំរូកធនះ ម្ចនធោលធៅផ្តល់ជូនធ យប្តួសៗ អាំរើ ទសេនេសិ័យសកល និងនិ ន ការ ននែាំធ ើ ការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល 
ដែលទាំងអស់ធនះក៏នឹងម្ចនការរ ាំធលចផ្ងដែរនូេផ្លេជិាម្ចន និងផ្លរ៉ាះពាល់ ដែលអាចធកើតម្ចនធេើងធប្កាមឥទធិ
រលននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ការយល់ែឹងឱ្យកាន់ដតចាស់អាំរើទិែឋភារឌើជើថ្លននសហប្ោស អងគភារ សថ រ័ន 
ប្រធទស ឬសហគមន៍ណាមួយ ោាំបាច់ប្តូេរិនិតយធមើលថា ធតើការធរៀរចាំ និងរាំពាក់យនតូរករ ៍ឌើជើថ្ល ែល់សហ
ប្ោស/ប្រធទស/សហគមន៍ទាំងធ ះ ឈានែល់កប្មិតណាធហើយ ធែើមបើរងោលទធភារែល់រួកធគកនុងការេេិឌឍខ្លួន ឱ្យ
ប្សរធៅនឹងយុគសម័យឌើជើថ្ល។ ការ ៍ធនះ ប្តូេបានធគធៅថា «ការធប្តៀមខ្លួនជាធប្សចធលើេសិ័យឌើជើថ្ល» ក៏នឹង
ម្ចនររា ញជូនខ្លះៗផ្ងដែរ ធៅកនុងជាំរូកធនះ។ 
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3ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

១.១. ដ្ំអណ្ើរការនន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
 

ធសែឋកិចាឌើជើថ្លគឺសាំធៅធលើធសែឋកិចាដែលម្ចនសកមមភារ ា្ំទូោយតាមរយៈការធប្រើប្បាស់រ័ត៌ម្ចន និងចាំធ ះែឹង
ឌើជើថ្ល ជាកតាត ចមបងសប្ម្ចរ់ផ្លិតកមម។1 រើែាំរូង ធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្តូេបានធគធៅថា ធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត ធសែឋ
កិចាថ្មើ ឬធសែឋកិចាធេរសយ(web economy) ធ យសរដតការរឹងដផ្អកននែាំធ ើ រការធលើរណាត ញភាា រ់ធៅនឹង
ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។ រ៉ាុដនតធរើធយងធៅតាម ធសែឋកិចាេទូិរ និងថាន ក់ែឹក ាំកនុងេសិ័យ្ុរកិចាបានអះអាងថា ធសែឋកិចាឌើជើ
ថ្លម្ចនលកខ ៈធជឿនធលឿន និងសមុប្គសម ញជាង ធរើធប្រៀរធ្ៀរធៅនឹងធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត ដែលទាំហាំឬតនមលធសែឋ
កិចាប្រធភទធនះ(ធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត) បានមកដតរើអុើន្ឺ ិតដតមួយរ៉ាុធណាណ ះ។2 
 
ការេេិឌឍ នននិយមន័យររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ធផ្តើមធេើងតាាំងរើពាក់កណាត លទសេតេរឆ៍្ន ាំ១៩៩០មកធមល៉ាះ ធ យបាន
ល្ុះរញ្ជា ាំងតាមរយៈរាំោស់រតូរយ៉ា ងឆ្រ់រហ័សនន្មមជាតិររស់រធចាកេទិា រមួទាំងកាំធ ើ នននការធប្រើប្បាស់ធប្គឿង
យនត(Robotics) រញ្ជា សិរបនិមមិត(AI) ប្ររ័នធអិុន្ឺ ិតននេតថុ(IoT) ប្ររ័នធកុាំរយូទ័រធកាល ែ(cloud computing) 
ការេភិាគទិននន័យ ា្ំ និងការធបាះរុមព3D (3 Dimensions) រើសាំណាក់អនកធប្រើប្បាស់ និងសហប្ោស  ។ ធលើស
រើធនះ ធាតុសាំខាន់ៗននធសែឋកិចាឌើជើថ្លគឺ ថាន លឌើជើថ្ល(Digital Platform) និងប្ររ័នធអនតរប្រតិរតតិការ។3  
 

ធធសសចចកកតតើើររននយយលល់់ររដដននថថមមននននពាពាកកយយគគននលលឹឹះះ៖៖  
ធែើមបើធឈវងយល់កាន់ដតប្រធសើរអាំរើ «ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល»ធយើងគួរយល់អាំរើពាកយគនលឺះទាំងធនះជាមុន៖ 

 
* ធតើអវើធៅជារញ្ជា សិរបនិមមិត (AI)? AI សាំធៅធៅធលើការដកលងធ វ្ើរញ្ជា ររស់មនុសេធៅកនុងម្ច៉ា សុើន ដែល
ប្តូេបានភាា រ់ធ យកមមេ ិ្ ើ(programming) ធែើមបើគិត េភិាគ និងធ វ្ើប្តារ់តាមសកមមភារររសម់នុសេ ម្ចន
ជាអាទិ៍ យនយនតធែើរធ យសវ័យប្រេតតិ ការសត រ់រញ្ជា រតាមសាំធេង(កមមេ ិ្ ើSiri) កនុងការរុក រករ័ត៌ម្ចន ឬ
កាំ ត់រញ្ជា អវើមួយ រមួទាំងការធប្រើប្បាស់សាំធេង ធែើមបើធរៀរធចញជាសាំធ រ ការផ្តល់ធសវាកមមអតិថិ្ជនតាម
ដររនិមមិត  ការធប្រើដភនកកុាំរយូទ័រដែលអាចឱ្យនរណាម្ចន ក់ ទញភាា រ់ធឈាម ះអនកធផ្េងធទៀត(tag) ធៅកនុង        
រណាត ញប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយសងគម ឬក៏អាចធប្រើប្បាស់ធៅកនុងេសិ័យសុខាភិបាលសប្ម្ចរ់ថ្តអេយេៈខាងកនុង 
(Radiology imaging) ការររា ញរើការផ្ាយពា ិជាកមមតាមប្ររ័នធធអេកិប្តូនិក ធ យដផ្អកធៅតាម
ចាំ ង់ចាំ ូលចិតតររស់អនកធប្រើប្បាស់ ជាធែើម។4 

 

1 ADB, Understanding the Digital Economy: What Is It and How Can It Transform Asia? (New Delhi, 2018)
<https://www.adb.org/news/events/understanding-digital-economy-what-it-and-how-can-it-transform-asia>
2 Mary K. Pratt, digital economy (TechTarget, 2017) <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-
economy>
3 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p. 4 <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
4 IBM, Artificial intelligence (AI), accessed on October 6, 2022, retrieved via: What is Artificial Intelligence (AI)? | IBM

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្  
 
នវានុេតតន៍ និងការអភិេឌឍននរធចាកេទិា  ាំមកនូេររត់ថ្មើននធសែឋកិចា ធ យម្ចនការធ ះែូរទាំនិញនិងធសវាកមមតាម
ដររឌើជើថ្ល ដែលទប្មង់ធនះប្តូេបានឱ្យធឈាម ះថា ធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លល។ ធសែឋកិចាតាមទប្មង់ថ្មើធនះ អាចធ វ្ើឱ្យអាជើេកមម
ទាំងឡាយកាន់ដតម្ចនភាររងឹម្ចាំ តាមរយៈការសប្មរខ្លួននិងទទួលយកនូេការេេិឌឍននេ ិ្ ើសង្គ្សតធ វ្ើអាជើេកមមដររ
ទាំធនើរនិងប្រករធ យររយិរនន ដែលម្ចនយនតូរករ ៍ោាំប្ទនិងជាំរុញ តាមរយៈការករធកើតធេើងនន      រធចាកេទិា
គម គមន៍ និងរ័ត៌ម្ចន (ICT) ថ្មើៗជារនតរ ទ រ់។ ែាំធ ើ រេេិឌឍន៍(ននICT)ធនះ ក៏បានតភាា រ់រិភរធោកឱ្យកាល យជា
រណាត ញសកលមួយ  ម្ចនឥទធិរលប្គរែ ត រ់ធលើ៖ សកមមភារធសែឋកិចា និងប្រតិរតតិការពា ិជាកមម ប្រមទាំង
ទាំ ក់ទាំនងនិងការធ ះប្សយការររធផ្េងៗធទៀតប្រករធ យកបួនខាន តេជិាា ជើេៈប្តឹមប្តូេផ្ងដែរ (ឧទហរ ៍ ការ
ចុះកិចាសនាអាជើេកមម និងការទូទត់សច់ប្បាក់តាមដររឌើជើថ្លជាធែើម)។ ែូធចនះ ភារប្រទក់ប្កឡាននធសែឋកិចាឌើ
ជើថ្ល ទមទរឱ្យម្ចនការយល់ែឹងអាំរើមូល ឋ នប្គឹះនន ប្ររ័នធធអកូេូសុើររស់វាជាមុនសិន រមួម្ចន ចលករ និង
ររយិកាសអាំធណាយផ្ល  ែល់ការលូតោស់ននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ។ 

 
ជាំរូកធនះ ម្ចនធោលធៅផ្តល់ជូនធ យប្តួសៗ អាំរើ ទសេនេសិ័យសកល និងនិ ន ការ ននែាំធ ើ ការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល 
ដែលទាំងអស់ធនះក៏នឹងម្ចនការរ ាំធលចផ្ងដែរនូេផ្លេជិាម្ចន និងផ្លរ៉ាះពាល់ ដែលអាចធកើតម្ចនធេើងធប្កាមឥទធិ
រលននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ការយល់ែឹងឱ្យកាន់ដតចាស់អាំរើទិែឋភារឌើជើថ្លននសហប្ោស អងគភារ សថ រ័ន 
ប្រធទស ឬសហគមន៍ណាមួយ ោាំបាច់ប្តូេរិនិតយធមើលថា ធតើការធរៀរចាំ និងរាំពាក់យនតូរករ ៍ឌើជើថ្ល ែល់សហ
ប្ោស/ប្រធទស/សហគមន៍ទាំងធ ះ ឈានែល់កប្មិតណាធហើយ ធែើមបើរងោលទធភារែល់រួកធគកនុងការេេិឌឍខ្លួន ឱ្យ
ប្សរធៅនឹងយុគសម័យឌើជើថ្ល។ ការ ៍ធនះ ប្តូេបានធគធៅថា «ការធប្តៀមខ្លួនជាធប្សចធលើេសិ័យឌើជើថ្ល» ក៏នឹង
ម្ចនររា ញជូនខ្លះៗផ្ងដែរ ធៅកនុងជាំរូកធនះ។ 
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ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល4

ភារ និងសនេាំសាំនចធលើការជួលគ ធនយយករ ឬអនកជាំ ញេភិាគប្រតិរតតិការ ៍ហរិញ្ាេតថុ ឬការជាេប្ររ័នធ
serverធ យដេក និងចាំណាយធរលធេោតិចជាងមុន។ 

 
* ធតើការធបាះរុមព3D (3 Dimensions) ធគធ វ្ើែូចធមតច? វាោរ់ធផ្តើមធេើងធ យការធប្រើម្ច៉ា សុើនធបាះរុមព3D 
ដែលធបាះរុមពឬផ្លិតេតថុដែលម្ចនទាំហាំតូចឬ ា្ំជាទប្មង់3Dធៅតាមគាំរូ ដែលយកធចញរើឯកសរឌើជើថ្ល 
ធហើយធៅធប្កាមការរច  និងរញ្ជា ររើកុាំរយូទ័រ។ ការធបាះរុមពដររធនះគឺជាការផ្លិតធ យធប្រើប្បាស់
រធចាកធទសរដនថមធៅតាមប្សទរ់នើមួយៗននេតថុធ ះ រហូតទល់ដតបានសធប្មចធចញជារូររាង។ ជាទូធៅ 
ការធបាះរុមពដររធនះ អាចផ្លិតឧរករ ៍ឬេតថុ ដែលម្ចនលកខ ៈសមុគសម ញធ យធប្រើសម្ចភ រៈតិចជាង
ែាំធ ើ រការននការផ្លិត្មមតា។9 
 

ែូធចនះ និយមន័យ ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្តូេបានកាំ ត់ថាជា "រណាត ញ សកមមភារធសែឋកិចា និងសងគមជាសកល 
ដែលែាំធ ើ រការបានធ យរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍ ែូចជា ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត ទូរស័រទចល័ត និង 
ឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា  (sensor) រមួរញ្ាូ លទាំងប្រតិរតតិការកនុងេសិ័យជាធប្ចើនែូចជា អរ់រ ាំ កមានត ហរិញ្ាេតថុ អាជើេ
កមម និងទាំ ក់ទាំនង ដែលពាក់រ័នធនឹងការធប្រើប្បាស់កុាំរយូទ័រ ទូរស័រទ និងឧរករ ៍ធផ្េងៗធទៀតផ្ងដែរ។10 
 
ប្រជាប្រិយភារននធសែឋកិចាឌើជើថ្លបានធកើនធេើងខាល ាំងោរ់តាាំងរើចុងទសេតេរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ និងធែើមទសេតេរឆ៍្ន ាំ 
២០០០ ធ យសរដតអុើន្ឺ ិត និងរធចាកេទិាប្តូេបានទទួលសគ ល់ថាជាឧរករ ៍ែ៏ម្ចនសរៈសាំខានក់នុងការធ វ្ើ
ឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការប្រកួតប្រដជងកនុងចាំធណាមប្កុមហ៊ាុនដែល ាំធៅែល់ការអនុេតតននទិននន័យូរនើយកមម 
(datafication) ធរខូ្រនើយកមម (digitization) និមមិតូរនើយកមម(virtualization) និងការរធងោើតជាំ ន់
(generativity)។ ការធងើរធេើងធនះ ប្តូេបានោត់ទុកថាជាដផ្នកមួយននចល ររស់រិភរធោកធឆ្ព ះធៅរករែិេតតន៍
ឧសាហកមម ៤.0(4IR)។11 
 

ធែើមបើឱ្យអាជើេកមមអាចរកាបាននូេនិរនតរភារកនុងយុគសម័យរែិេតតន៍ឧសាហកមម ប្កុមហ៊ាុនប្តូេដតផ្លល ស់រតូរមកជា
អាជើេកមមឌើជើថ្ល ធរើមិនែូធោន ះធទ អាជើេកមមទាំងធ ះអាចរងផ្លរ ាំខានរើនែគូប្រកួតប្រដជង ឬក៏អាចប្រឈមនឹងការ
ផ្លអ កែាំធ ើ រការដតមតង។ ជួនកាលម្ចា ស់អាជើេកមមទាំងធ ះ ក៏អាចមិនែឹង ថាម្ចននែគូប្រកួតប្រដជងថ្មើកាំរុងធលច
ធេើងធៅកនុងេសិ័យដែលខ្លួនកាំរុងែាំធ ើ រការ។12 ទក់ទងនឹងរញ្ជា ធនះ ការរនាាំក៏ប្តូេបានធគធមើលធ ើញថាជាធាតុ
ផ្េាំែ៏សាំខាន់សប្ម្ចរ់ប្កុមហ៊ាុនធែើមបើរនតែាំធ ើ រការ កនុងយុគសម័យរែិេតតន៍ធពារធរញធ យការផ្លល ស់រតូរ យ៉ា ងគាំហុក

9 3D printing.com, What is 3D printing, Accessed on October 7, 2022, retrieved via: What is 3D printing? How does 
a 3D printer work? Learn 3D printing
10 Australian Government: Australian Law Reform Commission, The concept of the digital economy (alrc, 2013)
<https://www.alrc.gov.au/publication/copyright-and-the-digital-economy-dp-79/3-policy-context-of-the-inquiry/the-
concept-of-the-digital-economy/>
11 Chan Pirun, Chhem Siriwat, and Nay Darlin, Developing Cambodia's Digital Economy: Youth's Perspective (nbc, 
2021) p.1 
<https://www.nbc.org.kh/download_files/macro_conference/english/S6_Development_Cambodia_Digital_Economy
_Youth_Perspective.pdf>
12 Nick Ismail, Digital transformation is now a matter of survival (Information Age, 2017)
<https://www.information-age.com/digital-transformation-matter-survival-123467460/>

* ធប្គឿងយនត (Robotics) អាចធ វ្ើការររធប្រើកម្ចល ាំងធ យឯករាជយ ធ យសវ័យប្រេតតិ ឬពាក់កណាត ល 
សវ័យប្រេតតិ ជាំនួសឱ្យកម្ចល ាំងមនុសេ។ ជាទូធៅវាធ វ្ើសកមមភារែដែលៗ ឬសកមមភារណា ដែលមិនសូេម្ចន
សុេតថិភារសប្ម្ចរ់មនុសេ រារ់ោរ់តាាំងរើសកមមភារប្រមូលផ្លកសិកមម រហូតែល់ការតធមលើងយនយនត 
និងសកមមភារកនុងធេជាសង្គ្សត។ ធប្គឿងយនតធមកានិចធ វ្ើអនតរកមមជាមួយររយិកាសរូរេនត តាមរយៈការធប្រើ
ប្បាស់ឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា  ឧរករ ៍ធ វ្ើសកមមភារ និងែាំធ ើ រការទិននន័យ។ ធគបានោត់ថាន ក់ធប្គឿងយនត
ជារើរប្រធភទ គឺ៖  

 
(១) ធប្គឿងយនតចល័ត៖ ធែើរធ យសវ័យប្រេតតិដែលធប្រើប្បាស់កាធមរា៉ា  និងឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា កនុង
ការធ វ្ើសកមមភារធៅតាមអវើដែលកមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័របានតធមលើង ធៅកនុងប្ររ័នធខួ្រកាលររស់វា។ 
 
(២) ធប្គឿងយនតដែលធៅមួយកដនលង ៖ វាប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើជាំនួសឱ្យនែររស់មនុសេ ជា
ទូធៅធគធប្រើវាសប្ម្ចរ់តធមលើងអវើមួយ(តធមលើងឡាន) ឬធេចខ្ារ់ជាធែើម។5 

 
* អុើន្ឺ ិតននេតថុ (IoT) សាំធៅធៅធលើឧរករ ៍ទាំងឡាយណាដែលធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតធៅកនុង
ប្រតិរតតិការការររ ឧទហរ ៍កាធមរា៉ារាំពាក់ដែលធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត ការចូលធៅធប្រើប្បាស់កមមេ ិ្ ើ
(App)ណាមួយ ធ យធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតធៅកនុងការកត់ប្តា ឬការចូលធៅធប្រើប្បាស់កុាំរយូទ័រផ្លទ ល់ខ្លួន 
ររស់នរណាម្ចន ក់ ធ យធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតកនុងការរញ្ជា ររើចម្ចង យជាធែើម។6 

 
* ប្ររ័នធកុាំរយូទ័រធកាល ែ (Cloud computing) គឺជាការផ្តល់ធសវាកមម  តាមរណាត ញអុើន្ឺ ិត ធ យរមួ
រញ្ាូ លទាំងការផ្ទុកទិននន័យ ប្ររ័នធserver ទិននន័យមូល ឋ ន(database) រណាត ញនិងកមមេ ិ្ ើដផ្នកទន់
(software)។7 ជាំនួសឱ្យការរកាទុកឯកសរធៅធលើhard drive ការរកាទុកឯកសរធៅធលើធកាល ែផ្តល់ភារ
រយប្សួល ជាងមុនកនុងការចូលធៅធប្រើប្បាស់រើចម្ចង យបាន ែរារណាឧរករ ៍ធអេចិប្តូនិចធ ះម្ចន
ភាា រ់ អុើន្ឺ ិត។ ធហតុផ្លខុ្សៗោន  ដែលររូេន័តរុគគល និងនើតិរុគគលកាន់ដតោរ់រមម ៍ធលើ ការធប្រើប្បាស ់
Cloud computing រមួម្ចនការសនេាំសាំនចនថ្លធែើម រធងោើនផ្លិតភារ ធលបឿន និងប្រសិទធភារននការអនុេតត
ការររ និងសុេតថិភារ។ ឧទហរ ៍ជាក់ដសតង ការជាេកមមេ ិ្ ើកត់ប្តារញ្ា ិកាគ ធនយយ ធៅកនុងធកាល ែ8 ដែល
អនុញ្ជា តឱ្យអនកធប្រើប្បាស់ចូលធៅធប្រើកមមេ ិ្ ើSoftware ដែលម្ចនប្សរ់សប្ម្ចរ់កត់ប្តាប្រតិរតតិការសច់
ប្បាក់ធៅកនុងធកាល ែ  ធហើយអាចរកាទុកទិននន័យររស់ខ្លួនទាំងonline និង off-line រងោលកខ ៈកាន់ដតរយ
ប្សួល សប្ម្ចរ់ម្ចា ស់អាជើេកមមដែលចង់តាម នប្រតិរតតិការ ៍ររស់ខ្លួនរើចម្ចង យបានយ៉ា ងម្ចនប្រសិទធ

5 Intel, Types of Robots: How Robotics Technologies Are Shaping Today’s World, accessed on October 6, 2022,
Types of Robots and Industry Applications of Robotics Technology -... (intel.com)
6 IBM, IoT and IBM are creating solution for growth, Accessed on October 6, 2022, retrieved via: IoT Solutions | IBM
7 Microsoft, What is cloud computing, Accessed on October 06, 2022, retrieved via: What is cloud computing? A 
beginner’s guide | Microsoft Azure
8 Oracle Netsuite, What is cloud accounting, Accessed on October 6, 2022, retrieved via: Cloud Accounting Basics: 
What It Is & Reasons to Use | NetSuite



5ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ភារ និងសនេាំសាំនចធលើការជួលគ ធនយយករ ឬអនកជាំ ញេភិាគប្រតិរតតិការ ៍ហរិញ្ាេតថុ ឬការជាេប្ររ័នធ
serverធ យដេក និងចាំណាយធរលធេោតិចជាងមុន។ 

 
* ធតើការធបាះរុមព3D (3 Dimensions) ធគធ វ្ើែូចធមតច? វាោរ់ធផ្តើមធេើងធ យការធប្រើម្ច៉ា សុើនធបាះរុមព3D 
ដែលធបាះរុមពឬផ្លិតេតថុដែលម្ចនទាំហាំតូចឬ ា្ំជាទប្មង់3Dធៅតាមគាំរូ ដែលយកធចញរើឯកសរឌើជើថ្ល 
ធហើយធៅធប្កាមការរច  និងរញ្ជា ររើកុាំរយូទ័រ។ ការធបាះរុមពដររធនះគឺជាការផ្លិតធ យធប្រើប្បាស់
រធចាកធទសរដនថមធៅតាមប្សទរ់នើមួយៗននេតថុធ ះ រហូតទល់ដតបានសធប្មចធចញជារូររាង។ ជាទូធៅ 
ការធបាះរុមពដររធនះ អាចផ្លិតឧរករ ៍ឬេតថុ ដែលម្ចនលកខ ៈសមុគសម ញធ យធប្រើសម្ចភ រៈតិចជាង
ែាំធ ើ រការននការផ្លិត្មមតា។9 
 

ែូធចនះ និយមន័យ ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្តូេបានកាំ ត់ថាជា "រណាត ញ សកមមភារធសែឋកិចា និងសងគមជាសកល 
ដែលែាំធ ើ រការបានធ យរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍ ែូចជា ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត ទូរស័រទចល័ត និង 
ឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា  (sensor) រមួរញ្ាូ លទាំងប្រតិរតតិការកនុងេសិ័យជាធប្ចើនែូចជា អរ់រ ាំ កមានត ហរិញ្ាេតថុ អាជើេ
កមម និងទាំ ក់ទាំនង ដែលពាក់រ័នធនឹងការធប្រើប្បាស់កុាំរយូទ័រ ទូរស័រទ និងឧរករ ៍ធផ្េងៗធទៀតផ្ងដែរ។10 
 
ប្រជាប្រិយភារននធសែឋកិចាឌើជើថ្លបានធកើនធេើងខាល ាំងោរ់តាាំងរើចុងទសេតេរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ និងធែើមទសេតេរឆ៍្ន ាំ 
២០០០ ធ យសរដតអុើន្ឺ ិត និងរធចាកេទិាប្តូេបានទទួលសគ ល់ថាជាឧរករ ៍ែ៏ម្ចនសរៈសាំខានក់នុងការធ វ្ើ
ឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការប្រកួតប្រដជងកនុងចាំធណាមប្កុមហ៊ាុនដែល ាំធៅែល់ការអនុេតតននទិននន័យូរនើយកមម 
(datafication) ធរខូ្រនើយកមម (digitization) និមមិតូរនើយកមម(virtualization) និងការរធងោើតជាំ ន់
(generativity)។ ការធងើរធេើងធនះ ប្តូេបានោត់ទុកថាជាដផ្នកមួយននចល ររស់រិភរធោកធឆ្ព ះធៅរករែិេតតន៍
ឧសាហកមម ៤.0(4IR)។11 
 

ធែើមបើឱ្យអាជើេកមមអាចរកាបាននូេនិរនតរភារកនុងយុគសម័យរែិេតតន៍ឧសាហកមម ប្កុមហ៊ាុនប្តូេដតផ្លល ស់រតូរមកជា
អាជើេកមមឌើជើថ្ល ធរើមិនែូធោន ះធទ អាជើេកមមទាំងធ ះអាចរងផ្លរ ាំខានរើនែគូប្រកួតប្រដជង ឬក៏អាចប្រឈមនឹងការ
ផ្លអ កែាំធ ើ រការដតមតង។ ជួនកាលម្ចា ស់អាជើេកមមទាំងធ ះ ក៏អាចមិនែឹង ថាម្ចននែគូប្រកួតប្រដជងថ្មើកាំរុងធលច
ធេើងធៅកនុងេសិ័យដែលខ្លួនកាំរុងែាំធ ើ រការ។12 ទក់ទងនឹងរញ្ជា ធនះ ការរនាាំក៏ប្តូេបានធគធមើលធ ើញថាជាធាតុ
ផ្េាំែ៏សាំខាន់សប្ម្ចរ់ប្កុមហ៊ាុនធែើមបើរនតែាំធ ើ រការ កនុងយុគសម័យរែិេតតន៍ធពារធរញធ យការផ្លល ស់រតូរ យ៉ា ងគាំហុក

9 3D printing.com, What is 3D printing, Accessed on October 7, 2022, retrieved via: What is 3D printing? How does 
a 3D printer work? Learn 3D printing
10 Australian Government: Australian Law Reform Commission, The concept of the digital economy (alrc, 2013)
<https://www.alrc.gov.au/publication/copyright-and-the-digital-economy-dp-79/3-policy-context-of-the-inquiry/the-
concept-of-the-digital-economy/>
11 Chan Pirun, Chhem Siriwat, and Nay Darlin, Developing Cambodia's Digital Economy: Youth's Perspective (nbc, 
2021) p.1 
<https://www.nbc.org.kh/download_files/macro_conference/english/S6_Development_Cambodia_Digital_Economy
_Youth_Perspective.pdf>
12 Nick Ismail, Digital transformation is now a matter of survival (Information Age, 2017)
<https://www.information-age.com/digital-transformation-matter-survival-123467460/>

* ធប្គឿងយនត (Robotics) អាចធ វ្ើការររធប្រើកម្ចល ាំងធ យឯករាជយ ធ យសវ័យប្រេតតិ ឬពាក់កណាត ល 
សវ័យប្រេតតិ ជាំនួសឱ្យកម្ចល ាំងមនុសេ។ ជាទូធៅវាធ វ្ើសកមមភារែដែលៗ ឬសកមមភារណា ដែលមិនសូេម្ចន
សុេតថិភារសប្ម្ចរ់មនុសេ រារ់ោរ់តាាំងរើសកមមភារប្រមូលផ្លកសិកមម រហូតែល់ការតធមលើងយនយនត 
និងសកមមភារកនុងធេជាសង្គ្សត។ ធប្គឿងយនតធមកានិចធ វ្ើអនតរកមមជាមួយររយិកាសរូរេនត តាមរយៈការធប្រើ
ប្បាស់ឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា  ឧរករ ៍ធ វ្ើសកមមភារ និងែាំធ ើ រការទិននន័យ។ ធគបានោត់ថាន ក់ធប្គឿងយនត
ជារើរប្រធភទ គឺ៖  

 
(១) ធប្គឿងយនតចល័ត៖ ធែើរធ យសវ័យប្រេតតិដែលធប្រើប្បាស់កាធមរា៉ា  និងឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា កនុង
ការធ វ្ើសកមមភារធៅតាមអវើដែលកមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័របានតធមលើង ធៅកនុងប្ររ័នធខួ្រកាលររស់វា។ 
 
(២) ធប្គឿងយនតដែលធៅមួយកដនលង ៖ វាប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើជាំនួសឱ្យនែររស់មនុសេ ជា
ទូធៅធគធប្រើវាសប្ម្ចរ់តធមលើងអវើមួយ(តធមលើងឡាន) ឬធេចខ្ារ់ជាធែើម។5 

 
* អុើន្ឺ ិតននេតថុ (IoT) សាំធៅធៅធលើឧរករ ៍ទាំងឡាយណាដែលធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតធៅកនុង
ប្រតិរតតិការការររ ឧទហរ ៍កាធមរា៉ារាំពាក់ដែលធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត ការចូលធៅធប្រើប្បាស់កមមេ ិ្ ើ
(App)ណាមួយ ធ យធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតធៅកនុងការកត់ប្តា ឬការចូលធៅធប្រើប្បាស់កុាំរយូទ័រផ្លទ ល់ខ្លួន 
ររស់នរណាម្ចន ក់ ធ យធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតកនុងការរញ្ជា ររើចម្ចង យជាធែើម។6 

 
* ប្ររ័នធកុាំរយូទ័រធកាល ែ (Cloud computing) គឺជាការផ្តល់ធសវាកមម  តាមរណាត ញអុើន្ឺ ិត ធ យរមួ
រញ្ាូ លទាំងការផ្ទុកទិននន័យ ប្ររ័នធserver ទិននន័យមូល ឋ ន(database) រណាត ញនិងកមមេ ិ្ ើដផ្នកទន់
(software)។7 ជាំនួសឱ្យការរកាទុកឯកសរធៅធលើhard drive ការរកាទុកឯកសរធៅធលើធកាល ែផ្តល់ភារ
រយប្សួល ជាងមុនកនុងការចូលធៅធប្រើប្បាស់រើចម្ចង យបាន ែរារណាឧរករ ៍ធអេចិប្តូនិចធ ះម្ចន
ភាា រ់ អុើន្ឺ ិត។ ធហតុផ្លខុ្សៗោន  ដែលរូរេន័តរុគគល និងនើតិរុគគលកាន់ដតោរ់រមម ៍ធលើ ការធប្រើប្បាស ់
Cloud computing រមួម្ចនការសនេាំសាំនចនថ្លធែើម រធងោើនផ្លិតភារ ធលបឿន និងប្រសិទធភារននការអនុេតត
ការររ និងសុេតថិភារ។ ឧទហរ ៍ជាក់ដសតង ការជាេកមមេ ិ្ ើកត់ប្តារញ្ា ិកាគ ធនយយ ធៅកនុងធកាល ែ8 ដែល
អនុញ្ជា តឱ្យអនកធប្រើប្បាស់ចូលធៅធប្រើកមមេ ិ្ ើSoftware ដែលម្ចនប្សរ់សប្ម្ចរ់កត់ប្តាប្រតិរតតិការសច់
ប្បាក់ធៅកនុងធកាល ែ  ធហើយអាចរកាទុកទិននន័យររស់ខ្លួនទាំងonline និង off-line រងោលកខ ៈកាន់ដតរយ
ប្សួល សប្ម្ចរ់ម្ចា ស់អាជើេកមមដែលចង់តាម នប្រតិរតតិការ ៍ររស់ខ្លួនរើចម្ចង យបានយ៉ា ងម្ចនប្រសិទធ

5 Intel, Types of Robots: How Robotics Technologies Are Shaping Today’s World, accessed on October 6, 2022,
Types of Robots and Industry Applications of Robotics Technology -... (intel.com)
6 IBM, IoT and IBM are creating solution for growth, Accessed on October 6, 2022, retrieved via: IoT Solutions | IBM
7 Microsoft, What is cloud computing, Accessed on October 06, 2022, retrieved via: What is cloud computing? A 
beginner’s guide | Microsoft Azure
8 Oracle Netsuite, What is cloud accounting, Accessed on October 6, 2022, retrieved via: Cloud Accounting Basics: 
What It Is & Reasons to Use | NetSuite
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• ផលរ៉េ៉ះពាល ់នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធប្ៅរើអតថប្រធយជន៍ទាំងធ ះ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លក៏ផ្តល់គុ េរិតតិមួយចាំនួនផ្ងដែរ។ ឧទហរ ៍ ការបាត់រង់
ការររធ យសរម្ចនការរឹងដផ្អកធប្ចើនធរកធៅធលើរធចាកេទិាដែលរណាត លឱ្យម្ចនការផ្លល ស់រតូរ ទប្មង់ធែើមននការ
ធប្រើប្បាស់្នធានមនុសេ ដែលរ៉ាះពាល់ែល់សងគម រងោឱ្យម្ចន អប្តាកាំធ ើ នឥតការររធ វ្ើកាន់ដតខ្ពស់ ធរើធយងធៅ
តាមរបាយការ ៍ នន្នធានមនុសេជាសកលឆ្ន ាំ២០១៦ បានរាករ ៍ថាធៅឆ្ន ាំ២០២០ ការររចាំនួន៧ោន
កដនលងអាចនឹងប្តូេបាត់រង់រើរិភរធោក រមួរញ្ាូ លទាំងកម្ចល ាំងការររទាំងរើរប្រធភទគឺ ទាំងរលករធប្រើកម្ចល ាំង និង
ធប្រើរញ្ជា ជាមូល ឋ ន។17 
 

ធលើសរើធនះ ការកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្តូេការការេនិិធយគប្ទង់ប្ទយ ា្ំ ដែលទមទរនូេ្នធានែ៏សធមបើម និង
ល្ងកាត់ែាំធ ើ រការែ៏ដេងឆ្ង យ18 ដែលវាមិនដមនជាធរឿងសមញ្ាធ ះធទសប្ម្ចរ់រ ឋ ភិបាល ជារិធសស រ ឋ ភិបាលនន
រណាត ប្រធទសដែលម្ចនធសែឋកិចាកាំរុងអភិេឌឍន៍កនុងការធ ះប្សយរញ្ជា ប្រឈមជាធប្ចើន ធែើមបើទទួលបានអតថ
ប្រធយជន៍រើធសែឋកិចាឌើជើថ្លធ ះ។ រ ឋ ភិបាលោាំបាច់ ប្តូេកាត់រនថយឧរសគគដែលអាចធកើតម្ចន តាមរយៈការ
រាំពាក់រាំរ៉ានជាំ ញឌើជើថ្ល ជាំរុញការប្រកួតប្រដជង ធហើយនិងលកខខ្ ឌ សមប្សរធៅកនុងទើផ្ារតាមរយៈប្ករខ្ ឌ
គតិយុតត ប្រមទាំងជាំរុញការេនិិធយគ  និងនវានុេតតន៍តាមរយៈធោលនធយបាយ  ។19 
  

 

១.៣. កត្ត៊ាជំរ ញអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
 

ធសែឋកិចាឌើជើថ្លរ ើកចធប្មើន ឬមិនរ ើកចធប្មើនគឺអាប្ស័យធៅធលើកតាត ជាំរុញមួយចាំនួនែូចជា៖ 
 
 

• សន្តិស ខ្ត្ម្ប្រព័ន្ធេ ៊ីន្ធឺែិត 
  

សនតិសុខ្តាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតប្តូេបានទទួលសគ ល់ថាជាកតាត ជាំរុញែ៏សាំខាន់មួយននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។20 ហានិភ័យ 
ដែលភាា រ់ជាមួយននឹងអុើន្ឺ ិត អាចរារា ាំងទាំនុកចិតត និងភារ្ន់ធៅកនុង ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។21 ែូធចនះការរប្ងឹង
សនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិតគឺប្តូេការជាោាំបាច់ ធែើមបើការពារប្ររ័នធ ឧរករ ៍ និងទិននន័យរើការចូលធប្រើធ យខុ្ស
ចារ់ ឬការធប្រើប្បាសក់នុងផ្លូេឧប្កិែឋ និងធែើមបើធា ថារ័ត៌ម្ចនធ ះម្ចនភារសម្ចង ត់ សុចរតិ និងគង់េងេ។22 
  

17 Xia Tian and Pei Jingsong, The Impact of Digital Economy on Employment——Thinking Based on the Epidemic 
Situation in 2020 (E3S Web of Conferences 235, 03034 (2021))
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/11/ e3sconf_ netid2021_03034.pdf
18 Altaf Shaikh, What is Digital Economy? Meaning, Advantages & Disadvantages

(FinanceNInsurance, 2022) <https://financeninsurance.com/digital-economy/>
19 Jorge Arbache, Seizing the benefits of the digital economy for development (voxeu, 2018)
<https://voxeu.org/content/seizing-benefits-digital-economy-development>
20 Lilia Guan, Cyber security a key enabler of a digital economy
(CIOTECHASIA,2020) <https://ciotechasia.com/cyber-security-a-key-enabler-of-a-digital-economy/>
21 ATKearney, Cybersecurity in ASEAN: An Urgent Call to Action, p. 1 
<https://www.kearney.com/documents/20152/989824/Cybersecurity+in+ASEAN.pdf/2e0fb55c-8a50-b1e3-4954-
2c5c573dd121>
22 CISA,CYBERSECURITY AWARENESS MONTH 2021YOU’RE YOUR PART.#BECYBERSMART 
<https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Cybersecurity%20Awareness%20Month%202021%20-
%20Why%20is%20Cybersecurity%20Important.pdf>

ធសទើរដតប្គរ់ទិែឋភារទាំងអស់ ដែលតប្មូេឱ្យប្កុមហ៊ាុន ធ វ្ើការដកសប្មួលធលើរធរៀររររនិងេ ិ្ ើសង្គ្សតររស់ខ្លួន ធពាល
គឺធ វ្ើការផ្លល ស់រតូរមកជាឌើជើថ្លេញិធែើមបើទទួលបានធជាគជ័យ។13  
 

ររេិតតកមមម្ចនភារោាំបាច់ណាស់ ធ យសរការផ្លល ស់រតូរ ធរលរចាុរបនន និងអ គតែូចជា អាករបកិរយិ និងការ
រ ាំរឹងទុកររស់អតិថិ្ជន ថ្តភារថ្មើៗននធសែឋកិចា(new economic realities) ការរ ាំខានធៅកនុងឧសាហកមម និង     
រធចាកេទិាឌើជើថ្លជាធែើម។14 
 

១.២. ផលវិជជមាន្ ន្ងិផលរ៉េឹះពាល់ នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល
 

• ផលវិជជមាន្ នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធសែឋកិចាឌើជើថ្លផ្តល់អតថប្រធយជន៍យ៉ា ងធប្ចើនែល់េសិ័យធសែឋកិចាតាមរយៈការរធងោើតនូេឱ្កាសថ្មើៗ ធហើយទិននន័យ
ររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លក៏ម្ចនសរៈសាំខាន់ផ្ងដែរកនុងការធ ះប្សយរញ្ជា សងគម និងសប្ម្ចរ់យកមកធប្រើប្បាស់កនុង
ធោលរាំ ងអភិេឌឍន៍   រមួទាំងរញ្ជា   ដែលទក់ទងនឹង SDGs ផ្ងដែរ(ធសចកតើលមអិតរដនថមធទៀតម្ចនធៅ
កនុងដផ្នកធផ្េងធទៀត)។ ធលើសរើធនះធៅធទៀត ធសែឋកិចាឌើជើថ្លោាំប្ទែល់ការធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេលទធផ្លធសែឋកិចា 
និងសងគម ជារិធសសឥទធិរលធៅធលើកាំធ ើ ននន វានុេតតភារ និងផ្លិតភារ។ ចាំដ កឯថាន លឌើជើថ្ល ធែើរតួ ទើ
យ៉ា ងសាំខាន់កនុងការសប្មរសប្មួលប្រតិរតតិការ រណាត ញ និងការផ្លល ស់រតូររ័ត៌ម្ចន។ ឌើជើថ្លូរនើយកមមដែលម្ចនធៅ
កនុងេសិ័យ និងធសវាកមម   ចូលរមួយ៉ា ងសាំខាន់កនុងការកាត់រនថយការចាំណាយ និងជាំរុញផ្លិតកមមទាំនិញ រមួទាំង
ធសវាកមម ប្រករធ យគុ ភារខ្ពស់ជាងមុន។15

 

សប្ម្ចរ់ប្រធទសដែលកាំរុងអភិេឌឍន៍ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លម្ចនសកាា នុរលយ៉ា ងខាល ាំង ធប្ពាះវាជួយជាំរុញការេនិិធយគ
ធ យសរម្ចនការចាំណាយទរធៅធលើរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍ (ICT) ធហើយក៏រងោភាររយប្សួល
ែល់សហប្ោសអាចចូលធៅកនុងដខ្េប្ចវាក់តនមលជាសកល ក៏ែូចជាទក់ទញអនកធប្រើប្បាស់ធ យផ្លទ ល់បាន ធៅកនុងទើ
ផ្ារររធទស ដែលរើមុនមកលកខខ្ ឌ អាំធណាយផ្លដររធនះ ម្ចនសប្ម្ចរ់ដតប្កុមហ៊ាុនននប្រធទសម្ចនធសែឋកិចា
ធជឿនធលឿនរ៉ាុធណាណ ះ។ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លមិនប្តឹមដតផ្តល់ផ្លប្រធយជន៍សប្ម្ចរ់ េសិ័យឯកជនរ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតដថ្ម
ទាំង  េសិ័យសធារ ៈធទៀតផ្ង។ រ ឋ ភិបាលម្ចនលទធភារទទួលបាននូេរធចាកេទិា ដែលអាចសប្មួលែល់ការធ វ្ើ
ឱ្យប្រធសើរធេើងនូេ ការផ្តល់ធសវាសធារ ៈប្រករធ យគុ ភារ ប្រមទាំងទទួលបានលទធផ្លោរ់ប្រធសើរ
សប្ម្ចរ់អភិបាលកិចា និង វាយតនមលធោលនធយបាយ  ធទៀតផ្ង។16 

  
 

13 ENTERPRISE WORLD, Why Digital Transformation is necessary for your Company in 2021
<https://theenterpriseworld.com/why-digital-transformation-is-necessary/>
14 i-SCOOP, What is digital business transformation? The essential guide to DX
<https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/>
15 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p. XVI <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
16 Jorge Arbache, Seizing the benefits of the digital economy for development (voxeu, 2018)
<https://voxeu.org/content/seizing-benefits-digital-economy-development>



7ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

• ផលរ៉េ៉ះពាល ់នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធប្ៅរើអតថប្រធយជន៍ទាំងធ ះ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លក៏ផ្តល់គុ េរិតតិមួយចាំនួនផ្ងដែរ។ ឧទហរ ៍ ការបាត់រង់
ការររធ យសរម្ចនការរឹងដផ្អកធប្ចើនធរកធៅធលើរធចាកេទិាដែលរណាត លឱ្យម្ចនការផ្លល ស់រតូរ ទប្មង់ធែើមននការ
ធប្រើប្បាស់្នធានមនុសេ ដែលរ៉ាះពាល់ែល់សងគម រងោឱ្យម្ចន អប្តាកាំធ ើ នឥតការររធ វ្ើកាន់ដតខ្ពស់ ធរើធយងធៅ
តាមរបាយការ ៍ នន្នធានមនុសេជាសកលឆ្ន ាំ២០១៦ បានរាករ ៍ថាធៅឆ្ន ាំ២០២០ ការររចាំនួន៧ោន
កដនលងអាចនឹងប្តូេបាត់រង់រើរិភរធោក រមួរញ្ាូ លទាំងកម្ចល ាំងការររទាំងរើរប្រធភទគឺ ទាំងរលករធប្រើកម្ចល ាំង និង
ធប្រើរញ្ជា ជាមូល ឋ ន។17 
 

ធលើសរើធនះ ការកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្តូេការការេនិិធយគប្ទង់ប្ទយ ា្ំ ដែលទមទរនូេ្នធានែ៏សធមបើម និង
ល្ងកាត់ែាំធ ើ រការែ៏ដេងឆ្ង យ18 ដែលវាមិនដមនជាធរឿងសមញ្ាធ ះធទសប្ម្ចរ់រ ឋ ភិបាល ជារិធសស រ ឋ ភិបាលនន
រណាត ប្រធទសដែលម្ចនធសែឋកិចាកាំរុងអភិេឌឍន៍កនុងការធ ះប្សយរញ្ជា ប្រឈមជាធប្ចើន ធែើមបើទទួលបានអតថ
ប្រធយជន៍រើធសែឋកិចាឌើជើថ្លធ ះ។ រ ឋ ភិបាលោាំបាច់ ប្តូេកាត់រនថយឧរសគគដែលអាចធកើតម្ចន តាមរយៈការ
រាំពាក់រាំរ៉ានជាំ ញឌើជើថ្ល ជាំរុញការប្រកួតប្រដជង ធហើយនិងលកខខ្ ឌ សមប្សរធៅកនុងទើផ្ារតាមរយៈប្ករខ្ ឌ
គតិយុតត ប្រមទាំងជាំរុញការេនិិធយគ  និងនវានុេតតន៍តាមរយៈធោលនធយបាយ  ។19 
  

 

១.៣. កត្ត៊ាជំរ ញអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
 

ធសែឋកិចាឌើជើថ្លរ ើកចធប្មើន ឬមិនរ ើកចធប្មើនគឺអាប្ស័យធៅធលើកតាត ជាំរុញមួយចាំនួនែូចជា៖ 
 
 

• សន្តិស ខ្ត្ម្ប្រព័ន្ធេ ៊ីន្ធឺែិត 
  

សនតិសុខ្តាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតប្តូេបានទទួលសគ ល់ថាជាកតាត ជាំរុញែ៏សាំខាន់មួយននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។20 ហានិភ័យ 
ដែលភាា រ់ជាមួយននឹងអុើន្ឺ ិត អាចរារា ាំងទាំនុកចិតត និងភារ្ន់ធៅកនុង ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។21 ែូធចនះការរប្ងឹង
សនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិតគឺប្តូេការជាោាំបាច់ ធែើមបើការពារប្ររ័នធ ឧរករ ៍ និងទិននន័យរើការចូលធប្រើធ យខុ្ស
ចារ់ ឬការធប្រើប្បាស់កនុងផ្លូេឧប្កិែឋ និងធែើមបើធា ថារ័ត៌ម្ចនធ ះម្ចនភារសម្ចង ត់ សុចរតិ និងគង់េងេ។22 
  

17 Xia Tian and Pei Jingsong, The Impact of Digital Economy on Employment——Thinking Based on the Epidemic 
Situation in 2020 (E3S Web of Conferences 235, 03034 (2021))
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/11/ e3sconf_ netid2021_03034.pdf
18 Altaf Shaikh, What is Digital Economy? Meaning, Advantages & Disadvantages

(FinanceNInsurance, 2022) <https://financeninsurance.com/digital-economy/>
19 Jorge Arbache, Seizing the benefits of the digital economy for development (voxeu, 2018)
<https://voxeu.org/content/seizing-benefits-digital-economy-development>
20 Lilia Guan, Cyber security a key enabler of a digital economy
(CIOTECHASIA,2020) <https://ciotechasia.com/cyber-security-a-key-enabler-of-a-digital-economy/>
21 ATKearney, Cybersecurity in ASEAN: An Urgent Call to Action, p. 1 
<https://www.kearney.com/documents/20152/989824/Cybersecurity+in+ASEAN.pdf/2e0fb55c-8a50-b1e3-4954-
2c5c573dd121>
22 CISA,CYBERSECURITY AWARENESS MONTH 2021YOU’RE YOUR PART.#BECYBERSMART 
<https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Cybersecurity%20Awareness%20Month%202021%20-
%20Why%20is%20Cybersecurity%20Important.pdf>

ធសទើរដតប្គរ់ទិែឋភារទាំងអស់ ដែលតប្មូេឱ្យប្កុមហ៊ាុន ធ វ្ើការដកសប្មួលធលើរធរៀររររនិងេ ិ្ ើសង្គ្សតររស់ខ្លួន ធពាល
គឺធ វ្ើការផ្លល ស់រតូរមកជាឌើជើថ្លេញិធែើមបើទទួលបានធជាគជ័យ។13  
 

ររេិតតកមមម្ចនភារោាំបាច់ណាស់ ធ យសរការផ្លល ស់រតូរ ធរលរចាុរបនន និងអ គតែូចជា អាករបកិរយិ និងការ
រ ាំរឹងទុកររស់អតិថិ្ជន ថ្តភារថ្មើៗននធសែឋកិចា(new economic realities) ការរ ាំខានធៅកនុងឧសាហកមម និង     
រធចាកេទិាឌើជើថ្លជាធែើម។14 
 

១.២. ផលវិជជមាន្ ន្ងិផលរ៉េឹះពាល់ នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល
 

• ផលវិជជមាន្ នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធសែឋកិចាឌើជើថ្លផ្តល់អតថប្រធយជន៍យ៉ា ងធប្ចើនែល់េសិ័យធសែឋកិចាតាមរយៈការរធងោើតនូេឱ្កាសថ្មើៗ ធហើយទិននន័យ
ររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លក៏ម្ចនសរៈសាំខាន់ផ្ងដែរកនុងការធ ះប្សយរញ្ជា សងគម និងសប្ម្ចរ់យកមកធប្រើប្បាស់កនុង
ធោលរាំ ងអភិេឌឍន៍   រមួទាំងរញ្ជា   ដែលទក់ទងនឹង SDGs ផ្ងដែរ(ធសចកតើលមអិតរដនថមធទៀតម្ចនធៅ
កនុងដផ្នកធផ្េងធទៀត)។ ធលើសរើធនះធៅធទៀត ធសែឋកិចាឌើជើថ្លោាំប្ទែល់ការធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេលទធផ្លធសែឋកិចា 
និងសងគម ជារិធសសឥទធិរលធៅធលើកាំធ ើ ននន វានុេតតភារ និងផ្លិតភារ។ ចាំដ កឯថាន លឌើជើថ្ល ធែើរតួ ទើ
យ៉ា ងសាំខាន់កនុងការសប្មរសប្មួលប្រតិរតតិការ រណាត ញ និងការផ្លល ស់រតូររ័ត៌ម្ចន។ ឌើជើថ្លូរនើយកមមដែលម្ចនធៅ
កនុងេសិ័យ និងធសវាកមម   ចូលរមួយ៉ា ងសាំខាន់កនុងការកាត់រនថយការចាំណាយ និងជាំរុញផ្លិតកមមទាំនិញ រមួទាំង
ធសវាកមម ប្រករធ យគុ ភារខ្ពស់ជាងមុន។15

 

សប្ម្ចរ់ប្រធទសដែលកាំរុងអភិេឌឍន៍ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លម្ចនសកាា នុរលយ៉ា ងខាល ាំង ធប្ពាះវាជួយជាំរុញការេនិិធយគ
ធ យសរម្ចនការចាំណាយទរធៅធលើរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍ (ICT) ធហើយក៏រងោភាររយប្សួល
ែល់សហប្ោសអាចចូលធៅកនុងដខ្េប្ចវាក់តនមលជាសកល ក៏ែូចជាទក់ទញអនកធប្រើប្បាស់ធ យផ្លទ ល់បាន ធៅកនុងទើ
ផ្ារររធទស ដែលរើមុនមកលកខខ្ ឌ អាំធណាយផ្លដររធនះ ម្ចនសប្ម្ចរ់ដតប្កុមហ៊ាុនននប្រធទសម្ចនធសែឋកិចា
ធជឿនធលឿនរ៉ាុធណាណ ះ។ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លមិនប្តឹមដតផ្តល់ផ្លប្រធយជន៍សប្ម្ចរ់ េសិ័យឯកជនរ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតដថ្ម
ទាំង  េសិ័យសធារ ៈធទៀតផ្ង។ រ ឋ ភិបាលម្ចនលទធភារទទួលបាននូេរធចាកេទិា ដែលអាចសប្មួលែល់ការធ វ្ើ
ឱ្យប្រធសើរធេើងនូេ ការផ្តល់ធសវាសធារ ៈប្រករធ យគុ ភារ ប្រមទាំងទទួលបានលទធផ្លោរ់ប្រធសើរ
សប្ម្ចរ់អភិបាលកិចា និង វាយតនមលធោលនធយបាយ  ធទៀតផ្ង។16 

  
 

13 ENTERPRISE WORLD, Why Digital Transformation is necessary for your Company in 2021
<https://theenterpriseworld.com/why-digital-transformation-is-necessary/>
14 i-SCOOP, What is digital business transformation? The essential guide to DX
<https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/>
15 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p. XVI <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
16 Jorge Arbache, Seizing the benefits of the digital economy for development (voxeu, 2018)
<https://voxeu.org/content/seizing-benefits-digital-economy-development>



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល8

• អោលន្អោបាយ 
  

ជាចុងធប្កាយ ធោលនធយបាយគឺជាតប្មូេការែ៏ោាំបាច់ ធែើមបើជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្លឱ្យម្ចនសកាត នុរលជាអតិររម្ច 
ធ យតប្មូេឱ្យរ ឋ ភិបាល តួអងគសាំខាន់ននឌើជើថ្ល និងអនកពាក់រ័នធជួរសនទ ជាមួយោន ធែើមបើកាំ ត់អាំរើកតាត ល្ុះ
រញ្ជា ាំងឱ្យបានគត់មត់សប្ម្ចរ់អនុេតតន៍ប្រករធ យប្រសិទធភារ ការផ្លល ស់រតូរប្រករធ យឥទធិរល និងចារ់ដែល
អាចទុកចិតតបានកនុងការធរៀរចាំធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ តុលយភារននកាំធ ើ នប្រករធ យសម្ម៌ គួរយកមកធ វ្ើជាធហតុ
ផ្លចាំរងកនុងការអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្លធរលអ គត ដែលអនករធងោើតធោលនធយបាយអាចយកមក ល្ុះរញ្ជា ាំង
ឱ្យបានសុើជធប្ៅធលើផ្លអេជិាម្ចនននេសិមភារ ដែលអាច ាំឱ្យម្ចនផ្លេបិាកែល់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ែូធចនះ ធែើមបើ
ែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល អនករធងោើតចារ់និងធោលនធយបាយ គួររិោរណាដកសប្មួលធោលនធយបាយ ចារ់ 
និងរទរបញ្ាតតិដែលម្ចនប្សរ់ និង/ឬ ប្តូេអនុម័តថ្មើកនុងេសិ័យមួយចាំនួន។28 
 

• ប្រព័ន្ធអេកឡូសូ ៊ីឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ជាលទធផ្លននឌើជើថ្លលូរនើយកមម ធៅធរលប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្លបានធលចរូររាងធេើង អងគភារ  ប្តូេធ វ្ើ
ការរមួោន ធ យសហការទាំងដផ្នកជាំ ញឯកធទស និងចងកាតរវកិចាជាមួយោន  រ៉ាុដនតការប្រកួតប្រដជងធៅដតម្ចន
រវាងរួកធគ។29 
 
ធ យសរដតប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្ល រធរៀរននការសហការោន ររស់អាជើេកមមម្ចនការផ្លល ស់រតូរ ដែលែាំរូងធេើយ
ប្កុមហ៊ាុនធ វ្ើការសហការោន តាមរយៈការរណាត ក់ទុនរមួោន (joint venture) ឬតាមរយៈសមព័នធភារជាយុទធសង្គ្សតជា
មួយនែគូមួយចាំនួនកនុងការដចករ ាំដលកនូេហានិភ័យ និងកនុងការចូលធៅកនុងទើផ្ារថ្មើ រ៉ាុដនតប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្ល
ទក់ទញរួកធគឱ្យធ វ្ើការដកដប្រយុទធសង្គ្សត្មមតាររស់រួកធគធែើមបើរស់ និងធែើមបើប្រកួតប្រដជងកនុងទើផ្ារ។ វាមិន
ដមនតិចតួចធទៀតធ ះធទ រ៉ាុដនតប្កុមហ៊ាុនរារ់សិរ ឬរារ់រយរើឧសាហកមមមួយចាំនួនធ វ្ើការរមួោន កនុងការចូលធៅកាន់ទើ
ផ្ារ ដែលកិចាសហការធនះ រធងោើតឱ្យម្ចនតនមលធៅកនុងផ្លិតផ្ល ឬធសវាកមមធប្ចើនជាងប្កុមហ៊ាុនដែលម្ចនដតឯង។30 
ជាងធនះធៅធទៀត ប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្លផ្តល់ឱ្យប្កុមហ៊ាុននូេឱ្កាសរប្ងើក(ទើផ្ារ) នចនប្រឌិត ញុាំងឱ្យម្ចនការរ ើក
ចធប្មើនកាន់ដតធលឿន និងម្ចនប្រសិទធិភារ ទាំងសប្ម្ចរ់សជើេកមមខាន ត ា្ំ និងអាជើេកមមខាន តតូច និងម្យមផ្ងដែរ។31 
 

• េភិបាលកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធៅកនុងសម័យទាំធនើរ ឌើជើថ្ល និងអុើន្ឺ ិតអាចរធងោើតជាំ ន់ ឃ្ល ាំងផ្ទុកនិងផ្លល ស់រតូរនូេរ័ត៌ម្ចននិងទិននន័យឯកជន
បានធសទើរដតោម នដែនកាំ ត់។ ែូធចនះ អភិបាលកិចាឌើជើថ្លគឺរិតជាសាំខាន់ណាស់ធែើមបើការពារសិទធិ និងឯកជនភារ

28 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p. xviii <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
29 Michael G. Jacobides, Arun Sundararajan and Marshall Van Alstyne, Platforms and Ecosystems: Enabling the 
Digital Economy (World Economic Forum, 2019) p.14
<https://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Platforms_and_Ecosystems_2019.pdf>
30 BCG, DIGITAL ECOSYSTEMS
<https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-ecosystems>
31 Tarsus distribution, The Rise of Digital Eco Systems (2022)
<https://tarsusdistribution.co.za/the-rise-of-digital-ecosystems/>

• េកខរកម្មឌ៊ីជ៊ីថល 
 
ជាំ ញឌើជើថ្លគឺជាតប្មូេការោាំបាច់ ធ យសរតួ ទើននរធចាកេទិាឌើជើថ្ល  ធកើនធេើងធៅតាមកដនលងធ វ្ើការ ធហើយ
ជាំ ញធនះប្តូេបានដរងដចកជារើរដផ្នក។ កនុងធ ះ មួយដផ្នក គឺជាសនូលននជាំ ញរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍
( ICT) ដែលប្គរែ ត រ់ធៅធលើកមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័រ (programming) កមមេ ើ្ ើទូរស័រទ(applications) ធហ ឋ រច       
សមព័នធ ការេភិាគ ទិននន័យ និងសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិត។ ដផ្នកទើរើរគឺរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងគម គមន៍ទូធៅ(generic 
ICT) សប្ម្ចរ់អនកធ វ្ើការកនុងមជឈ ឋ នធរខូ្រនើយកមម(Digitized environment)។ ធ យសរដតរធចាកេទិាម្ចនការ
ផ្លល ស់រតូរយ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ជាំ ញដែលផ្តល់ធៅសោកាន់ដតធខាចខ្លើ និងហួសសម័យកាន់ដតធលឿនផ្ងដែរ។ ែូធចនះវា
រិតជាម្ចនសរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការរប្ងឹងជាំ ញ ICT សប្ម្ចរ់សិសេនិសេតិដែលបានចរ់ការសិកា និងកម្ចល ាំង
រលកមមសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលេេិឌឍកនុងរយៈធរលដេង។23 

  
• អេដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័ន្ធឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្លក៏ម្ចនសរៈសាំខាន់ខាល ាំងផ្ងដែរ រើធប្ពាះធសែឋកិចាឌើជើថ្លទមទរឱ្យម្ចនការតភាា រ់ធ យ
រលូនរវាងសថ រ័ន និងរុគគលធ យមិនគិតរើទើតាាំងធ ះធទ។ ែូធចនះប្តូេរឹងដផ្អកធលើធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្លដែល
ម្ចនភាររងឹម្ចាំ អាចធជឿទុកចិតតបាន ធ ល្ើយតរ អាចធ វ្ើការវាស់ដេងបាន និងម្ចនសនតិសុខ្។24     
 
ទិននន័យ គឺជាធាតុដែលមិនអាចធមើលរ ាំលងបានសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លធប្ពាះវាជា្នធានែ៏ម្ចនតនមលរាំផុ្ត25 ឬក៏
អាចនិយយបានថា ទិននន័យគឺជាអវើៗប្គរ់យ៉ា ងសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។26  
 
ទិននន័យ គឺជាកតាត ជាំរុញែ៏ម្ចនសរៈសាំខាន ់ ធែើមបើធ វ្ើឱ្យអតិថិ្ជនយល់ថាម្ចនភារផ្លទ ល់ខ្លួន (personalized 
customer experiences) គាំរូអាជើេកមមឌើជើថ្ល ប្ររ័នធធអកូេូសុើនិងសវ័យភារ(automation) ឧសាហកមម។ 
ែូធចនះធែើមបើអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ការធរើកចាំហទិននន័យធៅកនុងធសែឋកិចា(Open data economy)គួរប្តូេបាន
ជាំរុញ ខ្ ៈធរលដែលអនកតាក់ដតងចារ់និងធោលនធយបាយប្តូេយកចិតតទុក ក់ធៅធលើ (i)ឯកជនភារនន
ទិននន័យ និង(ii)ចារ់សប្ម្ចរ់ធ ះប្សយធរលម្ចនរញ្ជា គាំរាមកាំដហងធកើតធេើង ធៅធរលដែលទិននន័យឯកជន
ភារកនុងលាំហរអុើន្ឺ ិតប្តូេបានដចករ ាំដលកធពារពាស។27 
 

 

23 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>
24 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>
25 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>
26 UNCTAD,DIGITAL ECONOMY REPORT 2021: Cross-border data flows and development: 
For whom the data flow (Geneva, 2021) https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf
27 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>



9ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

• អោលន្អោបាយ 
  

ជាចុងធប្កាយ ធោលនធយបាយគឺជាតប្មូេការែ៏ោាំបាច់ ធែើមបើជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្លឱ្យម្ចនសកាត នុរលជាអតិររម្ច 
ធ យតប្មូេឱ្យរ ឋ ភិបាល តួអងគសាំខាន់ននឌើជើថ្ល និងអនកពាក់រ័នធជួរសនទ ជាមួយោន ធែើមបើកាំ ត់អាំរើកតាត ល្ុះ
រញ្ជា ាំងឱ្យបានគត់មត់សប្ម្ចរ់អនុេតតន៍ប្រករធ យប្រសិទធភារ ការផ្លល ស់រតូរប្រករធ យឥទធិរល និងចារ់ដែល
អាចទុកចិតតបានកនុងការធរៀរចាំធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ តុលយភារននកាំធ ើ នប្រករធ យសម្ម៌ គួរយកមកធ វ្ើជាធហតុ
ផ្លចាំរងកនុងការអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្លធរលអ គត ដែលអនករធងោើតធោលនធយបាយអាចយកមក ល្ុះរញ្ជា ាំង
ឱ្យបានសុើជធប្ៅធលើផ្លអេជិាម្ចនននេសិមភារ ដែលអាច ាំឱ្យម្ចនផ្លេបិាកែល់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ែូធចនះ ធែើមបើ
ែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល អនករធងោើតចារ់និងធោលនធយបាយ គួររិោរណាដកសប្មួលធោលនធយបាយ ចារ់ 
និងរទរបញ្ាតតិដែលម្ចនប្សរ់ និង/ឬ ប្តូេអនុម័តថ្មើកនុងេសិ័យមួយចាំនួន។28 
 

• ប្រព័ន្ធអេកឡូសូ ៊ីឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ជាលទធផ្លននឌើជើថ្លលូរនើយកមម ធៅធរលប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្លបានធលចរូររាងធេើង អងគភារ  ប្តូេធ វ្ើ
ការរមួោន ធ យសហការទាំងដផ្នកជាំ ញឯកធទស និងចងកាតរវកិចាជាមួយោន  រ៉ាុដនតការប្រកួតប្រដជងធៅដតម្ចន
រវាងរួកធគ។29 
 
ធ យសរដតប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្ល រធរៀរននការសហការោន ររស់អាជើេកមមម្ចនការផ្លល ស់រតូរ ដែលែាំរូងធេើយ
ប្កុមហ៊ាុនធ វ្ើការសហការោន តាមរយៈការរណាត ក់ទុនរមួោន (joint venture) ឬតាមរយៈសមព័នធភារជាយុទធសង្គ្សតជា
មួយនែគូមួយចាំនួនកនុងការដចករ ាំដលកនូេហានិភ័យ និងកនុងការចូលធៅកនុងទើផ្ារថ្មើ រ៉ាុដនតប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្ល
ទក់ទញរួកធគឱ្យធ វ្ើការដកដប្រយុទធសង្គ្សត្មមតាររស់រួកធគធែើមបើរស់ និងធែើមបើប្រកួតប្រដជងកនុងទើផ្ារ។ វាមិន
ដមនតិចតួចធទៀតធ ះធទ រ៉ាុដនតប្កុមហ៊ាុនរារ់សិរ ឬរារ់រយរើឧសាហកមមមួយចាំនួនធ វ្ើការរមួោន កនុងការចូលធៅកាន់ទើ
ផ្ារ ដែលកិចាសហការធនះ រធងោើតឱ្យម្ចនតនមលធៅកនុងផ្លិតផ្ល ឬធសវាកមមធប្ចើនជាងប្កុមហ៊ាុនដែលម្ចនដតឯង។30 
ជាងធនះធៅធទៀត ប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្លផ្តល់ឱ្យប្កុមហ៊ាុននូេឱ្កាសរប្ងើក(ទើផ្ារ) នចនប្រឌិត ញុាំងឱ្យម្ចនការរ ើក
ចធប្មើនកាន់ដតធលឿន និងម្ចនប្រសិទធិភារ ទាំងសប្ម្ចរ់សជើេកមមខាន ត ា្ំ និងអាជើេកមមខាន តតូច និងម្យមផ្ងដែរ។31 
 

• េភិបាលកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធៅកនុងសម័យទាំធនើរ ឌើជើថ្ល និងអុើន្ឺ ិតអាចរធងោើតជាំ ន់ ឃ្ល ាំងផ្ទុកនិងផ្លល ស់រតូរនូេរ័ត៌ម្ចននិងទិននន័យឯកជន
បានធសទើរដតោម នដែនកាំ ត់។ ែូធចនះ អភិបាលកិចាឌើជើថ្លគឺរិតជាសាំខាន់ណាស់ធែើមបើការពារសិទធិ និងឯកជនភារ

28 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p. xviii <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
29 Michael G. Jacobides, Arun Sundararajan and Marshall Van Alstyne, Platforms and Ecosystems: Enabling the 
Digital Economy (World Economic Forum, 2019) p.14
<https://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Platforms_and_Ecosystems_2019.pdf>
30 BCG, DIGITAL ECOSYSTEMS
<https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-ecosystems>
31 Tarsus distribution, The Rise of Digital Eco Systems (2022)
<https://tarsusdistribution.co.za/the-rise-of-digital-ecosystems/>

• េកខរកម្មឌ៊ីជ៊ីថល 
 
ជាំ ញឌើជើថ្លគឺជាតប្មូេការោាំបាច់ ធ យសរតួ ទើននរធចាកេទិាឌើជើថ្ល  ធកើនធេើងធៅតាមកដនលងធ វ្ើការ ធហើយ
ជាំ ញធនះប្តូេបានដរងដចកជារើរដផ្នក។ កនុងធ ះ មួយដផ្នក គឺជាសនូលននជាំ ញរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍
( ICT) ដែលប្គរែ ត រ់ធៅធលើកមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័រ (programming) កមមេ ើ្ ើទូរស័រទ(applications) ធហ ឋ រច       
សមព័នធ ការេភិាគ ទិននន័យ និងសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិត។ ដផ្នកទើរើរគឺរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងគម គមន៍ទូធៅ(generic 
ICT) សប្ម្ចរ់អនកធ វ្ើការកនុងមជឈ ឋ នធរខូ្រនើយកមម(Digitized environment)។ ធ យសរដតរធចាកេទិាម្ចនការ
ផ្លល ស់រតូរយ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ជាំ ញដែលផ្តល់ធៅសោកាន់ដតធខាចខ្លើ និងហួសសម័យកាន់ដតធលឿនផ្ងដែរ។ ែូធចនះវា
រិតជាម្ចនសរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការរប្ងឹងជាំ ញ ICT សប្ម្ចរ់សិសេនិសេតិដែលបានចរ់ការសិកា និងកម្ចល ាំង
រលកមមសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលេេិឌឍកនុងរយៈធរលដេង។23 

  
• អេដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័ន្ធឌ៊ីជ៊ីថល 
  

ធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្លក៏ម្ចនសរៈសាំខាន់ខាល ាំងផ្ងដែរ រើធប្ពាះធសែឋកិចាឌើជើថ្លទមទរឱ្យម្ចនការតភាា រ់ធ យ
រលូនរវាងសថ រ័ន និងរុគគលធ យមិនគិតរើទើតាាំងធ ះធទ។ ែូធចនះប្តូេរឹងដផ្អកធលើធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្លដែល
ម្ចនភាររងឹម្ចាំ អាចធជឿទុកចិតតបាន ធ ល្ើយតរ អាចធ វ្ើការវាស់ដេងបាន និងម្ចនសនតិសុខ្។24     
 
ទិននន័យ គឺជាធាតុដែលមិនអាចធមើលរ ាំលងបានសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លធប្ពាះវាជា្នធានែ៏ម្ចនតនមលរាំផុ្ត25 ឬក៏
អាចនិយយបានថា ទិននន័យគឺជាអវើៗប្គរ់យ៉ា ងសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។26  
 
ទិននន័យ គឺជាកតាត ជាំរុញែ៏ម្ចនសរៈសាំខាន ់ ធែើមបើធ វ្ើឱ្យអតិថិ្ជនយល់ថាម្ចនភារផ្លទ ល់ខ្លួន (personalized 
customer experiences) គាំរូអាជើេកមមឌើជើថ្ល ប្ររ័នធធអកូេូសុើនិងសវ័យភារ(automation) ឧសាហកមម។ 
ែូធចនះធែើមបើអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ការធរើកចាំហទិននន័យធៅកនុងធសែឋកិចា(Open data economy)គួរប្តូេបាន
ជាំរុញ ខ្ ៈធរលដែលអនកតាក់ដតងចារ់និងធោលនធយបាយប្តូេយកចិតតទុក ក់ធៅធលើ (i)ឯកជនភារនន
ទិននន័យ និង(ii)ចារ់សប្ម្ចរ់ធ ះប្សយធរលម្ចនរញ្ជា គាំរាមកាំដហងធកើតធេើង ធៅធរលដែលទិននន័យឯកជន
ភារកនុងលាំហរអុើន្ឺ ិតប្តូេបានដចករ ាំដលកធពារពាស។27 
 

 

23 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>
24 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>
25 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>
26 UNCTAD,DIGITAL ECONOMY REPORT 2021: Cross-border data flows and development: 
For whom the data flow (Geneva, 2021) https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf
27 Safdar Nazir, Accelerating the Digital Economy: Four Key Enablers(HUAWEI, 2021)
<https://e.huawei.com/ua/eblog/industries/insights/2021/accelerating-digital-economy>



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល10

• រអច្ចកវិទ៊ាាេិរញ្ញវត្ថុ 
 
ធៅកនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល   រធចាកេទិាននការទូទត់ប្រតិរតតិការហរិញ្ាេតថុ ប្តូេបានធគសគ ល់ថាFinTechF

36  (ដែល
មករើពាកយថា Financial Technology) ។ រធចាកេទិាធនះ គឺមិនប្តឹមដតបានផ្លល ស់រតូររធរៀររររននការទូតទត់ជា
ទូធៅរ៉ាុធណាណ ះធទ ដថ្មទាំងជួយែលប់្រតិរតតិការពា ិជាកមមឱ្យកាន់ដតម្ចនលកខ ៈរយប្សួលនិងធរញធលញ។ 
ឧទហរ ៍ តាមរយៈការភាា រ់នូេរ័ត៌ម្ចន  សប្ម្ចរ់ភាគើទាំងសងខាង រមួម្ចនធឈាម ះហាង(អនកលក់) អតិថិ្ជន
(អនកទិញ) ប្រធភទននទាំនិញឬធសវា ក៏ែូចជាការធប្ជើសធរ ើសប្ររ័នធននការរង់ប្បាក់ជាធែើម។37  
 
ទាំងអស់ធនះ បានជួយសប្មួលែល់ការធ ះែូរទាំនិញឬធសវា តាមទប្មង់ថ្មើដែលមិនោាំបាច់ទមទរឱ្យម្ចនការជួរ
មុខ្ោន រវាងអនកទិញនិងអនកលក់ធ យផ្លទ ល់ធ ះធទ ធ យសរការធ ះែូរតាមប្ររ័នធឌើជើថ្ល គឺម្ចនភាររហ័ស និង
រយប្សួលជាងផ្ងដែរ។F

38
 

 
  

• រអច្ចកវិទ៊ាាេរ់រំ ន្ងិជំនាញ 
  

ធែើមបើកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលប្រករធ យររយិរនន ការធលើកកមពស់ជាំ ញឌើជើថ្លសប្ម្ចរ់ប្រជាជនរិតជា
ម្ចនសរៈសាំខាន់ធែើមបើរាំធរញនូេតប្មូេការររស់ប្កុមហ៊ាុន។39 រធចាកេទិាអរ់រ ាំ (Edtech) រមួម្ចនឧរករ ៍ IT និង
ការអនុេតតននការអរ់រ ាំដែលម្ចនធោលរាំ ងជួយសប្មួល និងធលើកកមពស់ែល់ការសិកា។40 ការអរ់រ ាំធលើដផ្នករធចាក
េទិាក៏ម្ចនតួ ទើយ៉ា ងសាំខាន់ផ្ងដែរកនុងការផ្តល់នូេទប្មង់ននការោាំប្ទថ្មើ និងម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិតែល់ប្គូរធប្ងៀន 
សិសានុសិសេ និងែាំធ ើ រការននការសិកាឱ្យកាន់ដតទូលាំទូោយ។41 
 
ធទះរើជា សថិតកនុងសថ នភារមិនប្បាកែប្រជានឹងការេេិតតននជាំងឺ ល្ង(កូេ ើែ)ដែលធកើតម្ចននិងអាចរនតអូសរ ល យ 
ធរលអ គតធ ះក៏ធ យ  ភារប្សរិចប្សរិលធនះមិនបានរញ្ឈរ់ឬរា ាំងសទះែល់សថ រ័នអរ់រ ាំធៅកនុងការរនត
ធរសកកមម(អរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត ល)ររស់ខ្លួនធ ះធេើយ ធ យសរដតម្ចនការកធកើតធេើងជារនតរ ទ រ់ននរធចាក
េទិាទន់សម័យថ្មើៗដែលជួយែល់ទាំងអនកផ្តល់ធសវា(ប្គូរធប្ងៀននិងសថ រ័នអរ់រ ាំ) និងអនកទទួលធសវា (សិសេ)។ 

36 European Commission, Fintech, distributed-ledger technology and the token economy 
<https://ec.europa.eu/growth/access-finance-smes/policy-areas/fintech-distributed-ledger-technology-and-token-
economy_en>
37 Amit Raje, Is FinTech Driving the Digital Economy? (Linkedin, 2018)
<https://www.linkedin.com/pulse/fintech-driving-digital-economy-amit-raje>
38 Pranay Gupta and Tham, T. Mandy, 
Chapter 2. Fintech in the Context of the Digital Economy 
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781547400904-002/html?lang=en>
39 CTPECC, Understanding Digital Skills in the Digital Skills in the Digital Economy Era (pecc, 2021) p.4 
<https://www.pecc.org/resources/digital-economy/2706-pecc-international-project-understanding-digital-skills-in-
the-digital-economy-era/file>
40 Builtin, Education Technology: What Is Edtech? A Guide <https://builtin.com/edtech>
41 THE WORLD BANK, Digital Technologies in Education
<https://www.worldbank.org/en/topic/edutech#1>

ររស់អនកធប្រើប្បាស់តាមរយៈរទរបញ្ាតតិដែលធ វ្ើឱ្យសជើេកមមធ វ្ើការដកដប្រ ឬធរៀរចាំធោលនធយបាយ ឯកជនភារ 
និងការធប្រើប្បាស់ទិននន័យររស់ខ្លួន ធ យរកានូេធសរ ើភារ និងភារធរើកចាំហធលើអុើន្ឺ ិត។32 
 
អភិបាលកិចាលអមិនប្តឹមដតជាតប្មូេការេសិ័យនធយបាយនិងសងគមរ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតក៏ោាំបាច់សប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាផ្ង
ដែរ រើធប្ពាះអភិបាលកិចាលអធៅកនុងសហប្ោសជាកតាត សាំខាន់សប្ម្ចរ់រកានិរនតរភារ និងេមិជឈការននធសែឋកិចាឌើជើ
ថ្ល(Digital Economy’s sustainability and decentralization)។ អភិបាលកិចាលអក៏ធែើរតួ ទើយ៉ា ងសាំខាន់ផ្ង
ដែរ កនុងការធ ះប្សយរញ្ជា ររស់អតិថិ្ជនប្រករធ យទាំនុកចិតត ដែលទមទរនូេគ ធនយយភារ និងតម្ចល ភាររើ
ប្កុមហ៊ាុន។ អភិបាលកិចាលអក៏ធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងផ្ងដែរនូេជាំធនឿ និងទាំនុកចិតតកនុងចាំធណាមភាគើពាក់រ័នធទាំងអស់ ែូច
ជាសធារ ៈជន អនកជាំ ញ អាជើេកមម េសិ័យសជើេកមម និងរ ឋ ភិបាល។33 
 
១.៤. ទំអនារ ន្ិងគ្ ណ្ត្នម្លនន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលកនុងវិស័យនានា 
  
ធយងតាម IMF កនុងការវាស់សទង់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លតាមរយៈតនមលរដនថម ប្បាក់ចាំ ូល ឬការររ ម្ចនតិចជាង ១០ 
ភាគរយននសកមមភារធសែឋកិចាសរុរ ររស់ប្រធទសភាគធប្ចើនកនុងរិភរធោក កាលរើឆ្ន ាំ២០១៨។ ធរើធប្រៀរធ្ៀរ
ជាមួយេសិ័យឧសាហកមមនិសារ កមម ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធភលើង(utilities) កសិកមម អរ់រ ាំ និងែឹកជញ្ាូ ន ធសែឋកិចាឌើជើ
ថ្លម្ចនទាំហា្ំ ាំជាង សប្ម្ចរ់ប្រធទសភាគធប្ចើនកនុងG-២០ ធហើយភាគរយ ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លរមួចាំដ កកនុងផ្ល
ទុនសរុរកនុងប្សុក(ផ្.ស.ស)ជាសកលគឺ៤.៥% ធៅកនុងប្រធទសអភិេឌឍន៍ និង១៥.៥%ធៅកនុងប្រធទសកាំរុង
អភិេឌឍន៍ ធនះធរើធយងតាមរបាយការ ៍ ររស់សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិសតើរើពា ិជាកមម និងការអភិេឌឍន៍ 
(UNCTAD)ឆ្ន ាំ២០១៩។34 
 
UNCTAD ក៏បានរញ្ជា ក់ផ្ងដែរថា ម្ចនដតសហរែឋអាធមរកិ និងចិនរ៉ាុធណាណ ះធទដែលបានប្គរែ ត រ់ប្រម្ច 
៧៥%ននរធចាកេទិារលុកធ្ន(blockchain) ដែលម្ចនប្រកាសនើយរប្តអាជើេកមម(patents); ៥០%ននការ
ចាំណាយជាសកលធលើប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតននេតតុ(IoT); ៧៥%ននទើផ្ារប្ររ័នធកុាំរយូទ័រធកាល ែ និង៩០% ននទាំហាំមូល
្នរប្តធៅធលើទើផ្ារ(Market capitalization value) កនុងចាំធណាមប្កុមហ៊ាុនថាន លឌើជើថ្ល ា្ំជាងធគទាំង៧០ធលើ
រិភរធោក (សហរែឋអាធមរកិ: ៦៨%, ចិន: ២២%)។F

35 
 

32 Daniel F. Runde and Sundar R. Ramanujam, Global Digital Governance: Here’s What You Need to Know (CSIS, 
2021)
<https://www.csis.org/analysis/global-digital-governance-heres-what-you-need-know>
33 Cen Cai, Ran Qiu and Yongqian Tu, Role of Digital Economy in Rebuilding and Sustaining the Space 
Governance Mechanisms (frontiers, 2022)
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.828406/full>
34 Derek Webster, Data centres: Enablers of the Digital Economy (TECHERATI, 2020) 
<https://www.techerati.com/features-hub/opinions/data-centres-enablers-of-the-digital-economy/>
35 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p.2 <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>



11ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

• រអច្ចកវិទ៊ាាេិរញ្ញវត្ថុ 
 
ធៅកនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល   រធចាកេទិាននការទូទត់ប្រតិរតតិការហរិញ្ាេតថុ ប្តូេបានធគសគ ល់ថាFinTechF

36  (ដែល
មករើពាកយថា Financial Technology) ។ រធចាកេទិាធនះ គឺមិនប្តឹមដតបានផ្លល ស់រតូររធរៀររររននការទូតទត់ជា
ទូធៅរ៉ាុធណាណ ះធទ ដថ្មទាំងជួយែល់ប្រតិរតតិការពា ិជាកមមឱ្យកាន់ដតម្ចនលកខ ៈរយប្សួលនិងធរញធលញ។ 
ឧទហរ ៍ តាមរយៈការភាា រ់នូេរ័ត៌ម្ចន  សប្ម្ចរ់ភាគើទាំងសងខាង រមួម្ចនធឈាម ះហាង(អនកលក់) អតិថិ្ជន
(អនកទិញ) ប្រធភទននទាំនិញឬធសវា ក៏ែូចជាការធប្ជើសធរ ើសប្ររ័នធននការរង់ប្បាក់ជាធែើម។37  
 
ទាំងអស់ធនះ បានជួយសប្មួលែល់ការធ ះែូរទាំនិញឬធសវា តាមទប្មង់ថ្មើដែលមិនោាំបាច់ទមទរឱ្យម្ចនការជួរ
មុខ្ោន រវាងអនកទិញនិងអនកលក់ធ យផ្លទ ល់ធ ះធទ ធ យសរការធ ះែូរតាមប្ររ័នធឌើជើថ្ល គឺម្ចនភាររហ័ស និង
រយប្សួលជាងផ្ងដែរ។F

38
 

 
  

• រអច្ចកវិទ៊ាាេរ់រំ ន្ងិជំនាញ 
  

ធែើមបើកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលប្រករធ យររយិរនន ការធលើកកមពស់ជាំ ញឌើជើថ្លសប្ម្ចរ់ប្រជាជនរិតជា
ម្ចនសរៈសាំខាន់ធែើមបើរាំធរញនូេតប្មូេការររស់ប្កុមហ៊ាុន។39 រធចាកេទិាអរ់រ ាំ (Edtech) រមួម្ចនឧរករ ៍ IT និង
ការអនុេតតននការអរ់រ ាំដែលម្ចនធោលរាំ ងជួយសប្មួល និងធលើកកមពស់ែល់ការសិកា។40 ការអរ់រ ាំធលើដផ្នករធចាក
េទិាក៏ម្ចនតួ ទើយ៉ា ងសាំខាន់ផ្ងដែរកនុងការផ្តល់នូេទប្មង់ននការោាំប្ទថ្មើ និងម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិតែល់ប្គូរធប្ងៀន 
សិសានុសិសេ និងែាំធ ើ រការននការសិកាឱ្យកាន់ដតទូលាំទូោយ។41 
 
ធទះរើជា សថិតកនុងសថ នភារមិនប្បាកែប្រជានឹងការេេិតតននជាំងឺ ល្ង(កូេ ើែ)ដែលធកើតម្ចននិងអាចរនតអូសរ ល យ 
ធរលអ គតធ ះក៏ធ យ  ភារប្សរិចប្សរិលធនះមិនបានរញ្ឈរ់ឬរា ាំងសទះែល់សថ រ័នអរ់រ ាំធៅកនុងការរនត
ធរសកកមម(អរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត ល)ររស់ខ្លួនធ ះធេើយ ធ យសរដតម្ចនការកធកើតធេើងជារនតរ ទ រ់ននរធចាក
េទិាទន់សម័យថ្មើៗដែលជួយែល់ទាំងអនកផ្តល់ធសវា(ប្គូរធប្ងៀននិងសថ រ័នអរ់រ ាំ) និងអនកទទួលធសវា (សិសេ)។ 

36 European Commission, Fintech, distributed-ledger technology and the token economy 
<https://ec.europa.eu/growth/access-finance-smes/policy-areas/fintech-distributed-ledger-technology-and-token-
economy_en>
37 Amit Raje, Is FinTech Driving the Digital Economy? (Linkedin, 2018)
<https://www.linkedin.com/pulse/fintech-driving-digital-economy-amit-raje>
38 Pranay Gupta and Tham, T. Mandy, 
Chapter 2. Fintech in the Context of the Digital Economy 
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781547400904-002/html?lang=en>
39 CTPECC, Understanding Digital Skills in the Digital Skills in the Digital Economy Era (pecc, 2021) p.4 
<https://www.pecc.org/resources/digital-economy/2706-pecc-international-project-understanding-digital-skills-in-
the-digital-economy-era/file>
40 Builtin, Education Technology: What Is Edtech? A Guide <https://builtin.com/edtech>
41 THE WORLD BANK, Digital Technologies in Education
<https://www.worldbank.org/en/topic/edutech#1>

ររស់អនកធប្រើប្បាស់តាមរយៈរទរបញ្ាតតិដែលធ វ្ើឱ្យសជើេកមមធ វ្ើការដកដប្រ ឬធរៀរចាំធោលនធយបាយ ឯកជនភារ 
និងការធប្រើប្បាស់ទិននន័យររសខ់្លួន ធ យរកានូេធសរ ើភារ និងភារធរើកចាំហធលើអុើន្ឺ ិត។32 
 
អភិបាលកិចាលអមិនប្តឹមដតជាតប្មូេការេសិ័យនធយបាយនិងសងគមរ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតក៏ោាំបាច់សប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាផ្ង
ដែរ រើធប្ពាះអភិបាលកិចាលអធៅកនុងសហប្ោសជាកតាត សាំខាន់សប្ម្ចរ់រកានិរនតរភារ និងេមិជឈការននធសែឋកិចាឌើជើ
ថ្ល(Digital Economy’s sustainability and decentralization)។ អភិបាលកិចាលអក៏ធែើរតួ ទើយ៉ា ងសាំខាន់ផ្ង
ដែរ កនុងការធ ះប្សយរញ្ជា ររស់អតិថិ្ជនប្រករធ យទាំនុកចិតត ដែលទមទរនូេគ ធនយយភារ និងតម្ចល ភាររើ
ប្កុមហ៊ាុន។ អភិបាលកិចាលអក៏ធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងផ្ងដែរនូេជាំធនឿ និងទាំនុកចិតតកនុងចាំធណាមភាគើពាក់រ័នធទាំងអស់ ែូច
ជាសធារ ៈជន អនកជាំ ញ អាជើេកមម េសិ័យសជើេកមម និងរ ឋ ភិបាល។33 
 
១.៤. ទំអនារ ន្ិងគ្ ណ្ត្នម្លនន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលកនុងវិស័យនានា 
  
ធយងតាម IMF កនុងការវាស់សទង់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លតាមរយៈតនមលរដនថម ប្បាក់ចាំ ូល ឬការររ ម្ចនតិចជាង ១០ 
ភាគរយននសកមមភារធសែឋកិចាសរុរ ររស់ប្រធទសភាគធប្ចើនកនុងរិភរធោក កាលរើឆ្ន ាំ២០១៨។ ធរើធប្រៀរធ្ៀរ
ជាមួយេសិ័យឧសាហកមមនិសារ កមម ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធភលើង(utilities) កសិកមម អរ់រ ាំ និងែឹកជញ្ាូ ន ធសែឋកិចាឌើជើ
ថ្លម្ចនទាំហា្ំ ាំជាង សប្ម្ចរ់ប្រធទសភាគធប្ចើនកនុងG-២០ ធហើយភាគរយ ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លរមួចាំដ កកនុងផ្ល
ទុនសរុរកនុងប្សុក(ផ្.ស.ស)ជាសកលគឺ៤.៥% ធៅកនុងប្រធទសអភិេឌឍន៍ និង១៥.៥%ធៅកនុងប្រធទសកាំរុង
អភិេឌឍន៍ ធនះធរើធយងតាមរបាយការ ៍ ររស់សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិសតើរើពា ិជាកមម និងការអភិេឌឍន៍ 
(UNCTAD)ឆ្ន ាំ២០១៩។34 
 
UNCTAD ក៏បានរញ្ជា ក់ផ្ងដែរថា ម្ចនដតសហរែឋអាធមរកិ និងចិនរ៉ាុធណាណ ះធទដែលបានប្គរែ ត រ់ប្រម្ច 
៧៥%ននរធចាកេទិារលុកធ្ន(blockchain) ដែលម្ចនប្រកាសនើយរប្តអាជើេកមម(patents); ៥០%ននការ
ចាំណាយជាសកលធលើប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតននេតតុ(IoT); ៧៥%ននទើផ្ារប្ររ័នធកុាំរយូទ័រធកាល ែ និង៩០% ននទាំហាំមូល
្នរប្តធៅធលើទើផ្ារ(Market capitalization value) កនុងចាំធណាមប្កុមហ៊ាុនថាន លឌើជើថ្ល ា្ំជាងធគទាំង៧០ធលើ
រិភរធោក (សហរែឋអាធមរកិ: ៦៨%, ចិន: ២២%)។F

35 
 

32 Daniel F. Runde and Sundar R. Ramanujam, Global Digital Governance: Here’s What You Need to Know (CSIS, 
2021)
<https://www.csis.org/analysis/global-digital-governance-heres-what-you-need-know>
33 Cen Cai, Ran Qiu and Yongqian Tu, Role of Digital Economy in Rebuilding and Sustaining the Space 
Governance Mechanisms (frontiers, 2022)
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.828406/full>
34 Derek Webster, Data centres: Enablers of the Digital Economy (TECHERATI, 2020) 
<https://www.techerati.com/features-hub/opinions/data-centres-enablers-of-the-digital-economy/>
35 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p.2 <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
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• រអច្ចកវិទ៊ាាេរ់រំ ន្ងិជំនាញ 
  

ធែើមបើកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលប្រករធ យររយិរនន ការធលើកកមពស់ជាំ ញឌើជើថ្លសប្ម្ចរ់ប្រជាជនរិតជា
ម្ចនសរៈសាំខាន់ធែើមបើរាំធរញនូេតប្មូេការររស់ប្កុមហ៊ាុន។46 រធចាកេទិាអរ់រ ាំ (EdTech) រមួម្ចនឧរករ ៍ IT និង
ការអនុេតតននការអរ់រ ាំដែលម្ចនធោលរាំ ងជួយសប្មួល និងធលើកកមពស់ែល់ការសិកា។47 "ការអរ់រ ាំដផ្នករធចាក
េទិាក៏ម្ចនតួ ទើយ៉ា ងសាំខាន់ផ្ងដែរកនុងការផ្តល់នូេទប្មង់ននការោាំប្ទថ្មើ និងម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិតែល់ប្គូរធប្ងៀន 
សិសានុសិសេ និងែាំធ ើ រការននការសិកាឱ្យកាន់ដតទូលាំទូោយ។F

48 
 

ធទះរើជា សថិតកនុងសថ នភារមិនប្បាកែប្រជានឹងការេេិតតននជាំងឺ ល្ង(កូេ ើែ)ដែលធកើតម្ចននិងអាចរនតអូសរ ល យ 
ធរលអ គតធ ះក៏ធ យ  ភារប្សរិចប្សរិលធនះមិនបានរញ្ឈរ់ ឬរា ាំងសទះែល់សថ រ័នអរ់រ ាំធៅកនុងការរនត
ធរសកកមម(អរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត ល)ររស់ខ្លួនធ ះធេើយ ធ យសរដតម្ចនការកធកើតធេើងជារនតរ ទ រ់ននរធចាក
េទិាទន់សម័យ ដែលជួយែល់ទាំងអនកផ្តល់ធសវា(ប្គូរធប្ងៀននិងសថ រ័នអរ់រ ាំ) និងអនកទទួលធសវាអរ់រ ាំ(សិសេ)។ 
លកខខ្ ឌ សមប្រករដររធនះបានជាំរុញឱ្យធសវាអរ់រ ាំអាចប្រប្រឹតតិធៅបានតាមទប្មង់ថ្មើ គឺការសិកាអនឡាញ។49 ការ
ផ្លល ស់រតូរទាំងធនះ គឺបានររា ញឱ្យកាន់ដតចាស់ថាេសិលភារនិងសរៈសាំខាន់ននរធចាកេទិាអរ់រ ាំ EdTech (ដែល
មករើពាកយថា Education Technology)  រិតជាម្ចនឥទធិរលកនុងប្ររ័នធអរ់រ ាំធៅកនុងយុគសម័យរធចាកេទិា។50

 

 

 
 

(This space is intentionally left blank) 
 

 

46 CTPECC, Understanding Digital Skills in the Digital Skills in the Digital Economy Era (pecc, 2021) p.4 
<https://www.pecc.org/resources/digital-economy/2706-pecc-international-project-understanding-digital-skills-in-
the-digital-economy-era/file>
47 Builtin, Education Technology: What Is Edtech? A Guide <https://builtin.com/edtech>
48 THE WORLD BANK, Digital Technologies in Education
<https://www.worldbank.org/en/topic/edutech#1>
49 AI Kingsley, It’s never too late to boost your edtech skills (GLOBAL EDTECH, 2021) <https://global-
edtech.com/its-never-too-late-to-boost-your-edtech-skills/>
50 European Commission, Digital Education Action Plan (2021-2027) https://education.ec.europa.eu/focus-
topics/digital-education/digital-education-action-plan

លកខខ្ ឌ សមប្រករដររធនះបានជាំរុញឱ្យធសវាអរ់រ ាំអាចប្រប្រឹតតិធៅបានតាមទប្មង់ថ្មើ គឺការសិកាតាមទប្មង់អន
ឡាញ។42 ការផ្លល ស់រតូរទាំងអស់ធនះ គឺបានររា ញឱ្យកាន់ដតចាស់ថាេសិលភារនិងសរៈសាំខាន់ននរធចាកេទិាអរ់រ ាំ 
EdTech (ដែលមករើពាកយថា Education Technology)  រិតជាម្ចនឥទធិរលធៅកនុងប្ររ័នធអរ់រ ាំធៅកនុងយុគ
សម័យរធចាកេទិា។43

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• ពាណិ្ជជកម្មអេឡិច្ប្ត្នូ្ិក 
  

ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក (E-commerce) គឺជាថាន លឌើជើថ្ល និងគាំរូអាជើេកមមដែលការទិញ និងលក់ប្តូេបានធ វ្ើ
ធេើងតាមរយៈអនឡាញ ឬធ វ្ើធេើងធៅធលើអុើន្ឺ ិត។ ធយងតាមរបាយការ ៍ឆ្ន ាំ២០២១ ររស់ UNCTAD ធៅ
កនុងប្រធទសមួយចាំនួនធៅអឺរ ៉ាុរ អនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតបានទិញទាំនិញតាមអនឡាញ ធប្ចើនជាង៨០% ធរើធ្ៀរធៅ
នឹងប្រធទសអភិេឌឍន៍តិចតួចគឺតិចជាង១០%។44 ធយងតាម UNCTAD (២០១៧) ទាំហាំពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក
រិភរធោកម្ចនប្រដហល២៩ពាន់ពាន់ោនែុោល រដែលធសមើនឹង៣៦% ននផ្.ស.ស ររស់រិភរធោក។45

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្នន្័យទ៊ី១៖ ប្រអទសកំពលូទាងំ៥ អលើការលក់ត្ម្ពាណ្ជិជកម្ម  
អេឡិច្ប្ត្ូន្កិនាឆ្៊ាំ២០១៧ 
 
ច្ំណាត្់
ថ្្៊ាក ់

ប្រអទស ការលកស់រ រនន្
ពាណ្ិជជកម្មអេឡចិ្ប្ត្នូ្កិ 
(ពាន្់ោន្ដ្ ោល៊ារ) 

ការច្ំណាយជាម្ធ៊ាយម្
ប្រចាំឆ្៊ាំររស់េនកអប្រើ
ប្ាស់េន្ឡាញមា្៊ាក់ៗ 

(ជាដ្ ោល៊ារ) 
១ អាធមរកិ ៨ ៨៨៣ ៣ ៨៥១ 
២ ជរ៉ាុន ២ ៩៧៥ ៣ ២៤៨ 
៣ ចិន ១ ៩៣១ ២ ៥៧៤ 
៤ អាេមឺ៉ាង ់ ១ ៥០៣ ១ ៦៦៨ 
៥ កូធរ ៉ា(តបូង) ១ ២៩០ ២ ៩៨៣ 
 
ប្រភរ៖ UNCTAD, ររបាបាយយកាការរ  ៍៍ធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០១១៩៩  

 

42 AI Kingsley, It’s never too late to boost your edtech skills (GLOBAL EDTECH, 2021) <https://global-
edtech.com/its-never-too-late-to-boost-your-edtech-skills/>
43 European Commission, Digital Education Action Plan (2021-2027) https://education.ec.europa.eu/focus-
topics/digital-education/digital-education-action-plan
44 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2021: Cross-border data flows and development: For whom the data 
flow (UNITED NATIONS Geneva, 2021) p.13, 15
45 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p.15 <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
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• រអច្ចកវិទ៊ាាេរ់រំ ន្ងិជំនាញ 
  

ធែើមបើកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលប្រករធ យររយិរនន ការធលើកកមពស់ជាំ ញឌើជើថ្លសប្ម្ចរ់ប្រជាជនរិតជា
ម្ចនសរៈសាំខាន់ធែើមបើរាំធរញនូេតប្មូេការររស់ប្កុមហ៊ាុន។46 រធចាកេទិាអរ់រ ាំ (EdTech) រមួម្ចនឧរករ ៍ IT និង
ការអនុេតតននការអរ់រ ាំដែលម្ចនធោលរាំ ងជួយសប្មួល និងធលើកកមពស់ែល់ការសិកា។47 "ការអរ់រ ាំដផ្នករធចាក
េទិាក៏ម្ចនតួ ទើយ៉ា ងសាំខាន់ផ្ងដែរកនុងការផ្តល់នូេទប្មង់ននការោាំប្ទថ្មើ និងម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិតែល់ប្គូរធប្ងៀន 
សិសានុសិសេ និងែាំធ ើ រការននការសិកាឱ្យកាន់ដតទូលាំទូោយ។F

48 
 

ធទះរើជា សថិតកនុងសថ នភារមិនប្បាកែប្រជានឹងការេេិតតននជាំងឺ ល្ង(កូេ ើែ)ដែលធកើតម្ចននិងអាចរនតអូសរ ល យ 
ធរលអ គតធ ះក៏ធ យ  ភារប្សរិចប្សរិលធនះមិនបានរញ្ឈរ់ ឬរា ាំងសទះែល់សថ រ័នអរ់រ ាំធៅកនុងការរនត
ធរសកកមម(អរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត ល)ររស់ខ្លួនធ ះធេើយ ធ យសរដតម្ចនការកធកើតធេើងជារនតរ ទ រ់ននរធចាក
េទិាទន់សម័យ ដែលជួយែល់ទាំងអនកផ្តល់ធសវា(ប្គូរធប្ងៀននិងសថ រ័នអរ់រ ាំ) និងអនកទទួលធសវាអរ់រ ាំ(សិសេ)។ 
លកខខ្ ឌ សមប្រករដររធនះបានជាំរុញឱ្យធសវាអរ់រ ាំអាចប្រប្រឹតតិធៅបានតាមទប្មង់ថ្មើ គឺការសិកាអនឡាញ។49 ការ
ផ្លល ស់រតូរទាំងធនះ គឺបានររា ញឱ្យកាន់ដតចាស់ថាេសិលភារនិងសរៈសាំខាន់ននរធចាកេទិាអរ់រ ាំ EdTech (ដែល
មករើពាកយថា Education Technology)  រិតជាម្ចនឥទធិរលកនុងប្ររ័នធអរ់រ ាំធៅកនុងយុគសម័យរធចាកេទិា។50

 

 

 
 

(This space is intentionally left blank) 
 

 

46 CTPECC, Understanding Digital Skills in the Digital Skills in the Digital Economy Era (pecc, 2021) p.4 
<https://www.pecc.org/resources/digital-economy/2706-pecc-international-project-understanding-digital-skills-in-
the-digital-economy-era/file>
47 Builtin, Education Technology: What Is Edtech? A Guide <https://builtin.com/edtech>
48 THE WORLD BANK, Digital Technologies in Education
<https://www.worldbank.org/en/topic/edutech#1>
49 AI Kingsley, It’s never too late to boost your edtech skills (GLOBAL EDTECH, 2021) <https://global-
edtech.com/its-never-too-late-to-boost-your-edtech-skills/>
50 European Commission, Digital Education Action Plan (2021-2027) https://education.ec.europa.eu/focus-
topics/digital-education/digital-education-action-plan

លកខខ្ ឌ សមប្រករដររធនះបានជាំរុញឱ្យធសវាអរ់រ ាំអាចប្រប្រឹតតិធៅបានតាមទប្មង់ថ្មើ គឺការសិកាតាមទប្មង់អន
ឡាញ។42 ការផ្លល ស់រតូរទាំងអស់ធនះ គឺបានររា ញឱ្យកាន់ដតចាស់ថាេសិលភារនិងសរៈសាំខាន់ននរធចាកេទិាអរ់រ ាំ 
EdTech (ដែលមករើពាកយថា Education Technology)  រិតជាម្ចនឥទធិរលធៅកនុងប្ររ័នធអរ់រ ាំធៅកនុងយុគ
សម័យរធចាកេទិា។43

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• ពាណិ្ជជកម្មអេឡិច្ប្ត្នូ្ិក 
  

ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក (E-commerce) គឺជាថាន លឌើជើថ្ល និងគាំរូអាជើេកមមដែលការទិញ និងលក់ប្តូេបានធ វ្ើ
ធេើងតាមរយៈអនឡាញ ឬធ វ្ើធេើងធៅធលើអុើន្ឺ ិត។ ធយងតាមរបាយការ ៍ឆ្ន ាំ២០២១ ររស់ UNCTAD ធៅ
កនុងប្រធទសមួយចាំនួនធៅអឺរ ៉ាុរ អនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតបានទិញទាំនិញតាមអនឡាញ ធប្ចើនជាង៨០% ធរើធ្ៀរធៅ
នឹងប្រធទសអភិេឌឍន៍តិចតួចគឺតិចជាង១០%។44 ធយងតាម UNCTAD (២០១៧) ទាំហាំពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក
រិភរធោកម្ចនប្រដហល២៩ពាន់ពាន់ោនែុោល រដែលធសមើនឹង៣៦% ននផ្.ស.ស ររស់រិភរធោក។45

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្នន្័យទ៊ី១៖ ប្រអទសកំពលូទាងំ៥ អលើការលក់ត្ម្ពាណ្ជិជកម្ម  
អេឡិច្ប្ត្ូន្កិនាឆ្៊ាំ២០១៧ 
 
ច្ំណាត្់
ថ្្៊ាក ់

ប្រអទស ការលកស់រ រនន្
ពាណ្ិជជកម្មអេឡចិ្ប្ត្នូ្កិ 
(ពាន្់ោន្ដ្ ោល៊ារ) 

ការច្ំណាយជាម្ធ៊ាយម្
ប្រចាំឆ្៊ាំររស់េនកអប្រើ
ប្ាស់េន្ឡាញមា្៊ាក់ៗ 

(ជាដ្ ោល៊ារ) 
១ អាធមរកិ ៨ ៨៨៣ ៣ ៨៥១ 
២ ជរ៉ាុន ២ ៩៧៥ ៣ ២៤៨ 
៣ ចិន ១ ៩៣១ ២ ៥៧៤ 
៤ អាេមឺ៉ាង ់ ១ ៥០៣ ១ ៦៦៨ 
៥ កូធរ ៉ា(តបូង) ១ ២៩០ ២ ៩៨៣ 
 
ប្រភរ៖ UNCTAD, ររបាបាយយកាការរ  ៍៍ធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០១១៩៩  

 

42 AI Kingsley, It’s never too late to boost your edtech skills (GLOBAL EDTECH, 2021) <https://global-
edtech.com/its-never-too-late-to-boost-your-edtech-skills/>
43 European Commission, Digital Education Action Plan (2021-2027) https://education.ec.europa.eu/focus-
topics/digital-education/digital-education-action-plan
44 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2021: Cross-border data flows and development: For whom the data 
flow (UNITED NATIONS Geneva, 2021) p.13, 15
45 UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT 2019: VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPING COUNTRIES (UNITED NATIONS, Geneva, 2019) p.15 <https://unctad.org/system/files/official-
document/der2019_en.pdf>
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(កាំ តស់ម្ចគ ល៖់ ទិននន័យននប្កាហវិកទាំងរើរខាងធលើប្តូេបានប្សងធ់ចញរើ 
https://www.cisco.com/c/m/en_us/about/corporate-social-responsibility/research-resources/digital-readiness-
index.html#/)  
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១.៥. ការអប្រៀរអធៀរ នន្ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ឌ៊ីជ៊ីថល((Digital Readiness)៖  
កប្ម្ិត្សកល ន្ិង កប្ម្ិត្អាស ៊ាន្  

 
ការប្សូរយករធចាកេទិាមិនម្ចនភារែូចោន ធ ះធទធៅតាមតាំរន់ភូមិសង្គ្សតនើមួយៗ។ ជាទូធៅ ធគកត់សម្ចគ ល់
ធ ើញថាតាមរណាត ប្រធទសអភិេឌឍន៍ ការប្សូរយករធចាកេទិាម្ចនទាំហា្ំ ាំជាង និងធលឿនជាងប្រធទសអភិេឌឍន៍តិច
តួចដែលម្ចនលកខ ៈយតឺយ៉ា េ ធ យសរកងវះលទធភារទទួលបាននូេរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងគម គមន៍ ែូចជា 
ធហ ឋ រច សមព័នធនិងឧរករ ៍ឌើជើថ្លដែលរមួម្ចន កុាំរយូទ័រ ឧរករ ៍ឆ្ល តនេ (ទូរស័រទ និងធថ្ធរលត)ជាធែើម។  
 
ជាក់ដសតង តាមរយៈរបាយការ ៍ UNIDO ឆ្ន ាំ២០១៩ បានររា ញអាំរើេសិម្ចម្ចប្តននលទធភារទទួលបាននូេរធចាក
េទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍ ែូចម្ចនធ ើញធៅកនុងប្រធទសបា៉ា គើសថ នម្ចនប្រដហលប្តឹមដតមួយភាគរើ(ននចាំនួន
ប្រជាជនសរុរ)     រ ើឯធរ៉ារូនិងរង់កាល ធែសម្ចនប្រដហលពាក់កណាត ល ខ្ ៈដែលសវើសម្ចនរហូតែល់៩២%។51 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
ប្កាហវកិចាំនួនរើរ ដផ្នករ ទ រ់ធនះ ផ្តល់ជូននូេការធ្ៀរោន  ននសនទសេន៍ការធប្តៀមខ្លួនឌើជើថ្លរវាង៖  
(ទើ១)កប្មិតសកល និង (ទើ២)កប្មិតតាំរន់អាស៊ា ន។ 
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ការប្សូរយករធចាកេទិាមិនម្ចនភារែូចោន ធ ះធទធៅតាមតាំរន់ភូមិសង្គ្សតនើមួយៗ។ ជាទូធៅ ធគកត់សម្ចគ ល់
ធ ើញថាតាមរណាត ប្រធទសអភិេឌឍន៍ ការប្សូរយករធចាកេទិាម្ចនទាំហា្ំ ាំជាង និងធលឿនជាងប្រធទសអភិេឌឍន៍តិច
តួចដែលម្ចនលកខ ៈយតឺយ៉ា េ ធ យសរកងវះលទធភារទទួលបាននូេរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងគម គមន៍ ែូចជា 
ធហ ឋ រច សមព័នធនិងឧរករ ៍ឌើជើថ្លដែលរមួម្ចន កុាំរយូទ័រ ឧរករ ៍ឆ្ល តនេ (ទូរស័រទ និងធថ្ធរលត)ជាធែើម។  
 
ជាក់ដសតង តាមរយៈរបាយការ ៍ UNIDO ឆ្ន ាំ២០១៩ បានររា ញអាំរើេសិម្ចម្ចប្តននលទធភារទទួលបាននូេរធចាក
េទិារ័ត៌ម្ចន និងគម គមន៍ ែូចម្ចនធ ើញធៅកនុងប្រធទសបា៉ា គើសថ នម្ចនប្រដហលប្តឹមដតមួយភាគរើ(ននចាំនួន
ប្រជាជនសរុរ)     រ ើឯធរ៉ារូនិងរង់កាល ធែសម្ចនប្រដហលពាក់កណាត ល ខ្ ៈដែលសវើសម្ចនរហូតែល់៩២%។51 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
ប្កាហវកិចាំនួនរើរ ដផ្នករ ទ រ់ធនះ ផ្តល់ជូននូេការធ្ៀរោន  ននសនទសេន៍ការធប្តៀមខ្លួនឌើជើថ្លរវាង៖  
(ទើ១)កប្មិតសកល និង (ទើ២)កប្មិតតាំរន់អាស៊ា ន។ 

 
 

(This space is intentionally left blank) 
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• អសច្កត៊ីររិយាយសអងខរអលើសន្ទស៊ាសន្៍នន្ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ឌ៊ីជ៊ីថលកនុងត្ំរន្់អាស ៊ាន្ 
 

ចាំធពាះសនទសេន៍កនុងការធប្តៀមខ្លួនរចួរាល់សប្ម្ចរ់ឌើជើថ្លកនុងតាំរន់អាស៊ា ន ប្រធទសសិងារុរ ើជារ់ចាំណាត់ថាន ក់ទើ១ 
ដែលសថិតកនុងែាំណាក់កាលរប្ងឹង(amplify stage) ធហើយប្រធទសម្ច៉ា ធេសុើ នថ្ និងធេៀតណាមសថិតកនុងែាំណាក់
កាលរធនលឿន(កប្មិតខ្ពស់) និងកនុងធរលជាមួយោន ធនះដែរ ប្រធទសឥ ឌូ ធនសុើ ហវើលើរើន កមពុជា ឡាេ និងមើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  
សថិតកនុងែាំណាក់កាលរធនលឿន(កប្មិតទរ)។ មកទល់នឹងធរលរចារបនន ទិននន័យទក់ទងនឹងប្រធទសប្រុយធ  ធៅ
មិនទន់ធ ើញ ក់ឱ្យធប្រើប្បាស់ ឬក៏មិនទន់ម្ចនធៅធលើអុើន្ឺ ិតធៅធេើយ រ៉ាុដនតសប្ម្ចរ់សនទសេន៍ននរញ្ជា សិរប
និមមិត(AI) ប្រុយធ ជារ់ចាំណាត់ថាន ក់ទើ៥៧ ធៅធលើរិភរធោក និងលាំ រទ់ើ៤ កនុងតាំរន់អាស៊ា ន រ ទ រ់រើសិងារុរ ើ 
ម្ច៉ា ធេសុើ និងឥ ឌូ ធនសុើ។55 
 
 

___ច្រជ់ំពកូ១___

55 Azlan Othman, Brunei in top 4 for AI Readiness report (Borneo Bulletin, 2022)
<https://borneobulletin.com.bn/brunei-in-top-4-for-ai-readiness-report-
2/#:~:text=Brunei%20Darussalam%20ranked%2057th%20globally,43.50%20in%20the%20technology%20sector.

• េសចក�ីបរ��យសេង�បេលើសន�ស��នៃ៍ន�រេ�តៀមខ��នឌីជីថល�សកល 
 

សន�ស្សន៍ៃនករេ្រតៀមលក�ណៈរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលនាឆា� ២ំ០១៩ ែផ�កេលីធាតុផ្សចំំនួន ៧ចំណុចដូចជា៖ (1) 

ត្រម�វករជាមូលដ� ន (2) ធនធានមនុស្ស (3) ភាពងយ្រស�លៃនករេធ�ីអជីវកម� (4) អជីវកម�និងករវនិិេយាគ
របស់រដ� ភិបាល (5) បរយិាកសៃនករបេង�ីតអជីវកម�ថ�ី(start-up environment) (6) េហដ� រចនាសម�័ន�បេច�ក

វទិ្យោ និង (7) ករ្រស�បយកនូវបេច�កវទិ្យោ ែដលពិន�ុ្រត�វបានដក់ចប់ពី ០ ដល់ ២៥ េដយចត់ថា� ក់េទជា៣
ដំណាក់កល៖ 
 

១/ ដដំំណាណាកក់់កកលលចចបប់់េេផផ��ីីមមដដំំេេណណីីររកកររ គឺស្រមាប់្របេទសស�ិតក�ុងដំណាក់កលដំបូងបំផុតៃនសក� នុពលេលី
ែផ�កឌីជីថលលូបនីយកម� (ពិន�ុជាមធ្យមក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលគឺ ៦.២៤) 

 

២/ ដដំំណាណាកក់់កកលលពពេេនន����នន គឺស្រមាប់្របេទសែដលបានឆ�ងកត់ដំណាក់កលមួយចំនួន េហយីទទួលយកនូវ
បទពិេសធន៍ល�ៗ មកអនុវត�បែន�ម េដីម្បពីេន��នករេ្រតៀមរចួរល់ស្រមាប់ករចប់យកឌីជីថលរបសខ់�ួន

មួយក្រមិតេទៀត (ពិន�ុជាមធ្យមក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរលស់្រមាប់ឌីជីថល គឺ១១.៨២) 
 

៣/ ដដំំណាណាកក់់កកលលពព្រ្រងងឹឹងង គឺស្រមាប់្របេទសែដលមានភាពចស់ទំុេលីឌីជីថល (ពិន�ុជាមធ្យមក�ុងករេ្រតៀម
ខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលគឺ១៧.៨៩)51

52 
 

េយាងតម CISCO ្របេទសលំដប់កំពូលទងំ១០  ែដលមានសន�ស្សន៍ខ�ស់ក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជី
ថល ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ គឺស�ិតក�ុងដំណាក់កលព្រងឹងទងំអស់។ ក�ុងេនាះមានែតមួយ្របេទសគត់ មកពីអេមរកិខង
េជីងគឺ សហរដ�អេមរកិ រឯីពីរ្របេទសេទៀតមកពីតំបន់អសុីគឺ សិង�បុរ ី និងកូេរខ៉ងត្ូបង េហយី្របេទសដៃទេទៀតគឺ
សុទ�ែតមកពីអឺរ ៉ុបទងំអសដូ់ចជា៖ លុចសំបួ ដណឺម៉ាក ស៊ុយែអត ហូឡង់ ស�ីស េអៀរឡង់ និងន័រេវស។ 
 

េទះបីជា្របេទសចិនជាប់ចំណាត់ថា� ក់ទី៥៤ ស្រមាប់សន�ស្សន៍ក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលក�ី បុ៉ែន�ពិន�ុ
ៃនករៃច�្របឌិតរបស់្របេទសចិនគឺខ�ស់ជាង្របេទសជបុ៉ន បារងំ កណាដ អូ�ស� លី អីុតលី អរ៉បី៊សអូឌីត និង 
អហ្សង់ទីនេទេទៀត ខណៈែដល្របេទសឥណា� ជាប់ចំណាត់ថា� ក់ទី១០១ ស្រមាប់សន�ស្សន៍ក�ុងករេ្រតៀមខ�ួន
រចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថល បុ៉ែន�ពិន�ុនវនុវត�ន៍ ខ�ស់ជាង មិុកសុិក អ�ហ�កិខងត្ូបង េ្របសុីល អរ៉បី៊សអូឌីត និង អ-
ហ្សង់ទីន។52

53 ្រក�ម្របេទស G២០ ្រត�វបានេគេមីលេឃញីថាជាអ�កដឹកនាកំ�ុងករេធ�ីេរខូបនីយកម�ជាសកល 

េដយសរ្របេទសទងំេនាះបានចប់យកបេច�កវទិ្យោឌីជីថល េហយីពួកេគក៏ទទួលបានឱកសថ�ីៗជាេ្រចីនែដល
េកីតេចញពីករចប់យកទងំេនះ្របកបេដយសមត�ភាពែផ�កឌីជីថលដ៏ទូលំទូលយស្រមាប់ជំរុញកំេណីនេសដ�កិច�
ែបបទំេនីបជាសកល។53

54 

52 Afriyadi Cahyadi and Róbert Magda, Digital Leadership in the Economies of the G20 Countries: A Secondary 
Research (MDPI: Economies, 2021)
53 CISCO, Digital Readiness Index 2019 <https://www.cisco.com/c/m/en_us/about/corporate-social-
responsibility/research-resources/digital-readiness-index.html#/> 
54 Afriyadi Cahyadi and Róbert Magda, Digital Leadership in the Economies of the G20 Countries: A Secondary 
Research (MDPI: Economies, 2021)
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• អសច្កត៊ីររិយាយសអងខរអលើសន្ទស៊ាសន្៍នន្ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ឌ៊ីជ៊ីថលកនុងត្ំរន្់អាស ៊ាន្ 
 

ចាំធពាះសនទសេន៍កនុងការធប្តៀមខ្លួនរចួរាល់សប្ម្ចរ់ឌើជើថ្លកនុងតាំរន់អាស៊ា ន ប្រធទសសិងារុរ ើជារ់ចាំណាត់ថាន ក់ទើ១ 
ដែលសថិតកនុងែាំណាក់កាលរប្ងឹង(amplify stage) ធហើយប្រធទសម្ច៉ា ធេសុើ នថ្ និងធេៀតណាមសថិតកនុងែាំណាក់
កាលរធនលឿន(កប្មិតខ្ពស់) និងកនុងធរលជាមួយោន ធនះដែរ ប្រធទសឥ ឌូ ធនសុើ ហវើលើរើន កមពុជា ឡាេ និងមើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  
សថិតកនុងែាំណាក់កាលរធនលឿន(កប្មិតទរ)។ មកទល់នឹងធរលរចារបនន ទិននន័យទក់ទងនឹងប្រធទសប្រុយធ  ធៅ
មិនទន់ធ ើញ ក់ឱ្យធប្រើប្បាស់ ឬក៏មិនទន់ម្ចនធៅធលើអុើន្ឺ ិតធៅធេើយ រ៉ាុដនតសប្ម្ចរ់សនទសេន៍ននរញ្ជា សិរប
និមមិត(AI) ប្រុយធ ជារ់ចាំណាត់ថាន ក់ទើ៥៧ ធៅធលើរិភរធោក និងលាំ រទ់ើ៤ កនុងតាំរន់អាស៊ា ន រ ទ រ់រើសិងារុរ ើ 
ម្ច៉ា ធេសុើ និងឥ ឌូ ធនសុើ។55 
 
 

___ច្រជ់ំពកូ១___

55 Azlan Othman, Brunei in top 4 for AI Readiness report (Borneo Bulletin, 2022)
<https://borneobulletin.com.bn/brunei-in-top-4-for-ai-readiness-report-
2/#:~:text=Brunei%20Darussalam%20ranked%2057th%20globally,43.50%20in%20the%20technology%20sector.

• េសចក�ីបរ��យសេង�បេលើសន�ស��នៃ៍ន�រេ�តៀមខ��នឌីជីថល�សកល 
 

សន�ស្សន៍ៃនករេ្រតៀមលក�ណៈរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលនាឆា� ២ំ០១៩ ែផ�កេលីធាតុផ្សចំំនួន ៧ចំណុចដូចជា៖ (1) 

ត្រម�វករជាមូលដ� ន (2) ធនធានមនុស្ស (3) ភាពងយ្រស�លៃនករេធ�ីអជីវកម� (4) អជីវកម�និងករវនិិេយាគ
របស់រដ� ភិបាល (5) បរយិាកសៃនករបេង�ីតអជីវកម�ថ�ី(start-up environment) (6) េហដ� រចនាសម�័ន�បេច�ក

វទិ្យោ និង (7) ករ្រស�បយកនូវបេច�កវទិ្យោ ែដលពិន�ុ្រត�វបានដក់ចប់ពី ០ ដល់ ២៥ េដយចត់ថា� ក់េទជា៣
ដំណាក់កល៖ 
 

១/ ដដំំណាណាកក់់កកលលចចបប់់េេផផ��ីីមមដដំំេេណណីីររកកររ គឺស្រមាប់្របេទសស�ិតក�ុងដំណាក់កលដំបូងបំផុតៃនសក� នុពលេលី
ែផ�កឌីជីថលលូបនីយកម� (ពិន�ុជាមធ្យមក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលគឺ ៦.២៤) 

 

២/ ដដំំណាណាកក់់កកលលពពេេនន����នន គឺស្រមាប់្របេទសែដលបានឆ�ងកត់ដំណាក់កលមួយចំនួន េហយីទទួលយកនូវ
បទពិេសធន៍ល�ៗ មកអនុវត�បែន�ម េដីម្បពីេន��នករេ្រតៀមរចួរល់ស្រមាប់ករចប់យកឌីជីថលរបស់ខ�ួន

មួយក្រមិតេទៀត (ពិន�ុជាមធ្យមក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរលស់្រមាប់ឌីជីថល គឺ១១.៨២) 
 

៣/ ដដំំណាណាកក់់កកលលពព្រ្រងងឹឹងង គឺស្រមាប់្របេទសែដលមានភាពចស់ទំុេលីឌីជីថល (ពិន�ុជាមធ្យមក�ុងករេ្រតៀម
ខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលគឺ១៧.៨៩)51

52 
 

េយាងតម CISCO ្របេទសលំដប់កំពូលទងំ១០  ែដលមានសន�ស្សន៍ខ�ស់ក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជី
ថល ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ គឺស�ិតក�ុងដំណាក់កលព្រងឹងទងំអស់។ ក�ុងេនាះមានែតមួយ្របេទសគត់ មកពីអេមរកិខង
េជីងគឺ សហរដ�អេមរកិ រឯីពីរ្របេទសេទៀតមកពីតំបន់អសុីគឺ សិង�បុរ ី និងកូេរខ៉ងត្ូបង េហយី្របេទសដៃទេទៀតគឺ
សុទ�ែតមកពីអឺរ ៉ុបទងំអស់ដូចជា៖ លុចសំបួ ដណឺម៉ាក ស៊ុយែអត ហូឡង់ ស�ីស េអៀរឡង់ និងន័រេវស។ 
 

េទះបីជា្របេទសចិនជាប់ចំណាត់ថា� ក់ទី៥៤ ស្រមាប់សន�ស្សន៍ក�ុងករេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ស្រមាប់ឌីជីថលក�ី បុ៉ែន�ពិន�ុ
ៃនករៃច�្របឌិតរបស់្របេទសចិនគឺខ�ស់ជាង្របេទសជបុ៉ន បារងំ កណាដ អូ�ស� លី អីុតលី អរ៉បី៊សអូឌីត និង 
អហ្សង់ទីនេទេទៀត ខណៈែដល្របេទសឥណា� ជាប់ចំណាត់ថា� ក់ទី១០១ ស្រមាប់សន�ស្សន៍ក�ុងករេ្រតៀមខ�ួន
រចួរលស់្រមាប់ឌីជីថល បុ៉ែន�ពិន�ុនវនុវត�ន៍ ខ�ស់ជាង មិុកសុិក អ�ហ�កិខងត្ូបង េ្របសុីល អរ៉បី៊សអូឌីត និង អ-
ហ្សង់ទីន។52

53 ្រក�ម្របេទស G២០ ្រត�វបានេគេមីលេឃញីថាជាអ�កដឹកនាកំ�ុងករេធ�ីេរខូបនីយកម�ជាសកល 

េដយសរ្របេទសទងំេនាះបានចប់យកបេច�កវទិ្យោឌីជីថល េហយីពួកេគក៏ទទួលបានឱកសថ�ីៗជាេ្រចីនែដល
េកីតេចញពីករចប់យកទងំេនះ្របកបេដយសមត�ភាពែផ�កឌីជីថលដ៏ទូលំទូលយស្រមាប់ជំរុញកំេណីនេសដ�កិច�
ែបបទំេនីបជាសកល។53

54 

52 Afriyadi Cahyadi and Róbert Magda, Digital Leadership in the Economies of the G20 Countries: A Secondary 
Research (MDPI: Economies, 2021)
53 CISCO, Digital Readiness Index 2019 <https://www.cisco.com/c/m/en_us/about/corporate-social-
responsibility/research-resources/digital-readiness-index.html#/> 
54 Afriyadi Cahyadi and Róbert Magda, Digital Leadership in the Economies of the G20 Countries: A Secondary 
Research (MDPI: Economies, 2021)
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២.១. អាស ៊ាន្ឌ៊ីជ៊ីថល៖ សថ៊ាន្ភាព ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ ន្ិងត្ួនាទ៊ីកនុងការអរៀរច្ំអសដ្ឋកិច្ច 
         ឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
 

➢សថ៊ាន្ភាពឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
 
តាំរន់អាស៊ា នម្ចនចាំនួនប្រជាជនសរុរប្រម្ច  ៦៥៩ ោន ក់ និង ម្ចនផ្លិតផ្លសរុរកនុងប្សុកជាង ២.៧ ពាន់
ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ចាំនួនធនះ ប្តូេបានរាករ ៍ថានឹងអាចធកើនែល់ ៤ ពាន់ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ 
ធៅឆ្ន ាំ២០២២។ គុ ប្រធយជន៍ធនះ ម្ចនឥទធិរលយ៉ា ង ា្ំទូលាំទូោយធលើប្រតិរតតិការទើផ្ារធ ះែូរររស់រិភរ
ធោក ធរើធយើងយល់ែឹងរើរធរៀរទញប្រធយជន៍រើេសិ័យឌើជើថ្ល ធប្ពាះអាស៊ា នម្ចនសកាត នុរលកនុងការរធងោើនធសែឋ
កិចាររស់ខ្លួនជាមួយនឹងទឹកប្បាក់រដនថមចាំនួន ១ពាន់ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ធៅកនុងកាំេុងែរ់ឆ្ន ាំធប្កាយ។56  

  
  
  
  

((TThhiiss  ssppaaccee  iiss  iinntteennttiioonnaallllyy  lleefftt  bbllaannkk))  

56 The Interpol 2020:  ASEAN CYBERTHREAT ASSESSMENT 2020 

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្  
 

ការជាំរុញររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) កនុងតាំរន់អាស៊ា នសប្ម្ចរ់ការអភិេឌឍសងគម និងធសែឋកិចា 
មិនប្តឹមដតជាការធប្តៀមខ្លួនសប្ម្ចរ់ធប្កាយសម័យកាល កូេ ើែ-១៩ រ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតវាក៏ជាការធ ល្ើយតរធៅនឹងលាំហូរ
ននរែិេតតន៍ឧសាហកមម ៤.0 (4.IR) ដថ្មធទៀតផ្ង។ ធនះជាការធរតជាា ចិតត ធៅកនុងធសចកតើដថ្លងការ ៍រមួ ររស់ថាន ក់
ែឹក ាំអាស៊ា ន។  ែូចធនះ ឱ្កាសននេរុិលភារអាស៊ា ន ពាក់រ័នធធៅនឹងការកសងមូល ឋ នប្គឹះននេឌឍនភាររធចាក
េទិាឌើជើថ្ល ខ្ ៈដែលធោលការ ៍សម្ចហរ កមមធសែឋកិចាចុងធប្កាយរងអស់ររស់សហគមន៍អាស៊ា ន ក៏បាន
រញ្ជា ក់អាំរើភារោាំបាច់ ននការគិតគូរធលើររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) ដែលជាយនតការទក់ទញ
មួយសប្ម្ចរ់ធា ឱ្យម្ចនការធងើរធេើងេញិប្រករធ យភារប្រធសើរជាងមុន(build-back-better approach)។ 

 
ជាំរូកធនះធផ្លត តធលើ៖ 

• អាស៊ា នឌើជើថ្ល៖ សថ នភារ និងការធប្តៀមខ្លួន 
• ឱ្កាសននធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងអាស៊ា ន៖ តួ ទើររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល កនុងការរធងោើតសហគមន៍
ធសែឋកិចាអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២៥ 

• រញ្ជា ប្រឈម/ឧរសគគចាំធពាះមុខ្ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន 
• គាំនិតផ្តួចធផ្តើមនិងធោលនធយបាយរធនលឿនធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន 

 
ជារមួ ធោលគាំនិតចមបងននអតថរទប្សេប្ជាេធនះ នឹងរិនិតយធលើធសែឋកិចាឌើជើថ្ល រមួទាំងរចាុរបននភារររស់អាស៊ា ន 
ទាំហាំសកាត នុរលននឱ្កាសសប្ម្ចរ់តាំរន់ រញ្ជា ប្រឈមកនុងការសប្មរខ្លួន(ធៅនឹងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល) និងទិែឋភារ
ទូធៅននធោលនធយបាយ រមួទាំងគាំនិតផ្តួចធផ្តើម ដែលកាំរុងប្តូេបានអនុេតតធៅកនុងរែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន (AMS) 
ធែើមបើរធងោើនធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 
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២.១. អាស ៊ាន្ឌ៊ីជ៊ីថល៖ សថ៊ាន្ភាព ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ ន្ិងត្ួនាទ៊ីកនុងការអរៀរច្ំអសដ្ឋកិច្ច 
         ឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
 

➢សថ៊ាន្ភាពឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
 
តាំរន់អាស៊ា នម្ចនចាំនួនប្រជាជនសរុរប្រម្ច  ៦៥៩ ោន ក់ និង ម្ចនផ្លិតផ្លសរុរកនុងប្សុកជាង ២.៧ ពាន់
ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ចាំនួនធនះ ប្តូេបានរាករ ៍ថានឹងអាចធកើនែល់ ៤ ពាន់ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ 
ធៅឆ្ន ាំ២០២២។ គុ ប្រធយជន៍ធនះ ម្ចនឥទធិរលយ៉ា ង ា្ំទូលាំទូោយធលើប្រតិរតតិការទើផ្ារធ ះែូរររស់រិភរ
ធោក ធរើធយើងយល់ែឹងរើរធរៀរទញប្រធយជន៍រើេសិ័យឌើជើថ្ល ធប្ពាះអាស៊ា នម្ចនសកាត នុរលកនុងការរធងោើនធសែឋ
កិចាររស់ខ្លួនជាមួយនឹងទឹកប្បាក់រដនថមចាំនួន ១ពាន់ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ធៅកនុងកាំេុងែរ់ឆ្ន ាំធប្កាយ។56  

  
  
  
  

((TThhiiss  ssppaaccee  iiss  iinntteennttiioonnaallllyy  lleefftt  bbllaannkk))  

56 The Interpol 2020:  ASEAN CYBERTHREAT ASSESSMENT 2020 

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្  
 

ការជាំរុញររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) កនុងតាំរន់អាស៊ា នសប្ម្ចរ់ការអភិេឌឍសងគម និងធសែឋកិចា 
មិនប្តឹមដតជាការធប្តៀមខ្លួនសប្ម្ចរ់ធប្កាយសម័យកាល កូេ ើែ-១៩ រ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតវាក៏ជាការធ ល្ើយតរធៅនឹងលាំហូរ
ននរែិេតតន៍ឧសាហកមម ៤.0 (4.IR) ដថ្មធទៀតផ្ង។ ធនះជាការធរតជាា ចិតត ធៅកនុងធសចកតើដថ្លងការ ៍រមួ ររស់ថាន ក់
ែឹក ាំអាស៊ា ន។  ែូចធនះ ឱ្កាសននេរុិលភារអាស៊ា ន ពាក់រ័នធធៅនឹងការកសងមូល ឋ នប្គឹះននេឌឍនភាររធចាក
េទិាឌើជើថ្ល ខ្ ៈដែលធោលការ ៍សម្ចហរ កមមធសែឋកិចាចុងធប្កាយរងអស់ររស់សហគមន៍អាស៊ា ន ក៏បាន
រញ្ជា ក់អាំរើភារោាំបាច់ ននការគិតគូរធលើររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) ដែលជាយនតការទក់ទញ
មួយសប្ម្ចរ់ធា ឱ្យម្ចនការធងើរធេើងេញិប្រករធ យភារប្រធសើរជាងមុន(build-back-better approach)។ 

 
ជាំរូកធនះធផ្លត តធលើ៖ 

• អាស៊ា នឌើជើថ្ល៖ សថ នភារ និងការធប្តៀមខ្លួន 
• ឱ្កាសននធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងអាស៊ា ន៖ តួ ទើររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល កនុងការរធងោើតសហគមន៍
ធសែឋកិចាអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២៥ 

• រញ្ជា ប្រឈម/ឧរសគគចាំធពាះមុខ្ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន 
• គាំនិតផ្តួចធផ្តើមនិងធោលនធយបាយរធនលឿនធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន 

 
ជារមួ ធោលគាំនិតចមបងននអតថរទប្សេប្ជាេធនះ នឹងរិនិតយធលើធសែឋកិចាឌើជើថ្ល រមួទាំងរចាុរបននភារររស់អាស៊ា ន 
ទាំហាំសកាត នុរលននឱ្កាសសប្ម្ចរ់តាំរន់ រញ្ជា ប្រឈមកនុងការសប្មរខ្លួន(ធៅនឹងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល) និងទិែឋភារ
ទូធៅននធោលនធយបាយ រមួទាំងគាំនិតផ្តួចធផ្តើម ដែលកាំរុងប្តូេបានអនុេតតធៅកនុងរែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន (AMS) 
ធែើមបើរធងោើនធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 

5 
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ទិននន័យខាងធលើធនះ បានររា ញរើតួធលខ្ននការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លគួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ជាចមបងខ្ ៈដែលប្រជាជន
អាសុើអាធគនយស៍រុរប្រដហល៦៥៩ោន ក់ កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ចនអនកធប្រើប្បាសអុ់ើន្ឺ ិតកនុងតាំរន់ធកើនធេើងែល ់
៦៣% ឬធសមើនឹង ៤១៥ ោន ក់។ ធនះ សរញ្ជា ក់ឱ្យធ ើញរើសកាា នុរលននធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិតសប្ម្ចរ់កាំធ ើ ន
ធសែឋកិចាកនុងតាំរន់។ 

 

អប្តាអនកធប្រើប្បាសអុ់ើន្ឺ ិតធ្ៀរនឹងចាំនួនប្រជាជនកនុងប្រធទសនើមួយៗ គឺតាំណាងឱ្យកប្មិតននការទទួលយកឌើជើ
ថ្ល(digital adaptation) ដែលអាច ាំធៅរកររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) កនុងេសិ័យ  ររស់
ប្រធទស។ កនុងធ ះរលរែឋអាស៊ា ន ៦៣% ម្ចនអុើន្ឺ ិតធប្រើប្បាស់ ដែលជាចាំ ុចោរ់ធផ្តើមែ៏លអសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចា
ឌើជើថ្ល។ ធទះជាយ៉ា ងធនះកតើ ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នមួយចាំនួនប្រដហលជាធៅឆ្ង យរើឱ្កាសននភារធជាគជ័យ
ធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្លធនះ ធ យសរគម្ចល តននអប្តាធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត។ ជាក់ដសតង ធរើធប្រៀរធ្ៀរធៅនឹងចាំនួន
ប្រជាជនសរុរររស់ប្រធទសនើមួយៗ ប្រុយធ ម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត ៩៥% និង សិងារុរ ើ ៨៦% ឈរធៅ
លាំ រ់ខ្ពស់ជាងធគ ខ្ ៈដែលប្រធទសឡាេ ម្ចន ៣៥% និង មើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  ៣៤% ដែលជាប្រធទសម្ចនអប្តាអនកធប្រើ
ប្បាស់អុើន្ឺ ិតតិចតួច។  

 

ធទះជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ ការរិតដែលថាប្រធទសខ្លះ ែូចជា ប្រុយធ  និងសិងារុរ ើ អាចម្ចនអប្តាធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ
 ិតខ្ពស់រាំផុ្ត ក៏មិនតាំណាងឱ្យសម្ចម្ចប្តននអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតទាំងអស់ធៅកនុងតាំរន់ធ ះធទ ធ យសរ
ប្រធទសមួយចាំនួនធទៀតកនុងតាំរន់ម្ចនចាំនួនប្រជាជនធប្ចើនធលើសលុរ ធទះរើរួកធគម្ចនអប្តាធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត
កនុងប្រធទសររស់ខ្លួនទររនតិចក៏ធ យ។ ប្រធទសដែលម្ចនប្រជាជនធប្ចើនទាំងធ ះរមួម្ចន៖ ហវើលើរើន ម្ចនអប្តា
ធប្រើបាស់អុើន្ឺ ិត៧១% ធេៀតណាម ម្ចន ៦៦% និងប្រធទសឥ ឌូ ធនសុើ ម្ចន៥៦%។  

 
  

((TThhiiss  ssppaaccee  iiss  iinntteennttiioonnaallllyy  lleefftt  bbllaannkk))  
  

រ័ត៌ម្ចននិងតួធលខ្ឌើជើថ្លសាំខាន់ៗររស់អាស៊ា ន កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ប្តូេបានររា ញជូនែូចខាងធប្កាម៖ 
  

ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្ន័យទ៊ី៤៖ ត្ួអលខ្ឌ៊ីជ៊ីថលសខំាន្់ៗ ររសអ់ាស ៊ាន្ 

ប្រភរ៖ ASEAN Cyberthreat Assessment ២០២០ 
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ទិននន័យខាងធលើធនះ បានររា ញរើតួធលខ្ននការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លគួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ជាចមបងខ្ ៈដែលប្រជាជន
អាសុើអាធគនយស៍រុរប្រដហល៦៥៩ោន ក់ កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតកនុងតាំរន់ធកើនធេើងែល ់
៦៣% ឬធសមើនឹង ៤១៥ ោន ក់។ ធនះ សរញ្ជា ក់ឱ្យធ ើញរើសកាា នុរលននធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិតសប្ម្ចរ់កាំធ ើ ន
ធសែឋកិចាកនុងតាំរន់។ 

 

អប្តាអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតធ្ៀរនឹងចាំនួនប្រជាជនកនុងប្រធទសនើមួយៗ គឺតាំណាងឱ្យកប្មិតននការទទួលយកឌើជើ
ថ្ល(digital adaptation) ដែលអាច ាំធៅរកររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) កនុងេសិ័យ  ររស់
ប្រធទស។ កនុងធ ះរលរែឋអាស៊ា ន ៦៣% ម្ចនអុើន្ឺ ិតធប្រើប្បាស់ ដែលជាចាំ ុចោរ់ធផ្តើមែ៏លអសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចា
ឌើជើថ្ល។ ធទះជាយ៉ា ងធនះកតើ ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នមួយចាំនួនប្រដហលជាធៅឆ្ង យរើឱ្កាសននភារធជាគជ័យ
ធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្លធនះ ធ យសរគម្ចល តននអប្តាធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត។ ជាក់ដសតង ធរើធប្រៀរធ្ៀរធៅនឹងចាំនួន
ប្រជាជនសរុរររស់ប្រធទសនើមួយៗ ប្រុយធ ម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត ៩៥% និង សិងារុរ ើ ៨៦% ឈរធៅ
លាំ រ់ខ្ពស់ជាងធគ ខ្ ៈដែលប្រធទសឡាេ ម្ចន ៣៥% និង មើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  ៣៤% ដែលជាប្រធទសម្ចនអប្តាអនកធប្រើ
ប្បាស់អុើន្ឺ ិតតិចតួច។  

 

ធទះជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ ការរិតដែលថាប្រធទសខ្លះ ែូចជា ប្រុយធ  និងសិងារុរ ើ អាចម្ចនអប្តាធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ
 ិតខ្ពស់រាំផុ្ត ក៏មិនតាំណាងឱ្យសម្ចម្ចប្តននអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតទាំងអស់ធៅកនុងតាំរន់ធ ះធទ ធ យសរ
ប្រធទសមួយចាំនួនធទៀតកនុងតាំរន់ម្ចនចាំនួនប្រជាជនធប្ចើនធលើសលុរ ធទះរើរួកធគម្ចនអប្តាធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត
កនុងប្រធទសររស់ខ្លួនទររនតិចក៏ធ យ។ ប្រធទសដែលម្ចនប្រជាជនធប្ចើនទាំងធ ះរមួម្ចន៖ ហវើលើរើន ម្ចនអប្តា
ធប្រើបាស់អុើន្ឺ ិត៧១% ធេៀតណាម ម្ចន ៦៦% និងប្រធទសឥ ឌូ ធនសុើ ម្ចន៥៦%។  

 
  

((TThhiiss  ssppaaccee  iiss  iinntteennttiioonnaallllyy  lleefftt  bbllaannkk))  
  

រ័ត៌ម្ចននិងតួធលខ្ឌើជើថ្លសាំខាន់ៗររស់អាស៊ា ន កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ប្តូេបានររា ញជូនែូចខាងធប្កាម៖ 
  

ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្ន័យទ៊ី៤៖ ត្ួអលខ្ឌ៊ីជ៊ីថលសខំាន្់ៗ ររសអ់ាស ៊ាន្ 

ប្រភរ៖ ASEAN Cyberthreat Assessment ២០២០ 
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អាស៊ា នម្ចនភារលអប្រធសើរធៅកនុងការតភាា រ់ឌើជើថ្ល និងការធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតទូធៅ កនុងធ ះរមួម្ចន៖ សនទុះនន
ចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតតាមទូរស័រទចល័ត ក៏ែូចជាចាំនួនអនកធ វ្ើពា ិជាកមមតាមរយៈឧរករ ៍ធអេចិប្តូនិក 
និងទូរស័រទនែ (ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក)។57 ជាមួយនឹងអាំធណាយផ្លននការធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធឌើជើថ្លដររធនះ  
ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិកធៅកនុងតាំរន់អាស៊ា ន រ ាំរឹងថានឹងជួយជាំរុញកាំធ ើ ន៤0% ននអប្តាកាំធ ើ នប្រោាំឆ្ន ាំ។F

58  
ឧទហរ ៍ ប្កុមហ៊ាុនែឹកជញ្ាូ នធ យធប្រើរធចាកេទិាឌើជើថ្លGrab   គឺជាប្កុមហ៊ាុនពា ិជាកមមដររធអេចិប្តូនិក 
មួយកនុងចាំធណាមប្កុមហ៊ាុនែនទធទៀត ដែលម្ចនធោលធៅ ាំយកទាំនិញ ឬ ធសវាកមមរធចាកេទិាររស់ខ្លួនធៅកាន់ទើ
ផ្ារ។59  
 
សិងារុរ ើអនុេតតបានយ៉ា ងលអជារិធសសកនុងលកខខ្ ឌ  ននការធប្តៀមខ្លួនកនុងការផ្លល ស់រតូរធៅកាន់ឌើជើថ្ល(readiness in 
digital transformation) ឬធៅថាររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ប្រធទសមើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  គឺជាប្រធទសដែលបានធរៀរចាំតិចតួច
រាំផុ្តធៅកនុងតាំរន់សប្ម្ចរ់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ជាការរិត ការធប្រើប្បាស់សូច ករធផ្េងៗោន  គឺអាចធ វ្ើឱ្យសនទសេន៍នន
ការវាយតនមលក៏ខុ្សៗោន  រុដនតអវើដែលោាំបាច់ធៅកនុងការវាយតនមលធលើការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល (digital 
readiness) មិនប្តឹមដតប្តូេម្ចនធហ ឋ រច សមព័នធរ៉ាុធណាណ ះធទ ដតក៏ទមទរនូេសមតថភារធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល 
(digital skills and competencies) សប្ម្ចរ់រិភរការររ ធរលខាងមុខ្។8F

60 
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57 World Bank, 2022, Accessed March 26 2022: https://tradingeconomics.com/united-states/mobile-cellular-subscrip 
tions-per-100-people-wb-data.html 
58 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business of Creativity, Accessed March 26 
2022: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/The- ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 
59 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business of Creativity: 
https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/11/The-ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 
60 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business ofCreativity:
https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/11/The-ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 

 
 

ធែើមបើរយយល់ អាំរើេសិលភារននចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត ធ្ៀរធៅនឹងចាំនួនប្រជាជនកនុងប្រធទស តារាង
ខាងធប្កាមធនះនឹងផ្តល់នូេរចាុរបននភារចាំនួនប្រជាជនននប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នកនុងឆ្ន ាំ ២០២២៖ 
  

ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្ន័យទ៊ី៥៖ ច្នំ្ួន្ប្រជាជន្នន្ប្រអទសសមាជកិអាស ៊ាន្ កនងុឆ្៊ាំ២០២២ 

 ប្រអទស  ច្ំន្នួ្ប្រជាជន្ (ឆ្៊ាំ២០២២) 

 ឥ ឌូ ធនសុើ  275,501,339

 ហវើលើរើន  115,559,009

 ធេៀតណាម  98,186,856

 នថ្  71,697,030

 មើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  54,179,306

 ម្ច៉ា ធេសុើ  33,938,221

 កមពុជា  16,767,842

 ឡាេ  7,529,475

 សិងារុរ ើ  5,975,689

 ប្រុយធ  449,002

 
ប្រភរ៖ World Population Review, as retrieved from ASEAN Countries | សម្ចគមប្រជាជាតិអាសុើអាធគនយឆ៍្ន ាំ ២០២២ 
(worldpopulationreview.com) 

 
តាមការសធងោតរឋមធលើតួធលខ្ខាងធលើ ប្រធទសកមពុជាហាក់ែូចជាឈរធៅទើតាាំងកណាត ល ទាំងអប្តាអនកធប្រើប្បាស់
អុើន្ឺ ិត និងចាំនួនប្រជាជន។ ការ ៍ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការយកចិតតទុក ក់រដនថមធទៀតធលើសតង់ រគុ ភារ 
និងការរាំពាក់នូេរច សមព័នធឌើជើថ្ល ធែើមបើធប្តៀមខ្លួនសប្ម្ចរ់ការចូលរមួកនុងនវានុេតតន៍ននរិភរឌើជើថ្ល។  
 
ធ យដេក ធរើរិនិតយធមើលករ ើ សិងារុរ ើេញិ ដែលជាប្រធទសធជឿនធលឿននិងម្ចនភារធលចធធាល ខាងរធចាកេទិាជាង
ធគ អាចោត់ទុកថាជាប្រធទសគាំរូសប្ម្ចរ់រណាត ប្រធទសអាស៊ា នធផ្េងធទៀត ធ យសរភារឈានមុខ្ធគធលើ
ធលបឿនអុើន្ឺ ិត និងការតភាា រ់អុើន្ឺ ិតតាមទូរស័រទ។ ធនះអាចររា ញថា ប្រធទសសិងារុរ ើបានធប្តៀមខ្លួនយ៉ា ង
លអសប្ម្ចរ់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) ។  
 
រ ើឯដផ្នករ ទ រ់ធនះ គឺជាការរនយល់សុើជធប្ៅធលើរររិទននការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្លររស់អាស៊ា ន។ 
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➢ ការអប្ត្ៀម្លកខណ្ៈឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
 

អាស៊ា នម្ចនភារលអប្រធសើរធៅកនុងការតភាា រ់ឌើជើថ្ល និងការធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតទូធៅ កនុងធ ះរមួម្ចន៖ សនទុះនន
ចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតតាមទូរស័រទចល័ត ក៏ែូចជាចាំនួនអនកធ វ្ើពា ិជាកមមតាមរយៈឧរករ ៍ធអេចិប្តូនិក 
និងទូរស័រទនែ (ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក)។57 ជាមួយនឹងអាំធណាយផ្លននការធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធឌើជើថ្លដររធនះ  
ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិកធៅកនុងតាំរន់អាស៊ា ន រ ាំរឹងថានឹងជួយជាំរុញកាំធ ើ ន៤0% ននអប្តាកាំធ ើ នប្រោាំឆ្ន ាំ។F

58  
ឧទហរ ៍ ប្កុមហ៊ាុនែឹកជញ្ាូ នធ យធប្រើរធចាកេទិាឌើជើថ្លGrab   គឺជាប្កុមហ៊ាុនពា ិជាកមមដររធអេចិប្តូនិក 
មួយកនុងចាំធណាមប្កុមហ៊ាុនែនទធទៀត ដែលម្ចនធោលធៅ ាំយកទាំនិញ ឬ ធសវាកមមរធចាកេទិាររស់ខ្លួនធៅកាន់ទើ
ផ្ារ។59  
 
សិងារុរ ើអនុេតតបានយ៉ា ងលអជារិធសសកនុងលកខខ្ ឌ  ននការធប្តៀមខ្លួនកនុងការផ្លល ស់រតូរធៅកាន់ឌើជើថ្ល(readiness in 
digital transformation) ឬធៅថាររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ប្រធទសមើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  គឺជាប្រធទសដែលបានធរៀរចាំតិចតួច
រាំផុ្តធៅកនុងតាំរន់សប្ម្ចរ់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ជាការរិត ការធប្រើប្បាស់សូច ករធផ្េងៗោន  គឺអាចធ វ្ើឱ្យសនទសេន៍នន
ការវាយតនមលក៏ខុ្សៗោន  រុដនតអវើដែលោាំបាច់ធៅកនុងការវាយតនមលធលើការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល (digital 
readiness) មិនប្តឹមដតប្តូេម្ចនធហ ឋ រច សមព័នធរ៉ាុធណាណ ះធទ ដតក៏ទមទរនូេសមតថភារធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល 
(digital skills and competencies) សប្ម្ចរ់រិភរការររ ធរលខាងមុខ្។8F

60 
 
 
 

(This space is intentionally left blank) 
 

57 World Bank, 2022, Accessed March 26 2022: https://tradingeconomics.com/united-states/mobile-cellular-subscrip 
tions-per-100-people-wb-data.html 
58 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business of Creativity, Accessed March 26 
2022: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/The- ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 
59 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business of Creativity: 
https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/11/The-ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 
60 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business ofCreativity:
https://asean.org/wpcontent/uploads/2021/11/The-ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 

 
 

ធែើមបើរយយល់ អាំរើេសិលភារននចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត ធ្ៀរធៅនឹងចាំនួនប្រជាជនកនុងប្រធទស តារាង
ខាងធប្កាមធនះនឹងផ្តល់នូេរចាុរបននភារចាំនួនប្រជាជនននប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នកនុងឆ្ន ាំ ២០២២៖ 
  

ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្ន័យទ៊ី៥៖ ច្នំ្ួន្ប្រជាជន្នន្ប្រអទសសមាជកិអាស ៊ាន្ កនងុឆ្៊ាំ២០២២ 

 ប្រអទស  ច្ំន្នួ្ប្រជាជន្ (ឆ្៊ាំ២០២២) 

 ឥ ឌូ ធនសុើ  275,501,339

 ហវើលើរើន  115,559,009

 ធេៀតណាម  98,186,856

 នថ្  71,697,030

 មើយ៉ា ន់ម្ច៉ា  54,179,306

 ម្ច៉ា ធេសុើ  33,938,221

 កមពុជា  16,767,842

 ឡាេ  7,529,475

 សិងារុរ ើ  5,975,689

 ប្រុយធ  449,002

 
ប្រភរ៖ World Population Review, as retrieved from ASEAN Countries | សម្ចគមប្រជាជាតិអាសុើអាធគនយឆ៍្ន ាំ ២០២២ 
(worldpopulationreview.com) 

 
តាមការសធងោតរឋមធលើតួធលខ្ខាងធលើ ប្រធទសកមពុជាហាក់ែូចជាឈរធៅទើតាាំងកណាត ល ទាំងអប្តាអនកធប្រើប្បាស់
អុើន្ឺ ិត និងចាំនួនប្រជាជន។ ការ ៍ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការយកចិតតទុក ក់រដនថមធទៀតធលើសតង់ រគុ ភារ 
និងការរាំពាក់នូេរច សមព័នធឌើជើថ្ល ធែើមបើធប្តៀមខ្លួនសប្ម្ចរ់ការចូលរមួកនុងនវានុេតតន៍ននរិភរឌើជើថ្ល។  
 
ធ យដេក ធរើរិនិតយធមើលករ ើ សិងារុរ ើេញិ ដែលជាប្រធទសធជឿនធលឿននិងម្ចនភារធលចធធាល ខាងរធចាកេទិាជាង
ធគ អាចោត់ទុកថាជាប្រធទសគាំរូសប្ម្ចរ់រណាត ប្រធទសអាស៊ា នធផ្េងធទៀត ធ យសរភារឈានមុខ្ធគធលើ
ធលបឿនអុើន្ឺ ិត និងការតភាា រ់អុើន្ឺ ិតតាមទូរស័រទ។ ធនះអាចររា ញថា ប្រធទសសិងារុរ ើបានធប្តៀមខ្លួនយ៉ា ង
លអសប្ម្ចរ់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល (digital transformation) ។  
 
រ ើឯដផ្នករ ទ រ់ធនះ គឺជាការរនយល់សុើជធប្ៅធលើរររិទននការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្លររស់អាស៊ា ន។ 
 
 



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល26

ធែើមបើសធប្មចបាននូេការធប្តៀមខ្លួនប្រករធ យប្រសិទធភារកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល ធៅកនុងតាំរន់ និង រវាងសម្ចជិកសហ
គមន៍អាស៊ា ន កិចាប្រជុាំរែឋមង្គ្នតើអាស៊ា នទទួលរនទុករ័ត៌ម្ចន (AMRI-ASEAN Ministers Responsible for 
Information) បានប្បាររធធេើងកនុងដខ្មើ  ឆ្ន ាំ២០២១ និង បានអនុម័តប្ករខ្ ឌ សប្ម្ចរ់ការអភិេឌឍការធប្តៀម 
លកខ ៈឌើជើថ្ល (Framework for Developing Digital Readiness) រវាងសម្ចជិកសហគមន៍អាស៊ា ន ទាំងមូល 
ធ យបានគូសរញ្ជា ក់រើធាតុផ្េាំពាក់រ័នធចាំនួនរើ ជារិធសស៖ (១)ការផ្តល់ជូននូេលទធភារននការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល 
(digital access) (២)ចាំធ ះែឹងកុាំរយូទ័រ (computer literacy)   និង   (៣)ការចូលរមួធប្រើប្បាស់រណាត ញអុើន
្ឺ ិត (online participation)។ ែូធចនះម្ចនន័យថា ប្ករខ្ ឌ ធនះ បានគិតគូររើសរៈសាំខាន់ននការផ្តល់ជូននូេ
លទធភារកនុងការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លប្រករធ យររយិរនន (inclusive digital access) ជាំ ញឌើជើថ្ល (digital 
skills) និងការចូលរមួឌើជើថ្ល (digital participation)  ធែើមបើធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល។F
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២.២. ត្ួនាទ៊ីនន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលកនុងការជរំ ញសេគ្ម្ន្៍អសដ្ឋកចិ្ចអាស ៊ាន្ឆ្៊ាំ ២០២៥ 
 
ធ យសររលរែឋអាស៊ា នភាគធប្ចើនម្ចនអាយុធប្កាម ៣០ (សមសិរ) ឆ្ន ាំ  និង ធចះរធចាកេទិា ែូចធនះ ធរើគិតធលើ
ចាំនួនប្រជាជនដែលម្ចនប្រដហល ៦៦០ោន ក់ កនុងតាំរន់ធនះ  ធគធមើលធ ើញថា ទើផ្ារអុើន្ឺ ិតម្ចនភារទក់
ទញយ៉ា ងខាល ាំង។63 ធលើសរើធនះ ម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតថ្មើប្រម្ច  ៣.៨ ោន ក់កនុង    អាស៊ា ន បានធកើន
ធេើងជាធរៀងរាល់ដខ្។64 ធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន ដែលរមួរញ្ាូ លទាំងេសិ័យធទសចរ ៍ ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក 
និង េសិ័យប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយ ប្តូេបានរាករ ៍ថានឹងឈានែល់ ២០០ ពាន់ោនែុោល រ ធៅឆ្ន ាំ២០២៥។65 

 
កាំ ត់សម្ចគ ល់រដនថម៖ េសិ័យពា ិជាកមមធអេិចប្តូនិក គិតរមួរញ្ាូ លការចាំណាយធលើអុើន្ឺ ិត ការទិញ
ធប្គឿងធអេិចប្តូនិក សធមលៀករាំពាក់ ទាំនិញកនុ ងផ្ទះ អាហារ/ធប្គឿងធទស។ េសិ័យធទសចរ ៍រមួម្ចនការ
ចាំណាយធលើអុើន្ឺ ិត សណាឋ ោរនិងរែិសណាឋ រកិចា ប្កុមហ៊ាុនអាកាសចរ ៍ និងធសវាតាក់សុើ។ ខ្ ៈ
ធរលដែល ប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយរមួរញ្ាូ លទាំងការចាំណាយធលើអុើន្ឺ ិត ធលើការផ្ាយពា ិជាកមម និងការ
ធលងធហគម។ល។ 

 

62 ASEAN 2021: FRAMEWORK FOR DEVELOPING DIGITAL READINESS AMONG ASEAN CITIZENS: FRAMEWORK-
FOR-DEVELOPING-DIGITAL-READINESS-AMONG-ASEAN-CITIZEN.pdf 
63 ON THE CUSP 2019, Accessed March 26: Infographic: ASEAN’s Digital Economy – IMF Finance & Development 
Magazine | September 2018 
64 Southeast Asia’s digital boom By Penny Burtt, Group CEO, Asialink. Accessed March 26 2022: 
https://asialinkbusiness.com.au/news- media/southeast-asias-digital-boom 
65 The study by Google and TEMASEK (2016). Accessed March 26 2022: 
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/48 59/e-conomy_handout_1_20160525_eXq5Gdl.pdf 

ប្កាហវកិខាងធប្កាមផ្តល់ជូននូេការធប្រៀរធ្ៀរ នន «ការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល (digital readiness)» ររស់រែឋ
សម្ចជិកអាស៊ា ន (AMS) ឆ្ន ាំ២០២១៖

 
ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្ន័យទ៊ី៦៖ សន្ទស៊ាសន្៍ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ឌ៊ីជ៊ីថលនន្អាស ៊ាន្ 
 

  

 
 

ប្រភរ៖ Konrad-Adenauer-Stiftung (២០២១) និរនតរភារ & ការនចនប្រឌិតឌើជើថ្ល ឆ្ន ាំ២០២១ 
  
តាមការបា៉ា ន់សម ន ទើផ្ារការររធៅតាំរន់អាសុើ អាចនឹងធកើនធេើងរើ ១.៩ ពាន់ោនកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ែល់ ២.១ ពាន់
ោន ធៅឆ្ន ាំ២០៣០ និង ធកើនែល់ ២.២ ពាន់ោន ធៅឆ្ន ាំ២០៥០។ ែូចធនះ អាសុើអាធគនយ ៍ជាតាំរន់មួយទវើរអាសុើ
ដែរ ក៏នឹងម្ចនតប្មូេការកម្ចល ាំងរលកមមរដនថមធទៀត ដែលទមទរោាំបាច់នូេការរ តុ ះរណាត ល និងការអរ់រ ាំ។ កនុង
ចាំធណាមប្រធទសទាំងធ ះ ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នមួយចាំនួន ែូចជា ធេៀតណាម នថ្ ម្ច៉ា ធេសុើ និងសិងារុរ ើ បាន
ធប្តៀមខ្លួនយ៉ា ងលអប្រធសើរសប្ម្ចរ់លាំហូរននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ករ ើ ធនះ បានររា ញរើតប្មូេការខ្ពស់ធៅកនុងការធ វ្ើ
ឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការតភាា រ់ ធែើមបើផ្ារភាា រ់នូេគម្ចល តននការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល(bridge the gap of digital 
readiness) ធៅទូទាំងតាំរន់ មិនប្តឹមដតតាមរយៈការរាំពាក់ធហ ឋ រច សមព័នធ(infrastructure) រ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនត
ដថ្មទាំងរាំពាក់កម្ចល ាំងរលកមម (workforce) ដែលធពារធរញធ យជាំ ញនិងសមតថភារ(skills and 
competencies) ពាក់រ័នធនឹងឌើជើថ្ល។F
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61 ASEAN 2021, The ASEAN Creative Economy Culture, Identity and the Business of Creativity: https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/11/The- ASEAN-Oct-Nov-2021-Digital-v1.pdf 
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ធែើមបើសធប្មចបាននូេការធប្តៀមខ្លួនប្រករធ យប្រសិទធភារកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល ធៅកនុងតាំរន់ និង រវាងសម្ចជិកសហ
គមន៍អាស៊ា ន កិចាប្រជុាំរែឋមង្គ្នតើអាស៊ា នទទួលរនទុករ័ត៌ម្ចន (AMRI-ASEAN Ministers Responsible for 
Information) បានប្បាររធធេើងកនុងដខ្មើ  ឆ្ន ាំ២០២១ និង បានអនុម័តប្ករខ្ ឌ សប្ម្ចរ់ការអភិេឌឍការធប្តៀម 
លកខ ៈឌើជើថ្ល (Framework for Developing Digital Readiness) រវាងសម្ចជិកសហគមន៍អាស៊ា ន ទាំងមូល 
ធ យបានគូសរញ្ជា ក់រើធាតុផ្េាំពាក់រ័នធចាំនួនរើ ជារិធសស៖ (១)ការផ្តល់ជូននូេលទធភារននការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល 
(digital access) (២)ចាំធ ះែឹងកុាំរយូទ័រ (computer literacy)   និង   (៣)ការចូលរមួធប្រើប្បាស់រណាត ញអុើន
្ឺ ិត (online participation)។ ែូធចនះម្ចនន័យថា ប្ករខ្ ឌ ធនះ បានគិតគូររើសរៈសាំខាន់ននការផ្តល់ជូននូេ
លទធភារកនុងការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លប្រករធ យររយិរនន (inclusive digital access) ជាំ ញឌើជើថ្ល (digital 
skills) និងការចូលរមួឌើជើថ្ល (digital participation)  ធែើមបើធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល។F
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២.២. ត្ួនាទ៊ីនន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលកនុងការជរំ ញសេគ្ម្ន្៍អសដ្ឋកចិ្ចអាស ៊ាន្ឆ្៊ាំ ២០២៥ 
 
ធ យសររលរែឋអាស៊ា នភាគធប្ចើនម្ចនអាយុធប្កាម ៣០ (សមសិរ) ឆ្ន ាំ  និង ធចះរធចាកេទិា ែូចធនះ ធរើគិតធលើ
ចាំនួនប្រជាជនដែលម្ចនប្រដហល ៦៦០ោន ក់ កនុងតាំរន់ធនះ  ធគធមើលធ ើញថា ទើផ្ារអុើន្ឺ ិតម្ចនភារទក់
ទញយ៉ា ងខាល ាំង។63 ធលើសរើធនះ ម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតថ្មើប្រម្ច  ៣.៨ ោន ក់កនុង    អាស៊ា ន បានធកើន
ធេើងជាធរៀងរាល់ដខ្។64 ធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន ដែលរមួរញ្ាូ លទាំងេសិ័យធទសចរ ៍ ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក 
និង េសិ័យប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយ ប្តូេបានរាករ ៍ថានឹងឈានែល់ ២០០ ពាន់ោនែុោល រ ធៅឆ្ន ាំ២០២៥។65 

 
កាំ ត់សម្ចគ ល់រដនថម៖ េសិ័យពា ិជាកមមធអេិចប្តូនិក គិតរមួរញ្ាូ លការចាំណាយធលើអុើន្ឺ ិត ការទិញ
ធប្គឿងធអេិចប្តូនិក សធមលៀករាំពាក់ ទាំនិញកនុ ងផ្ទះ អាហារ/ធប្គឿងធទស។ េសិ័យធទសចរ ៍រមួម្ចនការ
ចាំណាយធលើអុើន្ឺ ិត សណាឋ ោរនិងរែិសណាឋ រកិចា ប្កុមហ៊ាុនអាកាសចរ ៍ និងធសវាតាក់សុើ។ ខ្ ៈ
ធរលដែល ប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយរមួរញ្ាូ លទាំងការចាំណាយធលើអុើន្ឺ ិត ធលើការផ្ាយពា ិជាកមម និងការ
ធលងធហគម។ល។ 

 

62 ASEAN 2021: FRAMEWORK FOR DEVELOPING DIGITAL READINESS AMONG ASEAN CITIZENS: FRAMEWORK-
FOR-DEVELOPING-DIGITAL-READINESS-AMONG-ASEAN-CITIZEN.pdf 
63 ON THE CUSP 2019, Accessed March 26: Infographic: ASEAN’s Digital Economy – IMF Finance & Development 
Magazine | September 2018 
64 Southeast Asia’s digital boom By Penny Burtt, Group CEO, Asialink. Accessed March 26 2022: 
https://asialinkbusiness.com.au/news- media/southeast-asias-digital-boom 
65 The study by Google and TEMASEK (2016). Accessed March 26 2022: 
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/48 59/e-conomy_handout_1_20160525_eXq5Gdl.pdf 

ប្កាហវកិខាងធប្កាមផ្តល់ជូននូេការធប្រៀរធ្ៀរ នន «ការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល (digital readiness)» ររស់រែឋ
សម្ចជិកអាស៊ា ន (AMS) ឆ្ន ាំ២០២១៖

 
ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្ន័យទ៊ី៦៖ សន្ទស៊ាសន្៍ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ឌ៊ីជ៊ីថលនន្អាស ៊ាន្ 
 

  

 
 

ប្រភរ៖ Konrad-Adenauer-Stiftung (២០២១) និរនតរភារ & ការនចនប្រឌិតឌើជើថ្ល ឆ្ន ាំ២០២១ 
  
តាមការបា៉ា ន់សម ន ទើផ្ារការររធៅតាំរន់អាសុើ អាចនឹងធកើនធេើងរើ ១.៩ ពាន់ោនកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ែល់ ២.១ ពាន់
ោន ធៅឆ្ន ាំ២០៣០ និង ធកើនែល់ ២.២ ពាន់ោន ធៅឆ្ន ាំ២០៥០។ ែូចធនះ អាសុើអាធគនយ ៍ជាតាំរន់មួយទវើរអាសុើ
ដែរ ក៏នឹងម្ចនតប្មូេការកម្ចល ាំងរលកមមរដនថមធទៀត ដែលទមទរោាំបាច់នូេការរ តុ ះរណាត ល និងការអរ់រ ាំ។ កនុង
ចាំធណាមប្រធទសទាំងធ ះ ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នមួយចាំនួន ែូចជា ធេៀតណាម នថ្ ម្ច៉ា ធេសុើ និងសិងារុរ ើ បាន
ធប្តៀមខ្លួនយ៉ា ងលអប្រធសើរសប្ម្ចរ់លាំហូរននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ករ ើ ធនះ បានររា ញរើតប្មូេការខ្ពស់ធៅកនុងការធ វ្ើ
ឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការតភាា រ់ ធែើមបើផ្ារភាា រ់នូេគម្ចល តននការធប្តៀមលកខ ៈឌើជើថ្ល(bridge the gap of digital 
readiness) ធៅទូទាំងតាំរន់ មិនប្តឹមដតតាមរយៈការរាំពាក់ធហ ឋ រច សមព័នធ(infrastructure) រ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនត
ដថ្មទាំងរាំពាក់កម្ចល ាំងរលកមម (workforce) ដែលធពារធរញធ យជាំ ញនិងសមតថភារ(skills and 
competencies) ពាក់រ័នធនឹងឌើជើថ្ល។F
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ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល28

២.៣. រញ្ហ៊ាប្រឈម្/ឧរសគ្គនន្ររិវត្តកម្មឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
((ASEAN  Digital  Transformation))  

 

➢ កត៊ីារម្ភេំព៊ីវិសម្ភាព ជាពិអសសកនុងវិសយ័ការង្រ ((Gap in Labor Equity)) 
 
អាស៊ា ន ក៏ែូចជាប្រធទស និង តាំរន់ធផ្េងធទៀតផ្ងដែរ ម្ចនឧរសគគកនុងការរង្គ្ញ្ជា រឌើជើថ្លថ្មើៗ ដែលធៅថា
រែិេតតន៍ឧសាហកមមទើរួន ធៅកនុងប្ររ័នធរ ឋ ភិបាល អាជើេកមម និងសហគមន៍។ នវានុេតតន៍ឌើជើថ្ល បានផ្លល ស់រតូរ 
ទាំងប្សុងនូេទម្ចល រ់ និងរធរៀររររែាំធ ើ រការធៅកនុងអាជើេកមម និងរ ឋ ភិបាល។ ែូចធនះ ធទើរធ វ្ើឱ្យម្ចនការយល់
ធ ើញខុ្សៗោន ចាំធពាះផ្លរ៉ាះពាល់ធលើេសិ័យការររ ជារិធសសសប្ម្ចរ់អនកដែលម្ចនជាំ ញមិនអាចធប្រើប្បាស់
បានកនុងរររិទថ្មើ និងមិនអាចធ ល្ើយតរបានធៅនឹងតប្មូេការននអាជើេកមមតាមដររសម័យទាំធនើរ។ ែូចធនះ ម្ចនន័យ
ថា នធយជិត(កមមករ ឬ រុគគលិក) ដែលម្ចនជាំ ញទរ នឹងប្តូេជាំនួសធ យកម្ចល ាំងម្ច៉ា សុើន   ដែលបាតុភូតធនះធៅ
ថា «សវ័យប្រេតតិកមម (automation)» ។ ការ ៍ធនះ បានរងោជាសម្ចព ្ធៅកនុងការសធប្មចចិតតនធយបាយ ថាធតើគួរ
ោរ់យករធចាកេទិាឌើជើថ្ល ធរលធនះ ឬ ប្តូេរិោរណាធរលធប្កាយ។  

 
កនុងន័យធនះផ្ងដែរ ការោរ់យកធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ដែលជាដផ្នកមួយននររេិតតកមមឌើជើថ្លដែរធ ះ បានរងោជាកតើបារមភ
ថា េសិមភារអាចនឹងធកើតម្ចនធេើង ជារិធសសប្រសិនធរើការធ វ្ើធសែឋកិចាតាមដររឌើជើថ្ល  មិនប្តូេបានជាំរុញធ យ
ការតភាា រ់(រណាត ញធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្ល) ដែលម្ចនលកខ ៈទាំលាំទូោយ/រងឹម្ចាំធ ះធទ។ 
 

➢ កត៊ីារម្ភេំព៊ីគ្មាល៊ាត្នន្ការេភិវឌ៊ាឍ ((Development  gap)) 
 
ការអភិេឌឍធៅតាមរណាត ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា ន ជារិធសសកនុងេសិ័យរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ទមទរឱ្យម្ចនការគិត
គូរតាមែាំណាក់កាលធផ្េងៗោន  រើធប្ពាះប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា ននើមួយៗម្ចនកប្មិតសមតថភារ និង្នធានមិនែូច
ោន ធ ះធទ កនុងែាំធ ើ រការននការជាំរុញររេិតតកមមឌើជើថ្ល (Digital Transformation) ធ យសរដត គគម្ចម្ចលល តតននននកាការរ
អអភភិិេេឌឌឍឍ  ((ddeevveellooppmmeenntt  ggaapp))។69  
 
កតាត ម្ចនកប្មិត(limitation)ដររធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការយកចិតតទុក ក់ជារ ទ ន់ ធែើមបើដសវងយល់រដនថមនូេលទធ
ភាររប្ងើកកិចាសហប្រតិរតតិការ កនុងការផ្ាភាា រ់គម្ចល តឌើជើថ្ល(digital divide) និង ការអភិេឌឍរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន 
និងទាំ ក់ទាំនង (ICT development gaps) ធៅកនុងអាស៊ា ន ជារិធសសសប្ម្ចរ់ប្រធទសម្ចនការអភិេឌឍតិចតួច 
(Least Developed Countries )។ េធិានការធនះ អាចម្ចនកនុងទប្មង់ននការអភិេឌឍសមតថភារឌើជើថ្លធៅកនុងដផ្នក
មួយចាំនួនែូចជា៖  គាំរូននការអនុេតតធលើរទរបញ្ាតតិ និងសនតិសុខ្សយរ័រ (cybersecurity)  េ ិ្ ើសង្គ្សតដែលធ ល្ើយ

69 Lurong Chen and Lydia Ruddy 2021, Improving Digital Connectivity: Policy Priority for ASEAN 
Digital Transformation, Accessed March 26, 2022: Improving Digital Connectivity: Policy Priority for ASEAN 
Digital Transformation (think-asia.org) 

ែូចធនះ អាស៊ា នទទួលបាននូេឱ្កាសរប្ងើកធសែឋកិចាររស់ខ្លួនធលើសរើការេនិិធយគ និង ពា ិជាកមមដររប្រនរ ើ  
ធែើមបើសធប្មចបាននូេសម្ចហរ កមមែាំណាក់កាលទើរើរររស់តាំរន់ ែូចដែលបានធលើកធេើងធៅកនុងដផ្នការសហ
គមន៍ធសែឋកិចាអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២៥ (AEC-ASEAN Economic Community Blueprint 2025)។ និ ន ការថ្មើជា
សកលកនុងយុគសម័យឌើជើថ្លធនះ នឹងផ្តល់នូេការធលើកទឹកចិតតែ៏លអសប្ម្ចរ់អាស៊ា នកនុងការធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេ
ែាំធ ើ រការធសែឋកិចា និងេរុិលភារររស់ប្រជាជនធៅកនុងតាំរន់។66  
 
ែូចតាំរន់ធផ្េងៗធទៀតដែរ រែឋជាសម្ចជិកអាស៊ា នអាចជាអនកទទួលផ្លរើសកាត នុរលធសែឋកិចាឌើជើថ្លធប្កាម
ទិែឋភារជាធប្ចើន។ ឧទហរ ៍ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លនឹងរមួចាំដ កយ៉ា ងខាល ាំងកាល ែល់ការអភិេឌឍធសែឋកិចា ធ យរធងោើន
ប្រសិទធភារធសែឋកិចា និងផ្លិតភារ តាមរយៈសថ នភារអាំធណាយផ្ល(ននឌើជើថ្ល) ដែលជួយែល់៖ ការធប្រើប្បាស់
្នធានឱ្យបានលអប្រធសើរជាងមុន  ការរប្ងើករណាត ញអាជើេកមម  ការធផ្ទរចាំធ ះែឹង និងការតភាា រ់កាន់ដតប្រធសើរ
ធេើងធៅកនុងដខ្េប្ចវាក់គុ តនមលអាជើេកមម (value chains)។ ការ ៍ធនះ បានរធងោើនឱ្កាសេនិិធយគ រធងោើន
សកមមភារពា ិជាកមម និង ធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការធ ះែូរទាំនិញ និងធសវាកមម។ ធរើប្កធេកធមើលធលើរូរភារ
េជិាម្ចនជាងធនះធទៀត ធសែឋកិចាឌើជើថ្លបានរធងោើតនូេឱ្កាសែល់មនុសេប្គរ់ោន  រមួទាំងង្គ្សតើ ធែើមបើម្ចនលទធភារចូល
រមួកនុងសកមមភារធសែឋកិចា ធ យអនុញ្ជា តឱ្យរួកធគអាចរធងោើត និងែាំធ ើ រការអាជើេកមមររស់រួកធគរើចម្ចង យ (ធៅ
តាមផ្ទះ ឬទើតាាំងអាំធណាយផ្លណាមួយធផ្េងធទៀត)។67  

 
អាស៊ា នក៏អាចទទួលបានអតថប្រធយជន៍យ៉ា ងធប្ចើនរើនវានុេតតន៍ និងគាំនិតនចនប្រឌិត ដែលរាំផុ្សគាំនិតធ យយុេជន
ដែលម្ចនចាំធ ះែឹងដផ្នករធចាកេទិា ជារិធសសជាំ ញធលើការប្គរ់ប្គង និង ប្រតិរតតិឧរករ ៍ទាំធនើរៗនិង ធប្គឿង
ម្ច៉ា សុើន  ។ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លជាផ្លប្រធយជន៍តាំរន់   ធហើយវាជួយជាំរុញឱ្យម្ចនសម្ចហរ កមមធសែឋកិចាធកើន
ធេើងតាមរយៈលាំហូរទិននន័យ ល្ងប្រាំដែន ធហើយក៏ជួយការកសងការតភាា រ់សប្ម្ចរ់រណាត ប្រធទស  កនុងតាំរន់ 
សប្ម្ចរ់អាជើេកមម និងសប្ម្ចរ់ប្រជាជនផ្ងដែរ។F

68 
 

រ ទ រ់រើបានទទួលសគ ល់តួ ទើែ៏សាំខាន់ររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់អាស៊ា ន ការដសវងយល់រើឧរសគគននការ
រប្ងើកធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ក៏ម្ចនសរៈសាំខាន់ផ្ងដែរ។ 
 

(This space is intentionally left blank) 
 

 

66 Advancing ASEAN in the Digital Age, Accessed March 26, 2022: Advancing ASEAN in the Digital Age 
(cariasean.org) 
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(cariasean.org) 



29ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

២.៣. រញ្ហ៊ាប្រឈម្/ឧរសគ្គនន្ររិវត្តកម្មឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 
((ASEAN  Digital  Transformation))  

 

➢ កត៊ីារម្ភេំព៊ីវិសម្ភាព ជាពិអសសកនុងវិសយ័ការង្រ ((Gap in Labor Equity)) 
 
អាស៊ា ន ក៏ែូចជាប្រធទស និង តាំរន់ធផ្េងធទៀតផ្ងដែរ ម្ចនឧរសគគកនុងការរង្គ្ញ្ជា រឌើជើថ្លថ្មើៗ ដែលធៅថា
រែិេតតន៍ឧសាហកមមទើរួន ធៅកនុងប្ររ័នធរ ឋ ភិបាល អាជើេកមម និងសហគមន៍។ នវានុេតតន៍ឌើជើថ្ល បានផ្លល ស់រតូរ 
ទាំងប្សុងនូេទម្ចល រ់ និងរធរៀររររែាំធ ើ រការធៅកនុងអាជើេកមម និងរ ឋ ភិបាល។ ែូចធនះ ធទើរធ វ្ើឱ្យម្ចនការយល់
ធ ើញខុ្សៗោន ចាំធពាះផ្លរ៉ាះពាល់ធលើេសិ័យការររ ជារិធសសសប្ម្ចរ់អនកដែលម្ចនជាំ ញមិនអាចធប្រើប្បាស់
បានកនុងរររិទថ្មើ និងមិនអាចធ ល្ើយតរបានធៅនឹងតប្មូេការននអាជើេកមមតាមដររសម័យទាំធនើរ។ ែូចធនះ ម្ចនន័យ
ថា នធយជិត(កមមករ ឬ រុគគលិក) ដែលម្ចនជាំ ញទរ នឹងប្តូេជាំនួសធ យកម្ចល ាំងម្ច៉ា សុើន   ដែលបាតុភូតធនះធៅ
ថា «សវ័យប្រេតតិកមម (automation)» ។ ការ ៍ធនះ បានរងោជាសម្ចព ្ធៅកនុងការសធប្មចចិតតនធយបាយ ថាធតើគួរ
ោរ់យករធចាកេទិាឌើជើថ្ល ធរលធនះ ឬ ប្តូេរិោរណាធរលធប្កាយ។  

 
កនុងន័យធនះផ្ងដែរ ការោរ់យកធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ដែលជាដផ្នកមួយននររេិតតកមមឌើជើថ្លដែរធ ះ បានរងោជាកតើបារមភ
ថា េសិមភារអាចនឹងធកើតម្ចនធេើង ជារិធសសប្រសិនធរើការធ វ្ើធសែឋកិចាតាមដររឌើជើថ្ល  មិនប្តូេបានជាំរុញធ យ
ការតភាា រ់(រណាត ញធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្ល) ដែលម្ចនលកខ ៈទាំលាំទូោយ/រងឹម្ចាំធ ះធទ។ 
 

➢ កត៊ីារម្ភេំព៊ីគ្មាល៊ាត្នន្ការេភិវឌ៊ាឍ ((Development  gap)) 
 
ការអភិេឌឍធៅតាមរណាត ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា ន ជារិធសសកនុងេសិ័យរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ទមទរឱ្យម្ចនការគិត
គូរតាមែាំណាក់កាលធផ្េងៗោន  រើធប្ពាះប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា ននើមួយៗម្ចនកប្មិតសមតថភារ និង្នធានមិនែូច
ោន ធ ះធទ កនុងែាំធ ើ រការននការជាំរុញររេិតតកមមឌើជើថ្ល (Digital Transformation) ធ យសរដត គគម្ចម្ចលល តតននននកាការរ
អអភភិិេេឌឌឍឍ  ((ddeevveellooppmmeenntt  ggaapp))។69  
 
កតាត ម្ចនកប្មិត(limitation)ដររធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការយកចិតតទុក ក់ជារ ទ ន់ ធែើមបើដសវងយល់រដនថមនូេលទធ
ភាររប្ងើកកិចាសហប្រតិរតតិការ កនុងការផ្ាភាា រ់គម្ចល តឌើជើថ្ល(digital divide) និង ការអភិេឌឍរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន 
និងទាំ ក់ទាំនង (ICT development gaps) ធៅកនុងអាស៊ា ន ជារិធសសសប្ម្ចរ់ប្រធទសម្ចនការអភិេឌឍតិចតួច 
(Least Developed Countries )។ េធិានការធនះ អាចម្ចនកនុងទប្មង់ននការអភិេឌឍសមតថភារឌើជើថ្លធៅកនុងដផ្នក
មួយចាំនួនែូចជា៖  គាំរូននការអនុេតតធលើរទរបញ្ាតតិ និងសនតិសុខ្សយរ័រ (cybersecurity)  េ ិ្ ើសង្គ្សតដែលធ ល្ើយ

69 Lurong Chen and Lydia Ruddy 2021, Improving Digital Connectivity: Policy Priority for ASEAN 
Digital Transformation, Accessed March 26, 2022: Improving Digital Connectivity: Policy Priority for ASEAN 
Digital Transformation (think-asia.org) 

ែូចធនះ អាស៊ា នទទួលបាននូេឱ្កាសរប្ងើកធសែឋកិចាររស់ខ្លួនធលើសរើការេនិិធយគ និង ពា ិជាកមមដររប្រនរ ើ  
ធែើមបើសធប្មចបាននូេសម្ចហរ កមមែាំណាក់កាលទើរើរររស់តាំរន់ ែូចដែលបានធលើកធេើងធៅកនុងដផ្នការសហ
គមន៍ធសែឋកិចាអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២៥ (AEC-ASEAN Economic Community Blueprint 2025)។ និ ន ការថ្មើជា
សកលកនុងយុគសម័យឌើជើថ្លធនះ នឹងផ្តល់នូេការធលើកទឹកចិតតែ៏លអសប្ម្ចរ់អាស៊ា នកនុងការធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេ
ែាំធ ើ រការធសែឋកិចា និងេរុិលភារររស់ប្រជាជនធៅកនុងតាំរន់។66  
 
ែូចតាំរន់ធផ្េងៗធទៀតដែរ រែឋជាសម្ចជិកអាស៊ា នអាចជាអនកទទួលផ្លរើសកាត នុរលធសែឋកិចាឌើជើថ្លធប្កាម
ទិែឋភារជាធប្ចើន។ ឧទហរ ៍ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លនឹងរមួចាំដ កយ៉ា ងខាល ាំងកាល ែល់ការអភិេឌឍធសែឋកិចា ធ យរធងោើន
ប្រសិទធភារធសែឋកិចា និងផ្លិតភារ តាមរយៈសថ នភារអាំធណាយផ្ល(ននឌើជើថ្ល) ដែលជួយែល់៖ ការធប្រើប្បាស់
្នធានឱ្យបានលអប្រធសើរជាងមុន  ការរប្ងើករណាត ញអាជើេកមម  ការធផ្ទរចាំធ ះែឹង និងការតភាា រ់កាន់ដតប្រធសើរ
ធេើងធៅកនុងដខ្េប្ចវាក់គុ តនមលអាជើេកមម (value chains)។ ការ ៍ធនះ បានរធងោើនឱ្កាសេនិិធយគ រធងោើន
សកមមភារពា ិជាកមម និង ធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការធ ះែូរទាំនិញ និងធសវាកមម។ ធរើប្កធេកធមើលធលើរូរភារ
េជិាម្ចនជាងធនះធទៀត ធសែឋកិចាឌើជើថ្លបានរធងោើតនូេឱ្កាសែល់មនុសេប្គរ់ោន  រមួទាំងង្គ្សតើ ធែើមបើម្ចនលទធភារចូល
រមួកនុងសកមមភារធសែឋកិចា ធ យអនុញ្ជា តឱ្យរួកធគអាចរធងោើត និងែាំធ ើ រការអាជើេកមមររស់រួកធគរើចម្ចង យ (ធៅ
តាមផ្ទះ ឬទើតាាំងអាំធណាយផ្លណាមួយធផ្េងធទៀត)។67  

 
អាស៊ា នក៏អាចទទួលបានអតថប្រធយជន៍យ៉ា ងធប្ចើនរើនវានុេតតន៍ និងគាំនិតនចនប្រឌិត ដែលរាំផុ្សគាំនិតធ យយុេជន
ដែលម្ចនចាំធ ះែឹងដផ្នករធចាកេទិា ជារិធសសជាំ ញធលើការប្គរ់ប្គង និង ប្រតិរតតិឧរករ ៍ទាំធនើរៗនិង ធប្គឿង
ម្ច៉ា សុើន  ។ ធសែឋកិចាឌើជើថ្លជាផ្លប្រធយជន៍តាំរន់   ធហើយវាជួយជាំរុញឱ្យម្ចនសម្ចហរ កមមធសែឋកិចាធកើន
ធេើងតាមរយៈលាំហូរទិននន័យ ល្ងប្រាំដែន ធហើយក៏ជួយការកសងការតភាា រ់សប្ម្ចរ់រណាត ប្រធទស  កនុងតាំរន់ 
សប្ម្ចរ់អាជើេកមម និងសប្ម្ចរ់ប្រជាជនផ្ងដែរ។F

68 
 

រ ទ រ់រើបានទទួលសគ ល់តួ ទើែ៏សាំខាន់ររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់អាស៊ា ន ការដសវងយល់រើឧរសគគននការ
រប្ងើកធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ក៏ម្ចនសរៈសាំខាន់ផ្ងដែរ។ 
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ឧទហរ ៍ តាមរយៈរធចាកេទិាននការធប្រើប្បាសទូ់រសរទចល័តធែើមបើទទួលបានរចាុរបននភារធលើ នននទើតាាំង 
(location tracking) អាចឱ្យអនកធប្រើប្បាស់ទូរសរទដែលម្ចនភាា រ់អុើន្ឺ ិតធៅតាមរណាត ប្រធទសទាំងអស់ ែឹង
អាំរើទើតាាំងភាល មៗ (ននមនុសេ ឬ ទាំនិញ) ជួយសប្មួលែល់ការទាំ ក់ទាំនងោន  និងប្តួតរិនិតយបានធលើរាល់ប្គរ់ការេេិតត
ននរម្ចល ស់ទើ។ រ៉ាុដនត ការភាា រ់ប្ររ័នធធនះធៅកនុងទូរស័រទទាំធនើរ(ឬធៅថាទូរស័រទនេឆ្ល ត smart phone) ក៏រងោជាហានិ
ភ័យផ្ងដែរែល់ឯកជនភារ និង សិទធិរលរែឋ។  

 

ធនះប្ោន់ដតជារញ្ជា ប្រឈមមួយកនុងចាំធណាមរញ្ជា ប្រឈមជាធប្ចើន ដែលរ ឋ ភិបាលអាស៊ា នប្តូេធ ះប្សយ
ធ យសរ ការលាំបាកននការប្ចបាច់រញ្ាូ លោន នន៖ (i) ទាំធ រនិងរធរៀរររររស់ធៅននេរប្ម៌  (cultural 
norms) (ii) ប្ករខ្ ឌ សថ រ័ន(institutional frameworks)ដែលប្តូេធរៀរចាំ  និង (iii) កងវះខាតហរិញ្ាេតថុ 
(financial constraint)។ ធលើសរើធនះ ការឈានែល់កិចាប្រមធប្រៀងថាន ក់តាំរន់ធលើរញ្ជា សាំខាន់ៗ ែូចជា ធសរ ើភារ
ននលាំហូររ័ត៌ម្ចន នឹងម្ចនការរិបាកកនុងការសប្មរសប្មួល រើធប្ពាះប្រធទសនើមួយៗម្ចនអ្ិរធតយយភារ ប្បាកែជា
គិតគូរ និងឱ្យតនមលែល់ផ្លប្រធយជន៍ផ្លទ ល់ខ្លួន និងសនតិសុខ្ជាតិររស់ខ្លួនជាមុន (ការ ៍ធនះជាឧទហរ ៍ជាក់
ដសតងដែលរញ្ជា ក់រើទប្មង់ននការដរកបាក់ចាំធពាះនធយបាយសម្ចហរ កមមតាំរន់ ឬធៅថា geopolitical 
disintegration ែូចម្ចនរញ្ជា ក់កនុងធសចកតើខាងធែើម)។   
 

ឧទហរ ៍ខាងធលើ ក៏បានររា ញធទៀតថា ការការពារសិទធិមនុសេ និងប្ករខ្ ឌ អភិបាលកិចាសិទធិមនុសេ(human 
rights governance framework) គឺសថិតធៅធប្កាមការគាំរាមកាំដហងធ យសរឥទធិរលននរិភរឌើជើថ្ល ។ ការ ៍
ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការគិតគូររ ទ ន់កនុងកិចាដសវងរកេ ិ្ ើសង្គ្សតសមប្សរ ធែើមបើទញយកអតថប្រធយជន៍ជាអតិររម្ច
រើរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ប្សរធរលជាមួយោន នឹងការរប្ងួមជាអរបររម្ចនូេផ្លរះពាល់ធលើសិទធិមនុសេផ្ងដែរ។F
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➢ ផលរ៉េឹះពាល់នន្រអច្ចកវិទ៊ាាអលើររិសថ៊ាន្ ((Environmental Effects of Technology)) 
 

រធចាកេទិា បានជះឥទធិរលអេជិាម្ចនធលើភរដផ្នែើធប្កាមទិែឋភាររើរ គឺ (១) ការរាំរុល និង (២) ការបាត់រង់
្នធាន្មមជាតិ ដែលរនតគាំរាមកាំដហងែល់មនុសេជាតិ។ ធរើប្តឹមដតគិតធមើលជាអធនលើ សកមមភារឌើជើថ្លហាក់ែូច
ជាមិនពាក់រ័នធនឹងរិភរខាងធប្ៅធ ះធទ (ធប្ពាះជាសកមមភារកនុងប្ររ័នធអនឡាញ)។ រ៉ាុដនតធាតុរិតសកមមភារឌើជើ
ថ្ល បានរធងោើតររមិ្ច ការូនឌើអុកសុើតដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាសធ យរុាំែឹងខ្លួន។74  

 
ធែើមបើឱ្យរយប្សួលយល់ អាចនិយយបានថារធចាកេទិាអាចរងោធប្ោះថាន ក់ែល់ភរដផ្នែើររស់ធយើង ធប្កាមរូរភារ
មួយចាំនួនែូចជា៖ ការធប្រើប្បាស់ថាមរលខ្ពស់(អគគើសនើ)និងការធកើនធេើងននការរធញ្ាញ ការូនឌើអុកសុើត(ឧសម័ន
ការូនិច) តាមរយៈឧរករ ៍រធចាកេទិាដែលធប្រើប្បាស់។ ធយងតាមការេភិាគនន គធប្ម្ចង Shift Project ឆ្ន ាំ 

73 WEF. 2021. The Global Risks Report 2021. 16th ed. Geneva (Switzerland): World Economic Forum: The Global 
Risks Report 2021 | World Economic Forum (weforum.org)  
74 Geneva environment network 2021: Data, Digital Technology, and the Environment – Geneva Environment 
Network 

តរជាក់ដសតងធៅនឹងតប្មូេការទើផ្ារ (market-driven approaches) ខ្ ៈធរលដែលប្តូេម្ចនការធា ឱ្យម្ចន
នូេភារ្ន់(resilience) ននរណាត ញរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងទាំ ក់ទាំនង  ជាំ ន់ធប្កាយៗធទៀត(next 
generation ICT networks)។F
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➢ រញ្ហ៊ាប្រឈម្អលើការរំពាក់រំរ៉េន្រសន្ថម្អលើជំនាញសដ្លមាន្ប្សរ់ ន្ិងជំនាញថម៊ី 
((Concern over Upskilling  &&  Reskilling))   

 

ការរប្ងើកសមតថភារររស់ប្រជាជនដែលកាំរុងធ វ្ើការធៅកនុងតាំរន់អាស៊ា នធែើមបើធ ល្ើយតរនឹងឧសាហកមម ៤.0 គឺជា
ប្រធានរទរិភាកាដេកដញកែ៏ផុ្សផុ្ល ធ យសរម្ចនរញ្ជា ប្រឈមជាធប្ចើនធៅកនុងការរាំពាក់រាំរ៉ានរុគគលិកនូេ
ចាំធ ះែឹង និងការអភិេឌឍសមតថភារថ្មើៗដែលទក់ទងនឹងមុខ្តាំដ ងរចាុរបនន ក៏ែូចជាការធប្តៀមសប្ម្ចរ់ការផ្លល ស់
រតូរតួ ទើថ្មើធៅកនុងសថ រ័នររស់រួកធគ។ កនុងធ ះ អាចម្ចនែូចជា ររមិ្ច ែ៏ធប្ចើនធលើសលុរ(ទាំង្នធានថ្េកិា 
និងមនុសេ) ទក់ទងនឹងកិចាផ្តួចធផ្តើមឌើជើថ្ល    ែូចម្ចនជាឧទហរ ៍ធៅកនុងប្រធទសនថ្ ដែលតប្មូេឱ្យរុគគលិក
យ៉ា ងធហាចណាស់ប្បាាំរើរោន ក់ ចូលរមួកនុងែាំធ ើ រការររេិតតកមម ធែើមបើឱ្យប្កុមហ៊ាុន   អាចផ្លល ស់រតូរជាឌើជើថ្ល 
ធនះធរើធយងតាមប្កុមហ៊ាុនប្សេប្ជាេនិងប្រឹកាធយរល់ឯករាជយ McKinsey & Company។71  

 

កនុងធសណារ ើយ៉ាូខាងធលើធនះ ក៏ម្ចនន័យថា ទល់ដតម្ចនការគិតគូរធលើការដកលមអសមតថភារឌើជើថ្លររស់ប្រជាជន
អាស៊ា ន ដែលម្ចនចាំនួន៦៥៩ោន ក់ផ្ងដែរ  ធ ះធទើរធា បានថា ឱ្កាសនិងអតថប្រធយជន៍   នឹងប្តូេបាន
ដចករ ាំដលកប្គរ់ៗោន ។ ធទះរើជាថាអាស៊ា ន ហាកែូ់ចជាម្ចនកប្មិតដផ្នកចាំធ ះែឹងគួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ក៏ធ យ   ថាន ល
រ តុ ះរណាត លចាំធ ះែឹងទូធៅនិងសកលេទិាល័យ ប្តូេដតម្ចនភាររត់ដរនជាងមុន ធែើមបើអាចផ្លិតបាននូេ
ជាំ ញោាំបាច់ សប្ម្ចរ់ប្រកួតប្រដជងកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។72 សមតថភារទាំងធនះម្ចនោរ់រើចាំធ ះែឹងកុាំរយូទ័រ 
មូល ឋ នរហូតែល់ជាំ ញកប្មិតខ្ពស់ែូចជាការសរធសរកូែ និងការេភិាគទិននន័យ។ ធប្ៅរើជាំ ញរងឹ(ឬធៅថា
ជាំ ញរធចាកធទស technical skills) ខាងធលើ ក៏ធៅម្ចនតប្មូេការធលើជាំ ញទន់(soft skills) ផ្ងដែរ ែូចជា៖ 
ជាំ ញកិចាសហប្រតិរតតិការ ឬធ វ្ើការរមួោន (collaboration) ជាំ ញប្បាប្ស័យទក់ទងោន (communication) និង
ជាំ ញទន់ែនទធទៀត ដែលសុទធដតម្ចនប្រធយជន៍សាំខាន់សប្ម្ចរ់ទាំ ក់ទាំនងកនុងសងគម និងការររ។ 
 

➢ កត៊ីារម្ភេំព៊ីឯកជន្ភាព ន្ិងសិទធិពលរដ្ឋ ((Concern over Privacy and Civic Rights)) 
 
រធចាកេទិាឌើជើថ្លបានរងោរ់នូេគុ េរិតតិផ្ងដែរ ែល់សិទធិមនុសេ សនតិសុខ្ និងរ ឋ ភិបាល ក៏ែូចជាទាំ ក់ទាំនង
សងគម ដែលរមួម្ចនផ្លរ៉ាះពាល់កនុងរយៈធរលដេងចាំធពាះ៖ ភារចុះធខ្ាយននសុខ្ភារមនុសេ  កងវះទាំនុកចិតតររស់
យុេជន និងការដរកបាក់ចាំធពាះនធយបាយសម្ចហរ កមមតាំរន់ (geopolitical disintegration) ផ្ងដែរ។ 

70 The White House (2021). ASEAN-US Leaders’ Statement on Digital Development. Retrieved from: ASEAN-U.S. 
Leaders’ Statement on Digital Development | The White House 
71 Internet service for all Thai villages by end of this year | Phnom Penh Post 
72 The Interpol 2020: https://www.interpol.int/content/download/14922/file/ ASEAN_CyberThreatAssessment_2020.pdf  
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ឧទហរ ៍ តាមរយៈរធចាកេទិាននការធប្រើប្បាស់ទូរសរទចល័តធែើមបើទទួលបានរចាុរបននភារធលើ នននទើតាាំង 
(location tracking) អាចឱ្យអនកធប្រើប្បាស់ទូរសរទដែលម្ចនភាា រ់អុើន្ឺ ិតធៅតាមរណាត ប្រធទសទាំងអស់ ែឹង
អាំរើទើតាាំងភាល មៗ (ននមនុសេ ឬ ទាំនិញ) ជួយសប្មួលែល់ការទាំ ក់ទាំនងោន  និងប្តួតរិនិតយបានធលើរាល់ប្គរ់ការេេិតត
ននរម្ចល ស់ទើ។ រ៉ាុដនត ការភាា រ់ប្ររ័នធធនះធៅកនុងទូរស័រទទាំធនើរ(ឬធៅថាទូរស័រទនេឆ្ល ត smart phone) ក៏រងោជាហានិ
ភ័យផ្ងដែរែល់ឯកជនភារ និង សិទធិរលរែឋ។  

 

ធនះប្ោន់ដតជារញ្ជា ប្រឈមមួយកនុងចាំធណាមរញ្ជា ប្រឈមជាធប្ចើន ដែលរ ឋ ភិបាលអាស៊ា នប្តូេធ ះប្សយ
ធ យសរ ការលាំបាកននការប្ចបាច់រញ្ាូ លោន នន៖ (i) ទាំធ រនិងរធរៀរររររស់ធៅននេរប្ម៌  (cultural 
norms) (ii) ប្ករខ្ ឌ សថ រ័ន(institutional frameworks)ដែលប្តូេធរៀរចាំ  និង (iii) កងវះខាតហរិញ្ាេតថុ 
(financial constraint)។ ធលើសរើធនះ ការឈានែល់កិចាប្រមធប្រៀងថាន ក់តាំរន់ធលើរញ្ជា សាំខាន់ៗ ែូចជា ធសរ ើភារ
ននលាំហូររ័ត៌ម្ចន នឹងម្ចនការរិបាកកនុងការសប្មរសប្មួល រើធប្ពាះប្រធទសនើមួយៗម្ចនអ្ិរធតយយភារ ប្បាកែជា
គិតគូរ និងឱ្យតនមលែល់ផ្លប្រធយជន៍ផ្លទ ល់ខ្លួន និងសនតិសុខ្ជាតិររស់ខ្លួនជាមុន (ការ ៍ធនះជាឧទហរ ៍ជាក់
ដសតងដែលរញ្ជា ក់រើទប្មង់ននការដរកបាក់ចាំធពាះនធយបាយសម្ចហរ កមមតាំរន់ ឬធៅថា geopolitical 
disintegration ែូចម្ចនរញ្ជា ក់កនុងធសចកតើខាងធែើម)។   
 

ឧទហរ ៍ខាងធលើ ក៏បានររា ញធទៀតថា ការការពារសិទធិមនុសេ និងប្ករខ្ ឌ អភិបាលកិចាសិទធិមនុសេ(human 
rights governance framework) គឺសថិតធៅធប្កាមការគាំរាមកាំដហងធ យសរឥទធិរលននរិភរឌើជើថ្ល ។ ការ ៍
ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការគិតគូររ ទ ន់កនុងកិចាដសវងរកេ ិ្ ើសង្គ្សតសមប្សរ ធែើមបើទញយកអតថប្រធយជន៍ជាអតិររម្ច
រើរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ប្សរធរលជាមួយោន នឹងការរប្ងួមជាអរបររម្ចនូេផ្លរះពាល់ធលើសិទធិមនុសេផ្ងដែរ។F
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➢ ផលរ៉េឹះពាល់នន្រអច្ចកវិទ៊ាាអលើររិសថ៊ាន្ ((Environmental Effects of Technology)) 
 

រធចាកេទិា បានជះឥទធិរលអេជិាម្ចនធលើភរដផ្នែើធប្កាមទិែឋភាររើរ គឺ (១) ការរាំរុល និង (២) ការបាត់រង់
្នធាន្មមជាតិ ដែលរនតគាំរាមកាំដហងែល់មនុសេជាតិ។ ធរើប្តឹមដតគិតធមើលជាអធនលើ សកមមភារឌើជើថ្លហាក់ែូច
ជាមិនពាក់រ័នធនឹងរិភរខាងធប្ៅធ ះធទ (ធប្ពាះជាសកមមភារកនុងប្ររ័នធអនឡាញ)។ រ៉ាុដនតធាតុរិតសកមមភារឌើជើ
ថ្ល បានរធងោើតររមិ្ច ការូនឌើអុកសុើតដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាសធ យរុាំែឹងខ្លួន។74  

 
ធែើមបើឱ្យរយប្សួលយល់ អាចនិយយបានថារធចាកេទិាអាចរងោធប្ោះថាន ក់ែល់ភរដផ្នែើររស់ធយើង ធប្កាមរូរភារ
មួយចាំនួនែូចជា៖ ការធប្រើប្បាស់ថាមរលខ្ពស់(អគគើសនើ)និងការធកើនធេើងននការរធញ្ាញ ការូនឌើអុកសុើត(ឧសម័ន
ការូនិច) តាមរយៈឧរករ ៍រធចាកេទិាដែលធប្រើប្បាស់។ ធយងតាមការេភិាគនន គធប្ម្ចង Shift Project ឆ្ន ាំ 

73 WEF. 2021. The Global Risks Report 2021. 16th ed. Geneva (Switzerland): World Economic Forum: The Global 
Risks Report 2021 | World Economic Forum (weforum.org)  
74 Geneva environment network 2021: Data, Digital Technology, and the Environment – Geneva Environment 
Network 

តរជាក់ដសតងធៅនឹងតប្មូេការទើផ្ារ (market-driven approaches) ខ្ ៈធរលដែលប្តូេម្ចនការធា ឱ្យម្ចន
នូេភារ្ន់(resilience) ននរណាត ញរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងទាំ ក់ទាំនង  ជាំ ន់ធប្កាយៗធទៀត(next 
generation ICT networks)។F
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➢ រញ្ហ៊ាប្រឈម្អលើការរំពាក់រំរ៉េន្រសន្ថម្អលើជំនាញសដ្លមាន្ប្សរ់ ន្ិងជំនាញថម៊ី 
((Concern over Upskilling  &&  Reskilling))   

 

ការរប្ងើកសមតថភារររស់ប្រជាជនដែលកាំរុងធ វ្ើការធៅកនុងតាំរន់អាស៊ា នធែើមបើធ ល្ើយតរនឹងឧសាហកមម ៤.0 គឺជា
ប្រធានរទរិភាកាដេកដញកែ៏ផុ្សផុ្ល ធ យសរម្ចនរញ្ជា ប្រឈមជាធប្ចើនធៅកនុងការរាំពាក់រាំរ៉ានរុគគលិកនូេ
ចាំធ ះែឹង និងការអភិេឌឍសមតថភារថ្មើៗដែលទក់ទងនឹងមុខ្តាំដ ងរចាុរបនន ក៏ែូចជាការធប្តៀមសប្ម្ចរ់ការផ្លល ស់
រតូរតួ ទើថ្មើធៅកនុងសថ រ័នររស់រួកធគ។ កនុងធ ះ អាចម្ចនែូចជា ររមិ្ច ែ៏ធប្ចើនធលើសលុរ(ទាំង្នធានថ្េកិា 
និងមនុសេ) ទក់ទងនឹងកិចាផ្តួចធផ្តើមឌើជើថ្ល    ែូចម្ចនជាឧទហរ ៍ធៅកនុងប្រធទសនថ្ ដែលតប្មូេឱ្យរុគគលិក
យ៉ា ងធហាចណាស់ប្បាាំរើរោន ក់ ចូលរមួកនុងែាំធ ើ រការររេិតតកមម ធែើមបើឱ្យប្កុមហ៊ាុន   អាចផ្លល ស់រតូរជាឌើជើថ្ល 
ធនះធរើធយងតាមប្កុមហ៊ាុនប្សេប្ជាេនិងប្រឹកាធយរល់ឯករាជយ McKinsey & Company។71  

 

កនុងធសណារ ើយ៉ាូខាងធលើធនះ ក៏ម្ចនន័យថា ទល់ដតម្ចនការគិតគូរធលើការដកលមអសមតថភារឌើជើថ្លររស់ប្រជាជន
អាស៊ា ន ដែលម្ចនចាំនួន៦៥៩ោន ក់ផ្ងដែរ  ធ ះធទើរធា បានថា ឱ្កាសនិងអតថប្រធយជន៍   នឹងប្តូេបាន
ដចករ ាំដលកប្គរ់ៗោន ។ ធទះរើជាថាអាស៊ា ន ហាកែូ់ចជាម្ចនកប្មិតដផ្នកចាំធ ះែឹងគួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ក៏ធ យ   ថាន ល
រ តុ ះរណាត លចាំធ ះែឹងទូធៅនិងសកលេទិាល័យ ប្តូេដតម្ចនភាររត់ដរនជាងមុន ធែើមបើអាចផ្លិតបាននូេ
ជាំ ញោាំបាច់ សប្ម្ចរ់ប្រកួតប្រដជងកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។72 សមតថភារទាំងធនះម្ចនោរ់រើចាំធ ះែឹងកុាំរយូទ័រ 
មូល ឋ នរហូតែល់ជាំ ញកប្មិតខ្ពស់ែូចជាការសរធសរកូែ និងការេភិាគទិននន័យ។ ធប្ៅរើជាំ ញរងឹ(ឬធៅថា
ជាំ ញរធចាកធទស technical skills) ខាងធលើ ក៏ធៅម្ចនតប្មូេការធលើជាំ ញទន់(soft skills) ផ្ងដែរ ែូចជា៖ 
ជាំ ញកិចាសហប្រតិរតតិការ ឬធ វ្ើការរមួោន (collaboration) ជាំ ញប្បាប្ស័យទក់ទងោន (communication) និង
ជាំ ញទន់ែនទធទៀត ដែលសុទធដតម្ចនប្រធយជន៍សាំខាន់សប្ម្ចរ់ទាំ ក់ទាំនងកនុងសងគម និងការររ។ 
 

➢ កត៊ីារម្ភេំព៊ីឯកជន្ភាព ន្ិងសិទធិពលរដ្ឋ ((Concern over Privacy and Civic Rights)) 
 
រធចាកេទិាឌើជើថ្លបានរងោរ់នូេគុ េរិតតិផ្ងដែរ ែល់សិទធិមនុសេ សនតិសុខ្ និងរ ឋ ភិបាល ក៏ែូចជាទាំ ក់ទាំនង
សងគម ដែលរមួម្ចនផ្លរ៉ាះពាល់កនុងរយៈធរលដេងចាំធពាះ៖ ភារចុះធខ្ាយននសុខ្ភារមនុសេ  កងវះទាំនុកចិតតររស់
យុេជន និងការដរកបាក់ចាំធពាះនធយបាយសម្ចហរ កមមតាំរន់ (geopolitical disintegration) ផ្ងដែរ។ 

70 The White House (2021). ASEAN-US Leaders’ Statement on Digital Development. Retrieved from: ASEAN-U.S. 
Leaders’ Statement on Digital Development | The White House 
71 Internet service for all Thai villages by end of this year | Phnom Penh Post 
72 The Interpol 2020: https://www.interpol.int/content/download/14922/file/ ASEAN_CyberThreatAssessment_2020.pdf  
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Climatecare (២០២១). Infographic: The Carbon Footprint of the Internet | Climate 

Impact Partners  
 

២០១៩ ររមិ្ច ការូនឌើអុកសុើតសរុរររស់រិភរធោកដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាស ប្តូេបានធគរាយការ ៍
ថាម្ចនជាម្យម ៣.៧%  (ចធ ល ះរើ ១.៤% ធៅ ៥.៩% ធហើយអាចធកើនធេើងធទវរែងធៅឆ្ន ាំ ២០២៥) ធ្ៀរធៅ
នឹងអប្តាសរុរននការរាំភាយឧសម័នផ្ទះកញ្ា ក់ (CO2)។ រ ើឯកាំធ ើ នថាមរលដែលធប្រើប្បាស់ធ យឧរករ ៍រធចាក
េទិាឌើជើថ្លបានធកើនធេើង ៧០% កនុងរវាង ឆ្ន ាំ ២០១៣ និង ២០២២។F
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ធលើសរើធនះ សកមមភារឌើជើថ្លបានេេិតតធៅជាអងគភារចប្មុះពាក់រ័នធោន ធ ល្ើយតរនឹងមុខ្ប្រួញជាធប្ចើន  រារ់ោរ់រើ
ការទសេ ផ្លទ ល់តាមេ ើធែអូ (video streaming ជារធចាកេទិាមួយប្រធភទដែលផ្តល់ែល់អនកធប្រើប្បាស់នូេមុខ្ររនន
ការទសេ គលើរេ ើឌើអូបានភាល មៗធ យរុាំោាំបាច់ទញយក(download)  ការធលងធហគមអនឡាញ រហូតែល់ការជួញ
ែូររូរិយរ័ ណឌើជើថ្ល និងការធប្រើប្បាស់ធសវាកមម្ ោរឌើជើថ្ល (digital banking ម្ចនែូចជាការរង់ប្បាក់តាម
ប្ររ័នធឌើជើថ្លកនុងទូរស័រទនែជាធែើម)។ ធទះរើជាទូធៅ  រធចាកេទិាឌើជើថ្លទាំងធនះផ្តល់នូេអតថប្រធយជន៍ និងម្ចន
ការេេិតតឥតឈរ់ឈរក៏ធ យ ក៏ម្ចនផ្លរ៉ាះពាល់ែល់ររសិថ នដែរ។ កនុងន័យេជិាម្ចន រធចាកេទិាឌើជើថ្លរមួចាំដ ក
ែល់ការធកើនធេើងននលាំហូរទិននន័យ(influx of data) ដែលជាំរុញឱ្យេែតែាំធ ើ រការទិននន័យកាន់ដតធប្ចើន ធហើយជា
លទធផ្លបានរធងោើតឱ្យម្ចនការសយភាយសរជាតិការូន។76  
 
ការរាំភាយការូនអាចម្ចនទប្មង់ធផ្េងៗោន ៖ ធ យផ្លទ ល់ និង ធ យប្រធយល។ ធ យផ្លទ ល់ គឺទក់ទងនឹងររមិ្ច 
ការូនឌើអុកសុើតដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាស ធ យសរការផ្លិត ការធប្រើប្បាស់ និងការធោលកាកសាំ ល់នន
រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងទាំ ក់ទាំនងទាំងអស់ធ ះF

77  ការែឹកជញ្ាូ នឧរករ ៍ភាា រ់រណាត ញអុើន្ឺធ ត  
(internet’s hardware) ែូចជាកុាំរយូទ័រ ទូរសរទឆ្ល តនេ និងម្ច៉ា សុើនធម(server) ក៏ធប្រើប្បាស់ថាមរលផ្ងដែរ ខ្ ៈ
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២០១៩ ររមិ្ច ការូនឌើអុកសុើតសរុរររស់រិភរធោកដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាស ប្តូេបានធគរាយការ ៍
ថាម្ចនជាម្យម ៣.៧%  (ចធ ល ះរើ ១.៤% ធៅ ៥.៩% ធហើយអាចធកើនធេើងធទវរែងធៅឆ្ន ាំ ២០២៥) ធ្ៀរធៅ
នឹងអប្តាសរុរននការរាំភាយឧសម័នផ្ទះកញ្ា ក់ (CO2)។ រ ើឯកាំធ ើ នថាមរលដែលធប្រើប្បាស់ធ យឧរករ ៍រធចាក
េទិាឌើជើថ្លបានធកើនធេើង ៧០% កនុងរវាង ឆ្ន ាំ ២០១៣ និង ២០២២។F
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ធលើសរើធនះ សកមមភារឌើជើថ្លបានេេិតតធៅជាអងគភារចប្មុះពាក់រ័នធោន ធ ល្ើយតរនឹងមុខ្ប្រួញជាធប្ចើន  រារ់ោរ់រើ
ការទសេ ផ្លទ ល់តាមេ ើធែអូ (video streaming ជារធចាកេទិាមួយប្រធភទដែលផ្តល់ែល់អនកធប្រើប្បាស់នូេមុខ្ររនន
ការទសេ គលើរេ ើឌើអូបានភាល មៗធ យរុាំោាំបាច់ទញយក(download)  ការធលងធហគមអនឡាញ រហូតែល់ការជួញ
ែូររូរិយរ័ ណឌើជើថ្ល និងការធប្រើប្បាស់ធសវាកមម្ ោរឌើជើថ្ល (digital banking ម្ចនែូចជាការរង់ប្បាក់តាម
ប្ររ័នធឌើជើថ្លកនុងទូរស័រទនែជាធែើម)។ ធទះរើជាទូធៅ  រធចាកេទិាឌើជើថ្លទាំងធនះផ្តល់នូេអតថប្រធយជន៍ និងម្ចន
ការេេិតតឥតឈរ់ឈរក៏ធ យ ក៏ម្ចនផ្លរ៉ាះពាល់ែល់ររសិថ នដែរ។ កនុងន័យេជិាម្ចន រធចាកេទិាឌើជើថ្លរមួចាំដ ក
ែល់ការធកើនធេើងននលាំហូរទិននន័យ(influx of data) ដែលជាំរុញឱ្យេែតែាំធ ើ រការទិននន័យកាន់ដតធប្ចើន ធហើយជា
លទធផ្លបានរធងោើតឱ្យម្ចនការសយភាយសរជាតិការូន។76  
 
ការរាំភាយការូនអាចម្ចនទប្មង់ធផ្េងៗោន ៖ ធ យផ្លទ ល់ និង ធ យប្រធយល។ ធ យផ្លទ ល់ គឺទក់ទងនឹងររមិ្ច 
ការូនឌើអុកសុើតដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាស ធ យសរការផ្លិត ការធប្រើប្បាស់ និងការធោលកាកសាំ ល់នន
រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងទាំ ក់ទាំនងទាំងអស់ធ ះF
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២.៤. រញ្ហ៊ាប្រឈម្នន្សេប្រសធ ន្ត្ូច្ ន្ិងម្ធ៊ាយម្((SMEs) អៅកនុងររិរទឌ៊ីជ៊ីថល 

មុននឹងឈានែល់ការរិនិតយធមើលធលើ ររងងគគុុ ាំាំននននធធោោលលននធធយយបាបាយយររធធននលលឿឿននធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លលកកននុុងងអាអាសស៊ា៊ា នន  ដផ្នករ ទ រ់
ធ ះ    ធៅកនុងដផ្នកធនះគឺជារ័ត៌ម្ចនរដនថមប្តួសៗពាក់រ័នធនឹងរញ្ជា ប្រឈមដែលរា ាំងសទះែល់ការរ ើកលូតោស់នន
សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs) ជារិធសសកនុងរររិទននការធ វ្ើអាជើេកមមតាមដររឌើជើថ្ល។ ធ យសរ
ប្រតិរតតិការននSMEs កនុងទប្មង់ថ្មើធនះ(ទប្មង់ឌើជើថ្ល) គឺជាដផ្នកមួយននធសែឋកិចាឌើជើថ្លផ្ងដែរធ ះ  ធទើរទម 
ទរឱ្យម្ចនការយល់រើប្រភរននរញ្ជា ប្រឈមជាមុនសិន ធែើមបើដសវងរកនូេែាំធណាះប្សយដែលអាចរ ាំធលចធចញជា
អនុសសន៍ ឬធសចកតើសធប្មច(resolutions)  ។ 
 
រញ្ជា ប្រឈមននSMEs កនុងរររិទឌើជើថ្ល ម្ចនែូចជា៖   
 

• កងវ៉ះសម្តថភាពកន ងភាពជាសេប្គ្ិន្ ន្ិង ជំនាញការងារ 

ធសចកតើសធប្មចររស់មហាសននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិ A/RES/71/279 (ែូចដែលបានអនុម័តកនុងឆ្ន ាំ
២០១៧)80 បានផ្តល់ការទទួលសគ ល់យ៉ា ងសាំខាន់អាំរើសហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs) កនុងការសធប្មចបាន
នូេរធរៀរវារៈឆ្ន ាំ២០៣០ និងធោលធៅពាក់រ័នធធផ្េងធទៀត ជារិធសសធោលធៅទើ៨ររស់ SDG (ការររសមរមយ និង
កាំធ ើ នធសែឋកិចា) តាមរយៈការជាំរុញរធងោើតថ្មើ(នវានុេតតន៍) ភារនចនប្រឌិត និងការររសមរមយសប្ម្ចរ់ទាំងអស់ោន ។ 
 
ធទះជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ ការធប្រើប្បាស់SMEs ធែើមបើសធប្មចធោលធៅធនះ អាចជារញ្ជា ប្រឈមផ្ងដែរ ធ យសរ
ដតកងវះសមតថភារកនុងភារជាសហប្គិន(ឬធៅថាសហប្គិនភារ) ជារិធសសកនុងរររិទឌើជើថ្ល។ ការធលើក
កមពស់SMEs កនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល ក៏ម្ចនទាំ ក់ទាំនងធៅនឹងការធលើកសទួយធោលធៅទើ៤ ររស់SDG (ការអរ់រ ាំ
ប្រករធ យគុ ភារ)ផ្ងដែរ ធ យប្តូេរិោរណាធលើតប្មូេការកនុងការកសងសមតថភារ ជារិធសសកប្មិត
រធចាកធទស និងេជិាា ជើេៈ ធែើមបើធប្តៀមខ្លួនចូលរមួកនុងការររជាក់ដសតង ក៏ែូចជាកនុងសហប្គិនភារជាធែើម។81 ការ
ធប្ជើសធរ ើសរុគគលិកដែលម្ចនលកខ ៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ ឬធកៀរគរអនកម្ចនធទរធកាសលយប្សរ់កនុងេសិ័យSMEs គឺ
ជាការលាំបាក ធហើយធរើរ ាំរឹងថាប្កុមហ៊ាុន ឬអាជើេកមមទាំងធ ះ ធរៀរចាំកមមេ ិ្ ើរ តុ ះរណាត លរធងោើនសមតថភារធ យ
ថ្េកិាផ្លទ ល់ខ្លួន  ក៏ជាករ ើ ដែលកប្មនឹងធកើតម្ចនដែរ ធ យសរលកខខ្ ឌ  ននទាំហាំនិង្នធានហរិញ្ាេតថុននអាជើេកមម
ទាំងធ ះ មិនសមប្រករនិងម្ចនកប្មិត (SMEs ជាទូធៅ ម្ចនរុគគលិកតិច និងហរិញ្ាេតថុសតួចធសតើង) ធហតុែូចធនះ
ធហើយធទើរប្តូេការជាោាំបាច់នូេការោាំប្ទរើរ ឋ ភិបាល ធលើកមមេ ិ្ ើរ តុ ះរណាត ល  ។82 

 

80 UN’s General Assembly (2017). Seventy-first session’s Resolution adopted by the General Assembly. Retrieved 
from UNITED
81 United Nations (n.d). Do you know all 17 SDGs?. Retrieved from: THE 17 GOALS | Sustainable Development 
(un.org)
82 ADB (2016). Skills Training by SMEs: Innovative Cases and the Consortium Approach in Korea: Retrieved from 
Skills Training by Small and Medium-Sized Enterprises: Innovative Cases and the Consortium Approach in the 
Republic of Korea | Asian Development Bank (adb.org)
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ជាសននិ ឋ ន ឧរករ ៍រធចាកេទិា និងប្ររ័នធដែលោាំប្ទែល់ែាំធ ើ រការននឧរករ ៍ទាំងធ ះ (ែូចជាប្ររ័នធអុើន្ឺ
 ិត អុើដមល និងធសវាកមមតាមអុើន្ឺ ិតធៅថា cloud-based services)ម្ចនប្រធយជន៍កនុងន័យអភិរកេ
្នធានសម្ចភ រៈ ែូចជាប្ក សជាធែើម។ រ៉ាុដនត ធៅកនុងែាំធ ើ រការឧសាហកមមផ្លិតឧរករ ៍ ការផ្តត់ផ្គង់អគគិសនើ
ែល់ឧរករ ៍  និង ប្ររ័នធធ វ្ើឱ្យឧរករ ៍ប្តជាក់ (កុាំរយូទ័រ/សម តហវូន) ធហើយក៏រមួទាំងមជឈម ឌ លសតុកទិននន័យ 
ផ្ងធ ះ ទាំងអស់ធនះសុទធដតរមួចាំដ កធៅកនុងការរាំភាយសរធាតុការូន។ ការ ៍ធនះ បានរធងោើនររមិ្ច ការូន
ឌើអុកសុើតដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាស។F
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79 Climatecare (2021). Infographic: The Carbon Footprint of the Internet. Retrieved from: The Carbon Footprint of 
the Internet | Climate Impact Partners 
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២.៤. រញ្ហ៊ាប្រឈម្នន្សេប្រសធ ន្ត្ូច្ ន្ិងម្ធ៊ាយម្((SMEs) អៅកនុងររិរទឌ៊ីជ៊ីថល 

មុននឹងឈានែល់ការរិនិតយធមើលធលើ ររងងគគុុ ាំាំននននធធោោលលននធធយយបាបាយយររធធននលលឿឿននធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លលកកននុុងងអាអាសស៊ា៊ា នន  ដផ្នករ ទ រ់
ធ ះ    ធៅកនុងដផ្នកធនះគឺជារ័ត៌ម្ចនរដនថមប្តួសៗពាក់រ័នធនឹងរញ្ជា ប្រឈមដែលរា ាំងសទះែល់ការរ ើកលូតោស់នន
សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs) ជារិធសសកនុងរររិទននការធ វ្ើអាជើេកមមតាមដររឌើជើថ្ល។ ធ យសរ
ប្រតិរតតិការននSMEs កនុងទប្មង់ថ្មើធនះ(ទប្មង់ឌើជើថ្ល) គឺជាដផ្នកមួយននធសែឋកិចាឌើជើថ្លផ្ងដែរធ ះ  ធទើរទម 
ទរឱ្យម្ចនការយល់រើប្រភរននរញ្ជា ប្រឈមជាមុនសិន ធែើមបើដសវងរកនូេែាំធណាះប្សយដែលអាចរ ាំធលចធចញជា
អនុសសន៍ ឬធសចកតើសធប្មច(resolutions)  ។ 
 
រញ្ជា ប្រឈមននSMEs កនុងរររិទឌើជើថ្ល ម្ចនែូចជា៖   
 

• កងវ៉ះសម្តថភាពកន ងភាពជាសេប្គ្ិន្ ន្ិង ជំនាញការងារ 

ធសចកតើសធប្មចររស់មហាសននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិ A/RES/71/279 (ែូចដែលបានអនុម័តកនុងឆ្ន ាំ
២០១៧)80 បានផ្តល់ការទទួលសគ ល់យ៉ា ងសាំខាន់អាំរើសហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs) កនុងការសធប្មចបាន
នូេរធរៀរវារៈឆ្ន ាំ២០៣០ និងធោលធៅពាក់រ័នធធផ្េងធទៀត ជារិធសសធោលធៅទើ៨ររស់ SDG (ការររសមរមយ និង
កាំធ ើ នធសែឋកិចា) តាមរយៈការជាំរុញរធងោើតថ្មើ(នវានុេតតន៍) ភារនចនប្រឌិត និងការររសមរមយសប្ម្ចរ់ទាំងអស់ោន ។ 
 
ធទះជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ ការធប្រើប្បាស់SMEs ធែើមបើសធប្មចធោលធៅធនះ អាចជារញ្ជា ប្រឈមផ្ងដែរ ធ យសរ
ដតកងវះសមតថភារកនុងភារជាសហប្គិន(ឬធៅថាសហប្គិនភារ) ជារិធសសកនុងរររិទឌើជើថ្ល។ ការធលើក
កមពស់SMEs កនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល ក៏ម្ចនទាំ ក់ទាំនងធៅនឹងការធលើកសទួយធោលធៅទើ៤ ររស់SDG (ការអរ់រ ាំ
ប្រករធ យគុ ភារ)ផ្ងដែរ ធ យប្តូេរិោរណាធលើតប្មូេការកនុងការកសងសមតថភារ ជារិធសសកប្មិត
រធចាកធទស និងេជិាា ជើេៈ ធែើមបើធប្តៀមខ្លួនចូលរមួកនុងការររជាក់ដសតង ក៏ែូចជាកនុងសហប្គិនភារជាធែើម។81 ការ
ធប្ជើសធរ ើសរុគគលិកដែលម្ចនលកខ ៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ ឬធកៀរគរអនកម្ចនធទរធកាសលយប្សរ់កនុងេសិ័យSMEs គឺ
ជាការលាំបាក ធហើយធរើរ ាំរឹងថាប្កុមហ៊ាុន ឬអាជើេកមមទាំងធ ះ ធរៀរចាំកមមេ ិ្ ើរ តុ ះរណាត លរធងោើនសមតថភារធ យ
ថ្េកិាផ្លទ ល់ខ្លួន  ក៏ជាករ ើ ដែលកប្មនឹងធកើតម្ចនដែរ ធ យសរលកខខ្ ឌ  ននទាំហាំនិង្នធានហរិញ្ាេតថុននអាជើេកមម
ទាំងធ ះ មិនសមប្រករនិងម្ចនកប្មិត (SMEs ជាទូធៅ ម្ចនរុគគលិកតិច និងហរិញ្ាេតថុសតួចធសតើង) ធហតុែូចធនះ
ធហើយធទើរប្តូេការជាោាំបាច់នូេការោាំប្ទរើរ ឋ ភិបាល ធលើកមមេ ិ្ ើរ តុ ះរណាត ល  ។82 

 

80 UN’s General Assembly (2017). Seventy-first session’s Resolution adopted by the General Assembly. Retrieved 
from UNITED
81 United Nations (n.d). Do you know all 17 SDGs?. Retrieved from: THE 17 GOALS | Sustainable Development 
(un.org)
82 ADB (2016). Skills Training by SMEs: Innovative Cases and the Consortium Approach in Korea: Retrieved from 
Skills Training by Small and Medium-Sized Enterprises: Innovative Cases and the Consortium Approach in the 
Republic of Korea | Asian Development Bank (adb.org)
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ជាសននិ ឋ ន ឧរករ ៍រធចាកេទិា និងប្ររ័នធដែលោាំប្ទែល់ែាំធ ើ រការននឧរករ ៍ទាំងធ ះ (ែូចជាប្ររ័នធអុើន្ឺ
 ិត អុើដមល និងធសវាកមមតាមអុើន្ឺ ិតធៅថា cloud-based services)ម្ចនប្រធយជន៍កនុងន័យអភិរកេ
្នធានសម្ចភ រៈ ែូចជាប្ក សជាធែើម។ រ៉ាុដនត ធៅកនុងែាំធ ើ រការឧសាហកមមផ្លិតឧរករ ៍ ការផ្តត់ផ្គង់អគគិសនើ
ែល់ឧរករ ៍  និង ប្ររ័នធធ វ្ើឱ្យឧរករ ៍ប្តជាក់ (កុាំរយូទ័រ/សម តហវូន) ធហើយក៏រមួទាំងមជឈម ឌ លសតុកទិននន័យ 
ផ្ងធ ះ ទាំងអស់ធនះសុទធដតរមួចាំដ កធៅកនុងការរាំភាយសរធាតុការូន។ ការ ៍ធនះ បានរធងោើនររមិ្ច ការូន
ឌើអុកសុើតដែលរធញ្ាញធៅកនុងររយិកាស។F
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• ឧរសគ្គអផេងអទៀត៖ ឧរសគ្គណផនកច្ារ់ រអច្ចកវិទា ន្ិងកមាល ងំពលកម្ម 

ធប្ៅរើឧរសគគដផ្នកហរិញ្ាេតថុ   ប្រធទស  ក៏ធៅម្ចនឧរសគគមួយចាំនួនធទៀត រមួម្ចន (១) រញ្ជា ចារ់ និងរទ
របញ្ាតតិ (២) ការទទួលយកនូេរធចាកេទិាចុងធប្កាយ ម្ចនភារយតឺយ៉ា េ86 និង (៣) ការប្រកួតប្រដជងទើផ្ារ និង
ការអនុេតតរនធមិនធសមើភារោន  ក៏ជាឧទហរ ៍ជាក់ដសតងននរញ្ជា ប្រឈមររស់SMEs ផ្ងដែរ87។ 
 

កកាំាំ  តត់់សសម្ចម្ចគគ លល់់៖៖ អនុសសន៍ ឬធសចកតើសធប្មច(resolutions)   នឹងផ្តល់ជូនធៅកនុ ងដផ្នក សរគនលឹះចុង
ធប្កាយ ននឯកសរធនះ ធែើមបើផ្តល់ជូនជាការរាំដរកគាំនិត ធៅកនុ ងការធរៀរចាំធសចកតើសធប្មចមហាសននិបាតអនតរ
សភាអាស៊ា នAIPA ក៏ែូចជាកិចាប្រជុាំែនទធទៀត ធរលអ គត ដែលម្ចនមូលរទឬប្រធានរទសថិតកនុ ងរងវង់
ពាក់រ័នធនឹងការជាំរុញែាំធ ើ រការសហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs) កនុ ងររេិតតកមមឌើជើថ្ល។  

 

86 GIZ (2021). Promotion of Access to Financial Services for SMEs. Retrieved from: Promotion of Access to Financial 
Services for Small and Medium Enterprises (giz.de)
87 The Phnom Penh Post (2018). Ministry Changes SME Data: Retrieved from Ministry changes SME data | Phnom 
Penh Post

• កងវ៉ះលទធភាពទទួលបាន្េរិញ្ញរបទាន្ ន្ិង កងវ៉ះព័ត៌មាន្េរិញ្ញរបទាន្ 

ធរើគិតធលើប្ជុងននការឧរតថមភទុនឬហរិញ្ារបទន គឺម្ចនន័យថាគួររធងោើតឱ្យម្ចន មើប្កូហរិញ្ាេតថុ និងឥ ទនដែល
ម្ចនកនប្មការប្បាក់សមរមយ សប្ម្ចរ់សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs)។ ប្រសិនធរើោម នកញ្ា រ់ហរិញ្ាេតថុដែល
ម្ចនតនមលសមរមយ (កមាើដែលម្ចនអប្តាការប្បាក់សមរមយ)ធ ះធទ SMEsប្រដហលជាមិនអាចអភិេឌឍខ្លួនឱ្យែល់
កប្មិតមួយដែលអាចទទួលបាននូេសកាត នុរលធរញធលញធ ះធទ។83  ែូធចនះធែើមបើផ្តល់នូេសកាត នុរលធរញធលញ
ែល់ SMEs តប្មូេឱ្យម្ចនការធរតជាា ចិតតយ៉ា ងមុតម្ចាំរើរ ឋ ភិបាលពាក់រ័នធនឹងការ ក់ធចញនូេធោលនធយបាយ និង
ដផ្នការសកមមភារចាស់ោស់ ធែើមបើសប្មួលែល់ធោលធៅអនុេតត ជារិធសសកនុងន័យធ ះប្សយរញ្ជា ប្រឈម
ដផ្នកហរិញ្ារបទនររស់SMEs។ លទធភារទទួលបានហរិញ្ាេតថុ ក៏អាចជាដផ្នកមួយននធោលធៅទើ១០ររស ់ SDG 
(កាត់រនថយេសិមភារ)ដែលម្ចនន័យថា មនុសេប្គរ់រូរ (រមួទាំងយុេជន និងង្គ្សតើ) គួរប្តូេបានគិតគូរធ យធសមើភារ
ោន កនុងការទទួលបានហរិញ្ារបទន ឬកមាើសប្ម្ចរ់SMEs។ ប្រសិនធរើរញ្ជា ធនះប្តូេបានធ វ្ើធេើងធ យធប្រើេ ិ្ ើសង្គ្សត
ប្តឹមប្តូេ ធ ះSMEsកនុងយុគសម័យឌើជើថ្លនឹងអាចរមួចាំដ កែល់ការកាត់រនថយភារប្កើប្កផ្ងដែរ (ែូចម្ចនធៅ
កនុងធោលធៅទើ១ររស់ SDG- ការកាត់រនថយភារប្កើប្ក)។84 

អេតាម្ចនននប្ររ័នធដចករ ាំដលករ័ត៌ម្ចនឥ ទន ធ យសរភារទន់ធខ្ាយននទាំធ រនិងរទ ឋ នគ ធនយយ ធៅកនុង
ប្រធទសកាំរុងអភិេឌឍន៍ (ឧទហរ ៍ ធៅប្រធទសប្កើប្កមិនសូេម្ចនសថ នភារអាំធណាយផ្លដែល ាំឱ្យម្ចនការខ្ក
ខានកនុងការតប្មង់ទិសែល់រលរែឋធៅកនុងទម្ចល រ់ននការសនេាំរិនទុសប្ម្ចរ់កមាើឥ ទន(loan credit) ែូចធាល រ់ម្ចន
ធ វ្ើធៅកនុងប្រធទសធោកខាងលិច និងអឺរ ៉ាុរ) ការ ៍ធនះបានធ វ្ើឱ្យម្ចនការធជឿទុកចិតតទរ រើ្ ោរកនុងការវាយ
តនមល ផ្តល់ឥ ទនែល់អនកដែលចង់ចូលរមួកនុងេសិ័យSMEs។85 ធៅម្ចនឧរសគគធផ្េងៗធទៀតពាក់រ័នធនឹងប្ជុង
ហរិញ្ារបទនធនះ ែូចជា៖ (១) កងវះខាតនូេរ័ត៌ម្ចនហរិញ្ារបទន (មិនទទួលរ័ត៌ម្ចនអាំរើថាធតើ្ ោរណាខ្លះ
អាចផ្តល់ប្បាក់កមាើ និងម្ចនជធប្មើសហរិញ្ារបទនណាខ្លះសប្ម្ចរ់SMEs) (២) កងវះកាំ ត់ប្តារបាយការ ៍ហរិញ្ា
េតថុតាមកបួនខាន តនិងនើតិេ ិ្ ើគ ធនយយប្តឹមប្តូេ ជាធែើម ដែលកតាត ទាំងអស់ធនះបានរារា ាំងនូេលទធភារននSMEs កនុង
ការទទួលបានហរិញ្ារបទនែាំធ ើ រការSMEs និងអាជើេកមមែាំរូងៗ(start-ups) ររស់ខ្លួន។ 
 

• កងវ៉ះការទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ទ៊ីផារ 
 

ធែើមបើឱ្យសហប្ោស្ុនតូចនិងម្យម(SMEs)អាចរធប្ងើកទើផ្ារសកលបាន ការកាត រ់បាននូេរ័ត៌ម្ចនទើផ្ារ  គួរផ្េាំ
នឹងចាំធ ះែឹងដផ្នករធចាកេទិា គឺជាគនលឹះកនុងការរប្ងើកសកាត នុរលននអាជើេកមម។ រ៉ាុដនត SMEs ភាគធប្ចើន ែាំធ ើ រការ
កនុងកប្មិតតូចតាចធៅតាមជាយប្កុង ឬតាំរន់ដែលមិនទន់ម្ចនការអភិេឌឍធលើធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្ល ដែលរងោ
ជាការលាំបាកកនុងការរង្គ្ញ្ជា រផ្លិតផ្លររស់រួកធគ ធៅកាន់ទើផ្ារអនតរជាតិបាន។ 

83 GIZ (2021). Promotion of Access to Financial Services for SMEs. Retrieved from: Promotion of Access to Financial 
Services for Small and Medium Enterprises (giz.de)
84 United Nations (n.d). Do you know all 17 SDGs?. Retrieved from: THE 17 GOALS | Sustainable Development 
(un.org)
85 GIZ (2021). Promotion of Access to Financial Services for SMEs. Retrieved from: Promotion of Access to Financial 
Services for Small and Medium Enterprises (giz.de)
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• ឧរសគ្គអផេងអទៀត៖ ឧរសគ្គណផនកច្ារ់ រអច្ចកវិទា ន្ិងកមាល ងំពលកម្ម 

ធប្ៅរើឧរសគគដផ្នកហរិញ្ាេតថុ   ប្រធទស  ក៏ធៅម្ចនឧរសគគមួយចាំនួនធទៀត រមួម្ចន (១) រញ្ជា ចារ់ និងរទ
របញ្ាតតិ (២) ការទទួលយកនូេរធចាកេទិាចុងធប្កាយ ម្ចនភារយតឺយ៉ា េ86 និង (៣) ការប្រកួតប្រដជងទើផ្ារ និង
ការអនុេតតរនធមិនធសមើភារោន  ក៏ជាឧទហរ ៍ជាក់ដសតងននរញ្ជា ប្រឈមររស់SMEs ផ្ងដែរ87។ 
 

កកាំាំ  តត់់សសម្ចម្ចគគ លល់់៖៖ អនុសសន៍ ឬធសចកតើសធប្មច(resolutions)   នឹងផ្តល់ជូនធៅកនុ ងដផ្នក សរគនលឹះចុង
ធប្កាយ ននឯកសរធនះ ធែើមបើផ្តល់ជូនជាការរាំដរកគាំនិត ធៅកនុ ងការធរៀរចាំធសចកតើសធប្មចមហាសននិបាតអនតរ
សភាអាស៊ា នAIPA ក៏ែូចជាកិចាប្រជុាំែនទធទៀត ធរលអ គត ដែលម្ចនមូលរទឬប្រធានរទសថិតកនុ ងរងវង់
ពាក់រ័នធនឹងការជាំរុញែាំធ ើ រការសហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs) កនុ ងររេិតតកមមឌើជើថ្ល។  

 

86 GIZ (2021). Promotion of Access to Financial Services for SMEs. Retrieved from: Promotion of Access to Financial 
Services for Small and Medium Enterprises (giz.de)
87 The Phnom Penh Post (2018). Ministry Changes SME Data: Retrieved from Ministry changes SME data | Phnom 
Penh Post

• កងវ៉ះលទធភាពទទួលបាន្េរិញ្ញរបទាន្ ន្ិង កងវ៉ះព័ត៌មាន្េរិញ្ញរបទាន្ 

ធរើគិតធលើប្ជុងននការឧរតថមភទុនឬហរិញ្ារបទន គឺម្ចនន័យថាគួររធងោើតឱ្យម្ចន មើប្កូហរិញ្ាេតថុ និងឥ ទនដែល
ម្ចនកនប្មការប្បាក់សមរមយ សប្ម្ចរ់សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម(SMEs)។ ប្រសិនធរើោម នកញ្ា រ់ហរិញ្ាេតថុដែល
ម្ចនតនមលសមរមយ (កមាើដែលម្ចនអប្តាការប្បាក់សមរមយ)ធ ះធទ SMEsប្រដហលជាមិនអាចអភិេឌឍខ្លួនឱ្យែល់
កប្មិតមួយដែលអាចទទួលបាននូេសកាត នុរលធរញធលញធ ះធទ។83  ែូធចនះធែើមបើផ្តល់នូេសកាត នុរលធរញធលញ
ែល់ SMEs តប្មូេឱ្យម្ចនការធរតជាា ចិតតយ៉ា ងមុតម្ចាំរើរ ឋ ភិបាលពាក់រ័នធនឹងការ ក់ធចញនូេធោលនធយបាយ និង
ដផ្នការសកមមភារចាស់ោស់ ធែើមបើសប្មួលែល់ធោលធៅអនុេតត ជារិធសសកនុងន័យធ ះប្សយរញ្ជា ប្រឈម
ដផ្នកហរិញ្ារបទនររស់SMEs។ លទធភារទទួលបានហរិញ្ាេតថុ ក៏អាចជាដផ្នកមួយននធោលធៅទើ១០ររស ់ SDG 
(កាត់រនថយេសិមភារ)ដែលម្ចនន័យថា មនុសេប្គរ់រូរ (រមួទាំងយុេជន និងង្គ្សតើ) គួរប្តូេបានគិតគូរធ យធសមើភារ
ោន កនុងការទទួលបានហរិញ្ារបទន ឬកមាើសប្ម្ចរ់SMEs។ ប្រសិនធរើរញ្ជា ធនះប្តូេបានធ វ្ើធេើងធ យធប្រើេ ិ្ ើសង្គ្សត
ប្តឹមប្តូេ ធ ះSMEsកនុងយុគសម័យឌើជើថ្លនឹងអាចរមួចាំដ កែល់ការកាត់រនថយភារប្កើប្កផ្ងដែរ (ែូចម្ចនធៅ
កនុងធោលធៅទើ១ររស់ SDG- ការកាត់រនថយភារប្កើប្ក)។84 

អេតាម្ចនននប្ររ័នធដចករ ាំដលករ័ត៌ម្ចនឥ ទន ធ យសរភារទន់ធខ្ាយននទាំធ រនិងរទ ឋ នគ ធនយយ ធៅកនុង
ប្រធទសកាំរុងអភិេឌឍន៍ (ឧទហរ ៍ ធៅប្រធទសប្កើប្កមិនសូេម្ចនសថ នភារអាំធណាយផ្លដែល ាំឱ្យម្ចនការខ្ក
ខានកនុងការតប្មង់ទិសែល់រលរែឋធៅកនុងទម្ចល រ់ននការសនេាំរិនទុសប្ម្ចរ់កមាើឥ ទន(loan credit) ែូចធាល រ់ម្ចន
ធ វ្ើធៅកនុងប្រធទសធោកខាងលិច និងអឺរ ៉ាុរ) ការ ៍ធនះបានធ វ្ើឱ្យម្ចនការធជឿទុកចិតតទរ រើ្ ោរកនុងការវាយ
តនមល ផ្តល់ឥ ទនែល់អនកដែលចង់ចូលរមួកនុងេសិ័យSMEs។85 ធៅម្ចនឧរសគគធផ្េងៗធទៀតពាក់រ័នធនឹងប្ជុង
ហរិញ្ារបទនធនះ ែូចជា៖ (១) កងវះខាតនូេរ័ត៌ម្ចនហរិញ្ារបទន (មិនទទួលរ័ត៌ម្ចនអាំរើថាធតើ្ ោរណាខ្លះ
អាចផ្តល់ប្បាក់កមាើ និងម្ចនជធប្មើសហរិញ្ារបទនណាខ្លះសប្ម្ចរ់SMEs) (២) កងវះកាំ ត់ប្តារបាយការ ៍ហរិញ្ា
េតថុតាមកបួនខាន តនិងនើតិេ ិ្ ើគ ធនយយប្តឹមប្តូេ ជាធែើម ដែលកតាត ទាំងអស់ធនះបានរារា ាំងនូេលទធភារននSMEs កនុង
ការទទួលបានហរិញ្ារបទនែាំធ ើ រការSMEs និងអាជើេកមមែាំរូងៗ(start-ups) ររស់ខ្លួន។ 
 

• កងវ៉ះការទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ទ៊ីផារ 
 

ធែើមបើឱ្យសហប្ោស្ុនតូចនិងម្យម(SMEs)អាចរធប្ងើកទើផ្ារសកលបាន ការកាត រ់បាននូេរ័ត៌ម្ចនទើផ្ារ  គួរផ្េាំ
នឹងចាំធ ះែឹងដផ្នករធចាកេទិា គឺជាគនលឹះកនុងការរប្ងើកសកាត នុរលននអាជើេកមម។ រ៉ាុដនត SMEs ភាគធប្ចើន ែាំធ ើ រការ
កនុងកប្មិតតូចតាចធៅតាមជាយប្កុង ឬតាំរន់ដែលមិនទន់ម្ចនការអភិេឌឍធលើធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្ល ដែលរងោ
ជាការលាំបាកកនុងការរង្គ្ញ្ជា រផ្លិតផ្លររស់រួកធគ ធៅកាន់ទើផ្ារអនតរជាតិបាន។ 

83 GIZ (2021). Promotion of Access to Financial Services for SMEs. Retrieved from: Promotion of Access to Financial 
Services for Small and Medium Enterprises (giz.de)
84 United Nations (n.d). Do you know all 17 SDGs?. Retrieved from: THE 17 GOALS | Sustainable Development 
(un.org)
85 GIZ (2021). Promotion of Access to Financial Services for SMEs. Retrieved from: Promotion of Access to Financial 
Services for Small and Medium Enterprises (giz.de)
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ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ែូចជា ការែឹកជញ្ាូ នអាហារ និងប្រតិរតតិការធផ្េងៗធទៀត។92 ប្រភរមួយធផ្េងធទៀត បាន
រាករ ៍ថា ធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់នឹងធកើនែល់ ៣៦០ ពាន់ោនែុោល រធៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ដែលជាំរុញធ យ
ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ការែឹកជញ្ាូ នអាហារ ធសវាហរិញ្ាេតថុឌើជើថ្ល និងដផ្នកធផ្េងៗធទៀត។F

93 ធនះ ម្ចនន័យថា
សកាត នុរលននធសែឋកិចាឌើជើថ្លនឹងធកើនធេើងរើែងកនុងរយៈធរល ៥ ឆ្ន ាំ កនុងចធ ល ះ ឆ្ន ាំ២០២៥ និង ២០៣០ (រើ
៣៦០ពាន់ោនែុោល រ មក ១ពាន់ពាន់ោនែុោល រ)។  
 
ធែើមបើជាំរុញរដនថមសកាត នុរលទាំងអស់ធនះ  អាស៊ា នអនុម័តរធងោើតនូេដផ្នការកាំ ត់ទិសធៅធសែឋកិចាអាស៊ា ន ធៅ
ថា ដដផ្ផ្ននទទើើររររាា ញញផ្ផ្លលូូេេសសហហគគមមនន៍៍ធធសសែែឋឋកកិិចចាាអាអាសស៊ា៊ា ននឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២៥៥94  (AEC-ASEAN Economic Community 
Blueprint 2025) ដែលជាឯកសររចាុរបននភារ  ក់ធចញធែើមបើរាំធរញរដនថមធលើសាំធៅោស់ននឆ្ន ាំ២០១៥ ដែល
កាលធ ះម្ចនចាំ ុចអាទិភារចាំនួន០៥៖ 
 

(i) ធលើកកមពស់សម្ចហរ កមមធសែឋកិចាកនុងតាំរន់ 
(ii) ជាំរុញឱ្យអាស៊ា នកាល យជាតាំរន់មួយប្រករធ យភារប្រកួតប្រដជង នវានុេតតន៍ និងថាមេនត (dynamic) 
(iii) រប្ងឹងការតភាា រ់រណាត ញទាំ ក់ទាំនង(connectivity) និងកិចាសហប្រតិរតតិការតាមេសិ័យ 
(iv) រធងោើតភារ្ន់ ររយិរនន និង ម្ចនទិសធៅធ ល្ើយតរចាំធពាះប្រជាជនជាអាទិភារ សប្ម្ចរ់អាស៊ា ន 
(v) កសងរណាត ញសកលននសមព័នធភារ និង នែគូសនទ ររស់អាស៊ា ន។ 

 
ធ យដេកកនុងសាំធៅឯកសរសប្ម្ចរ់ឆ្ន ាំ២០២៥ធនះ គឺម្ចនរដនថមការយកចិតតទុក ក់ជារិធសសធលើ (១) ការ
ធលើកកមពស់ និងរប្ងើកការតភាា រ់ធហ ឋ រច សមព័នធ  (២) រប្ងួមគម្ចល តននការអភិេឌឍ  (៣) ជាំរុញកាំធ ើ នតាមរយៈ  
រធចាកេទិា នវានុេតតន៍ និងការអភិេឌឍ្នធានមនុសេ និង (៤) ការរប្ងឹងការប្សេប្ជាេ និងអភិេឌឍន៍ (R&D) ធលើ
ទប្មង់ននការធ វ្ើអាជើេកមម (commercial application) ធែើមបើរធងោើនសមតថភារប្រកួតប្រដជងររស់អាស៊ា នធៅកនុង
ដខ្េប្ចវាក់តនមលផ្លិតកមមជាសកល (global value chains) ធៅកនុងេសិ័យធសវាកមមនិងសហប្ោសផ្លិត   
(manufacturing and service industries) ដែលធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកប្មិតខ្ពស់ ។ សាំធៅឯកសរចុងធប្កាយ
ធនះ (ឆ្ន ាំ២០២៥) ក៏បានោត់ទុក អអភភិិបាបាលលកកិិចចាាលលអអ ជាអាទិភារ ធែើមបើទក់ទញ េនិិធយគទុនររធទស (FDI) មក
កាន់តាំរន់អាស៊ា ន ដែលការ ៍ធនះបានធ វ្ើឱ្យធសើរធេើងនូេការតភាា រ់ររស់អាស៊ា នធៅកាន់ទូទាំងរិភរធោក។  
 
អាស៊ា នក៏ទទួលសគ ល់ប្ករខ្ ឌ ចារ់រដនថមធទៀត ធែើមបើកាត់រនថយការរា ាំងសទះនិងរធនលឿនការផ្លល ស់រតូរ ែូចម្ចនផ្តល់
ជូនកនុងតារាង៖ 

92 ASEAN (2021). ASEAN Agreement on Electronic Commerce Officially Enters into Force. Retrieved from: ASEAN 
Agreement on Electronic Commerce officially enters into force - ASEAN Main Portal  
93 Report E-Conomy SEA 2021 Roaring 20s: the SEA Digital Decade: E-Conomy SEA 2021—Roaring 20s: the SEA 
Digital Decade | SEADS (adb.org) 
94 ASEAN (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Retrieved from: ASEAN Economic Community 

Blueprint 2025 - ASEAN Main Portal & ASEAN Economic Community Blueprint 2025 - ASEAN Main Portal  

២.៥. គ្ំន្ិតផតួច្អផតើម្ ន្ិងអោលន្អោបាយពអន្លឿន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលអាស៊ា ន្ 
•  អោលន្អោបាយតប្ម្ង់ទិសអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលសប្មារ់សេគ្ម្ន្៍អាស៊ា ន្ទាងំម្ូល 

អាស៊ា ន គឺជាទើផ្ារអុើន្ឺ ិតដែលរ ើកលូតោស់ធលឿនរាំផុ្តកនុងរិភរធោក ដែលម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត 
ចាំនួន ១២៥,000 ក់ ធកើនជាធរៀងរាល់នថ្ង។ ជាលទធផ្ល ធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា នប្តូេបានធគរ ាំរឹងថានឹងធកើន
ធេើងយ៉ា ងខាល ាំងកនុងរយៈធរលែរ់ឆ្ន ាំខាងមុខ្ ធ យអាចរួមចាំដ ករាំធរញរដនថមនូេទឹកប្បាក់ប្រម្ច  ១ ពាន់
ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ែល់ផ្លិតផ្លកនុងប្សុកសរុរកនុងតាំរន់។F

88  
 
ែូចដែលបានផ្តល់ជូនប្តួសៗ  ឧរសគគទាំងឡាយធៅកនុងររេិតតកមមឌើជើថ្ល រារា ាំងការរ ើកលូតោស់ននសកាត នុរល 
ធរញធលញររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល  ធរើធទះរើជាធសែឋកិចាឌើជើថ្លរិតជាកាំរុងទទួលបានប្រជាប្រិយភារកនុងអាំេុង
ធរលម្ចនការរាតតាតធ យជាំងឺកូេ ើែ-១៩ ក៏ធ យ។ ធែើមបើទទួលបានអតថប្រធយជន៍ជាអតិររម្ច ប្ប្កកររខ្ខ្  ឌឌ ននននកាការរ
សសតត ររធធេេើើងងេេ ិញិញប្ប្គគររ់់ប្ប្ជជុុងងធធប្ប្ជាជាយយ  ររររសស់់អាអាសស៊ា៊ា នន  ((AACCRRFF--AASSEEAANN  CCoommpprreehheennssiivvee  RReeccoovveerryy  FFrraammeewwoorrkk)) បាន
កាំ ត់ កាការរររធធននលលឿឿននររររ ិេិេតតតតកកមមមមប្ប្ររកកររធធ  យយររររ ិយិយររនននន((iinncclluussiivvee  ddiiggiittaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn)) ជាេធិានការសាំខាន់មួយ
កនុងចាំធណាមេធិានការសាំខាន់ៗចាំនួនប្បាាំសប្ម្ចរ់ការសត ធេើងេញិររស់អាស៊ា នរើេរិតតិកូេ ើែ-១៩។F
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រ ទ រ់រើការរាតតាតននជាំងឺរាតតាតកូេ ើែ-១៩ កកិិចចាាប្ប្ររមមធធប្ប្ររៀៀងងអាអាសស៊ា៊ា ននសសតតើើររើើពាពា  ិិជជាាកកមមមមធធអអេេិចិចប្ប្តតូូននិិកក  ((២២០០២២០០)) 
បានចូលជា្រម្ចន និងទទួលសគ ល់សកាត នុរលននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ធ យជាំរុញធោលការ ៍ពា ិជាកមម ចារ់ 
និងររយិកាសអាំធណាយផ្លកនុងការធលើកកមពស់សមតថភារពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក និងកាំធ ើ នធសែឋកិចាកនុងទិស
ធៅឈានធៅរកសម្ចហរ កមមធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់ និង ការតភាា រ់ឌើជើថ្ល (digital connectivity) ឱ្យ
កាន់ដតកាន់ដតប្រធសើរ សប្ម្ចរ់ការសត ធេើងេញិការអភិេឌឍធសែឋកិចាធប្កាយជាំងឺរាតតាតកូេ ើែ-១៩។F

90  
 
សរុរមក កិចាប្រមធប្រៀងធនះម្ចនធោលរាំ ងជាំរុញប្រតិរតតិការពា ិជាកមម ល្ងដែនកនុងតាំរន់អាស៊ា ន តាមរយៈ
ប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក  ប្សរជាមួយនឹងការរប្ងើកការតភាា រ់ឌើជើថ្លឱ្យកាន់ដតធប្ចើនកនុងតាំរន់ ធ យសរអាស៊ា នប្តូេ
បានធគរ ាំរឹងថានឹងទទួលបានអតថប្រធយជន៍យ៉ា ងធប្ចើនរើពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ជារិធសសធៅកនុងរររិទនន
ជាំងឺកូេ ើែ-១៩  ធហើយធសែឋកិចាឌើជើថ្លក៏ជាចលករែ៏សាំខាន់ននររេិតតកមមឌើជើថ្លដែរ។ ែូចដែលបានរ ាំរឹងទុក និង
ប្សរតាមការអះអាងរើមុនF

91 ធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា ននឹងឈានែល់ ១ពាន់ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ធៅ
ឆ្ន ាំ២០៣០ ដែលទទួលផ្លរើការធកើនធេើងជារនតរ ទ រ់ ននចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល និង អនកធ វ្ើជាំនួញកនុង

88 World Economic Forum (2022). Digital ASEAN. Retrieved from: https://www.weforum.org/projects/digital-asean  
89 ASEAN (2020). ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Retrieved from: 2-FINAL-ACRF_adopted-37th-
ASEAN-Summit_12112020.pdf 
90 ASEAN (2021). ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Retrieved from: Microsoft Word - 2019 ASEAN 
Agreement on Electronic Commerce.docx (nus.edu.sg)  
91 World Economic Forum (2022). Digital ASEAN. Retrieved from: Digital ASEAN | World Economic 
Forum (weforum.org)  
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ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ែូចជា ការែឹកជញ្ាូ នអាហារ និងប្រតិរតតិការធផ្េងៗធទៀត។92 ប្រភរមួយធផ្េងធទៀត បាន
រាករ ៍ថា ធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់នឹងធកើនែល់ ៣៦០ ពាន់ោនែុោល រធៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ដែលជាំរុញធ យ
ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ការែឹកជញ្ាូ នអាហារ ធសវាហរិញ្ាេតថុឌើជើថ្ល និងដផ្នកធផ្េងៗធទៀត។F

93 ធនះ ម្ចនន័យថា
សកាត នុរលននធសែឋកិចាឌើជើថ្លនឹងធកើនធេើងរើែងកនុងរយៈធរល ៥ ឆ្ន ាំ កនុងចធ ល ះ ឆ្ន ាំ២០២៥ និង ២០៣០ (រើ
៣៦០ពាន់ោនែុោល រ មក ១ពាន់ពាន់ោនែុោល រ)។  
 
ធែើមបើជាំរុញរដនថមសកាត នុរលទាំងអស់ធនះ  អាស៊ា នអនុម័តរធងោើតនូេដផ្នការកាំ ត់ទិសធៅធសែឋកិចាអាស៊ា ន ធៅ
ថា ដដផ្ផ្ននទទើើររររាា ញញផ្ផ្លលូូេេសសហហគគមមនន៍៍ធធសសែែឋឋកកិិចចាាអាអាសស៊ា៊ា ននឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២៥៥94  (AEC-ASEAN Economic Community 
Blueprint 2025) ដែលជាឯកសររចាុរបននភារ  ក់ធចញធែើមបើរាំធរញរដនថមធលើសាំធៅោស់ននឆ្ន ាំ២០១៥ ដែល
កាលធ ះម្ចនចាំ ុចអាទិភារចាំនួន០៥៖ 
 

(i) ធលើកកមពស់សម្ចហរ កមមធសែឋកិចាកនុងតាំរន់ 
(ii) ជាំរុញឱ្យអាស៊ា នកាល យជាតាំរន់មួយប្រករធ យភារប្រកួតប្រដជង នវានុេតតន៍ និងថាមេនត (dynamic) 
(iii) រប្ងឹងការតភាា រ់រណាត ញទាំ ក់ទាំនង(connectivity) និងកិចាសហប្រតិរតតិការតាមេសិ័យ 
(iv) រធងោើតភារ្ន់ ររយិរនន និង ម្ចនទិសធៅធ ល្ើយតរចាំធពាះប្រជាជនជាអាទិភារ សប្ម្ចរ់អាស៊ា ន 
(v) កសងរណាត ញសកលននសមព័នធភារ និង នែគូសនទ ររស់អាស៊ា ន។ 

 
ធ យដេកកនុងសាំធៅឯកសរសប្ម្ចរ់ឆ្ន ាំ២០២៥ធនះ គឺម្ចនរដនថមការយកចិតតទុក ក់ជារិធសសធលើ (១) ការ
ធលើកកមពស់ និងរប្ងើកការតភាា រ់ធហ ឋ រច សមព័នធ  (២) រប្ងួមគម្ចល តននការអភិេឌឍ  (៣) ជាំរុញកាំធ ើ នតាមរយៈ  
រធចាកេទិា នវានុេតតន៍ និងការអភិេឌឍ្នធានមនុសេ និង (៤) ការរប្ងឹងការប្សេប្ជាេ និងអភិេឌឍន៍ (R&D) ធលើ
ទប្មង់ននការធ វ្ើអាជើេកមម (commercial application) ធែើមបើរធងោើនសមតថភារប្រកួតប្រដជងររស់អាស៊ា នធៅកនុង
ដខ្េប្ចវាក់តនមលផ្លិតកមមជាសកល (global value chains) ធៅកនុងេសិ័យធសវាកមមនិងសហប្ោសផ្លិត   
(manufacturing and service industries) ដែលធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកប្មិតខ្ពស់ ។ សាំធៅឯកសរចុងធប្កាយ
ធនះ (ឆ្ន ាំ២០២៥) ក៏បានោត់ទុក អអភភិិបាបាលលកកិិចចាាលលអអ ជាអាទិភារ ធែើមបើទក់ទញ េនិិធយគទុនររធទស (FDI) មក
កាន់តាំរន់អាស៊ា ន ដែលការ ៍ធនះបានធ វ្ើឱ្យធសើរធេើងនូេការតភាា រ់ររស់អាស៊ា នធៅកាន់ទូទាំងរិភរធោក។  
 
អាស៊ា នក៏ទទួលសគ ល់ប្ករខ្ ឌ ចារ់រដនថមធទៀត ធែើមបើកាត់រនថយការរា ាំងសទះនិងរធនលឿនការផ្លល ស់រតូរ ែូចម្ចនផ្តល់
ជូនកនុងតារាង៖ 

92 ASEAN (2021). ASEAN Agreement on Electronic Commerce Officially Enters into Force. Retrieved from: ASEAN 
Agreement on Electronic Commerce officially enters into force - ASEAN Main Portal  
93 Report E-Conomy SEA 2021 Roaring 20s: the SEA Digital Decade: E-Conomy SEA 2021—Roaring 20s: the SEA 
Digital Decade | SEADS (adb.org) 
94 ASEAN (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Retrieved from: ASEAN Economic Community 

Blueprint 2025 - ASEAN Main Portal & ASEAN Economic Community Blueprint 2025 - ASEAN Main Portal  

២.៥. គ្ំន្ិតផតួច្អផតើម្ ន្ិងអោលន្អោបាយពអន្លឿន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលអាស៊ា ន្ 
•  អោលន្អោបាយតប្ម្ង់ទិសអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលសប្មារ់សេគ្ម្ន្៍អាស៊ា ន្ទាងំម្ូល 

អាស៊ា ន គឺជាទើផ្ារអុើន្ឺ ិតដែលរ ើកលូតោស់ធលឿនរាំផុ្តកនុងរិភរធោក ដែលម្ចនអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត 
ចាំនួន ១២៥,000 ក់ ធកើនជាធរៀងរាល់នថ្ង។ ជាលទធផ្ល ធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា នប្តូេបានធគរ ាំរឹងថានឹងធកើន
ធេើងយ៉ា ងខាល ាំងកនុងរយៈធរលែរ់ឆ្ន ាំខាងមុខ្ ធ យអាចរួមចាំដ ករាំធរញរដនថមនូេទឹកប្បាក់ប្រម្ច  ១ ពាន់
ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ែល់ផ្លិតផ្លកនុងប្សុកសរុរកនុងតាំរន់។F

88  
 
ែូចដែលបានផ្តល់ជូនប្តួសៗ  ឧរសគគទាំងឡាយធៅកនុងររេិតតកមមឌើជើថ្ល រារា ាំងការរ ើកលូតោស់ននសកាត នុរល 
ធរញធលញររស់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល  ធរើធទះរើជាធសែឋកិចាឌើជើថ្លរិតជាកាំរុងទទួលបានប្រជាប្រិយភារកនុងអាំេុង
ធរលម្ចនការរាតតាតធ យជាំងឺកូេ ើែ-១៩ ក៏ធ យ។ ធែើមបើទទួលបានអតថប្រធយជន៍ជាអតិររម្ច ប្ប្កកររខ្ខ្  ឌឌ ននននកាការរ
សសតត ររធធេេើើងងេេ ិញិញប្ប្គគររ់់ប្ប្ជជុុងងធធប្ប្ជាជាយយ  ររររសស់់អាអាសស៊ា៊ា នន  ((AACCRRFF--AASSEEAANN  CCoommpprreehheennssiivvee  RReeccoovveerryy  FFrraammeewwoorrkk)) បាន
កាំ ត់ កាការរររធធននលលឿឿននររររ ិេិេតតតតកកមមមមប្ប្ររកកររធធ  យយររររ ិយិយររនននន((iinncclluussiivvee  ddiiggiittaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn)) ជាេធិានការសាំខាន់មួយ
កនុងចាំធណាមេធិានការសាំខាន់ៗចាំនួនប្បាាំសប្ម្ចរ់ការសត ធេើងេញិររស់អាស៊ា នរើេរិតតិកូេ ើែ-១៩។F

89  
 
រ ទ រ់រើការរាតតាតននជាំងឺរាតតាតកូេ ើែ-១៩ កកិិចចាាប្ប្ររមមធធប្ប្ររៀៀងងអាអាសស៊ា៊ា ននសសតតើើររើើពាពា  ិិជជាាកកមមមមធធអអេេិចិចប្ប្តតូូននិិកក  ((២២០០២២០០)) 
បានចូលជា្រម្ចន និងទទួលសគ ល់សកាត នុរលននធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ធ យជាំរុញធោលការ ៍ពា ិជាកមម ចារ់ 
និងររយិកាសអាំធណាយផ្លកនុងការធលើកកមពស់សមតថភារពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក និងកាំធ ើ នធសែឋកិចាកនុងទិស
ធៅឈានធៅរកសម្ចហរ កមមធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់ និង ការតភាា រ់ឌើជើថ្ល (digital connectivity) ឱ្យ
កាន់ដតកាន់ដតប្រធសើរ សប្ម្ចរ់ការសត ធេើងេញិការអភិេឌឍធសែឋកិចាធប្កាយជាំងឺរាតតាតកូេ ើែ-១៩។F

90  
 
សរុរមក កិចាប្រមធប្រៀងធនះម្ចនធោលរាំ ងជាំរុញប្រតិរតតិការពា ិជាកមម ល្ងដែនកនុងតាំរន់អាស៊ា ន តាមរយៈ
ប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក  ប្សរជាមួយនឹងការរប្ងើកការតភាា រ់ឌើជើថ្លឱ្យកាន់ដតធប្ចើនកនុងតាំរន់ ធ យសរអាស៊ា នប្តូេ
បានធគរ ាំរឹងថានឹងទទួលបានអតថប្រធយជន៍យ៉ា ងធប្ចើនរើពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ជារិធសសធៅកនុងរររិទនន
ជាំងឺកូេ ើែ-១៩  ធហើយធសែឋកិចាឌើជើថ្លក៏ជាចលករែ៏សាំខាន់ននររេិតតកមមឌើជើថ្លដែរ។ ែូចដែលបានរ ាំរឹងទុក និង
ប្សរតាមការអះអាងរើមុនF

91 ធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា ននឹងឈានែល់ ១ពាន់ពាន់ោន(ប្ទើោន)ែុោល រ ធៅ
ឆ្ន ាំ២០៣០ ដែលទទួលផ្លរើការធកើនធេើងជារនតរ ទ រ់ ននចាំនួនអនកធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល និង អនកធ វ្ើជាំនួញកនុង

88 World Economic Forum (2022). Digital ASEAN. Retrieved from: https://www.weforum.org/projects/digital-asean  
89 ASEAN (2020). ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Retrieved from: 2-FINAL-ACRF_adopted-37th-
ASEAN-Summit_12112020.pdf 
90 ASEAN (2021). ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Retrieved from: Microsoft Word - 2019 ASEAN 
Agreement on Electronic Commerce.docx (nus.edu.sg)  
91 World Economic Forum (2022). Digital ASEAN. Retrieved from: Digital ASEAN | World Economic 
Forum (weforum.org)  
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ជាឧទហរ ៍មួយកនុងចាំធណាមដផ្នការទាំងធ ះ គឺ ដដផ្ផ្ននកាការរធធមមសសតតើើររើើឌឌើើជជើើថ្ថ្លលអាអាសស៊ា៊ា ននឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២៥៥97 ដែលជាការធ វ្ើ
រចាុរបននភារធលើដផ្នការធមសតើរើរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងទាំ ក់ទាំនងអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២០ ដែលកាលរើដផ្នការោស់
ឆ្ន ាំ២០២០ធ ះ បានកាំ ត់ទិសធៅោាំប្ទែល់ការអភិេឌឍពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ែូចជាតាមរយៈ៖ 

 
(i) ការធលើកកមពស់ពា ិជាកមមឌើជើថ្លកនុងតាំរន់អាស៊ា ន 
(ii) ការោាំប្ទែល់លាំហូរផ្លិតផ្ល និងធសវាកមមរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងទាំ ក់ទាំនង(ICT) កនុងអាស៊ា ន  
(iii) ការរធងោើតធោលការ ៍ការពារទិននន័យកនុងតាំរន់។ 
 

ដផ្នការធម ដែលធរៀរចាំជាថ្មើសប្ម្ចរ់ដផ្នការឆ្ន ាំ២០២៥ (ASEAN Digital Master Plan 2025)ធនះ ធផ្លត តធលើការដក
លមអធែើមបើសធប្មចបាននូេលទធផ្លរ ាំរឹងទុកជាធោល ចាំនួនប្បាាំរើ កនុងធ ះរមួម្ចនប្តួសៗ៖ (១) គុ ភារ និងធសវា
ននធហ ឋ រច សមព័នធអុើន្ឺ ិត (២) ធសវាកមមឌើជើថ្លដែលអាចទុកចិតតបាន (៣) ទាំ ក់ទាំនងពា ិជាកមម ល្ង
ដែន ដែលប្តូេបានផ្ាភាា រ់ធ យឌើជើថ្ល (digital connectivity) (៤) ការកសងសមតថភារ ទាំងមនុសេ និង
អាជើេកមម ធែើមបើែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និង (៥) ឌើជើថ្លអាស៊ា នប្រករធ យររយិរនន (digitally inclusive 
ASEAN) កនុងចាំធណាមលទធផ្លរ ាំរឹងទុកធផ្េងៗធទៀត។  
 
 

 

97 ASEAN (2021). ASEAN Digital Master Plan 2025. Retrieved from: ASEAN Digital Masterplan 2025 - ASEAN Main 
Portal 

ត្រងទ៊ី១៖ ប្ករខ្ណ្ឌនន្ការពអន្លឿន្ររិវត្តកម្ម ន្ិងអសដ្ឋកចិ្ចឌ៊ីជ៊ីថលកនងុអាស ៊ាន្ 
 

ប្ករខ្ណ្ឌច្៊ាារ ់ ការពិពណ្៌នាសអងខរ 

ក្កបខណ្ឌ ស្សមាហរណ្កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន (DIF-
ASEAN Digital Integration Framework)95 
 
ច្ំណ្ត៖ំ 
បនាា ប់ពីក្កបខណ្ឌ ស្សមាហរណ្កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន 
(DIF)  រឺមានផែនការស្សកម្មភាពម្ួយងទៀត្ ងៅ
ថា ផផែែននកាការរស្សស្សកកម្ម្មមភាភាពពងងដដីមី្ម្បបីជីជំំររ៉ុ៉ុញញកាការរេេនន៉ុ៉ុវវត្ត្តតក្ក្កកបប
ខខណ្ណ្ឌឌ ស្សស្សមាមាហហររណ្ណ្កកម្ម្មមឌឌីីជជីីថថលលអាអាសស៊ា៊ា នន  ((DDIIFFAAPP))  
២២០០១១៩៩--២២០០២២៥៥ (ផដលក្ត្ូវពិភាកាបផនថម្កន៉ុង
តារាងទី២ខាងងក្កាម្) 

* * េន៉ុម្ត័្កន៉ុងឆ្ន  ំ២០១៨ ផដលមានផែនការងដីម្បសី្សងក្ម្ច្បាននូវ
ការដ្ឋក់បញ្ចូលឌីជថីលងៅកន៉ុងផែនកនានា៖ ការការពារទិននន័យ  

* នវាន៉ុវត្តន៍ពាណិ្ជជកម្មឌីជីថល ការទូទាត្ឌ់ីជីថល។ 
*  

* វសិ្ស័យងោលនងោបាយច្នំួនក្បា៖ំ (១) ការត្ភាជ ប់ឌជីីថល 
និងលទធភាពននការចូ្លងក្បេី៉ុនីធណិឺ្ត្ (២) ពាណិ្ជជកម្ម និងការ
ទិញលក់ (៣) ក្បពន័ធងេកូ ូស្ស៉ុីហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (៤) បរវិត្តកម្មកមាៃ ងំ
ពលកម្មកន៉ុងទែីារការងារ (៥) ក្បព័នធងេកូ ូស្ស៉ុីអាជីវកម្មដូច្ោ
ការោកំ្ទងលីការងបកីអាជីវកម្មថមី នងិបទបបញ្ាត្តិស្សក្មាប់ការចប់
ងែតីម្អាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច្ និងម្ធយម្ផបបឌីជីថល ងដមី្បចូី្លរមួ្កន៉ុង
ងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល និង (៦) ការក្រប់ក្រងសថ ប័នចត្់តាងំ ផដល
មានត្ួនាទីស្សក្ម្បស្សក្ម្លួក្រប់ក្រងការេន៉ុវត្តស្សកម្មភាពការងារ 
និងតាម្ដ្ឋនវឌឍនភាពននស្សកម្មភាពការងារទាងំងនាុះ ងធៀបនឹង
ងពលងវោនងិទិស្សងៅផដលបានកណំ្ត្។់ 
 

កិច្ចក្ពម្ងក្ពៀងក្កបខណ្ឌ ងេ ចិ្ក្ត្ូនិកអាស៊ា ន(e-
ASEAN Framework Agreement)96 

េន៉ុម្័ត្កន៉ុងឆ្ន  ំ២000 ងដីម្បកីណំ្ត្ទ់ិស្សងៅកន៉ុងការ៖ 
(១) បងងកីត្ងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធព័ត្ម៌ានអាស៊ា ន (២) ជួយ
ស្សក្ម្ួលដល់កំងណី្នពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិក (៣) 
ជំរ៉ុញការវនិិងោរកន៉ុងវសិ្សយ័ ICT និង (៤)កសងស្សម្ត្ថភាពងលី
ការបក្ងួម្រមាៃ ត្ឌជីីថលកន៉ុងរដឋស្សមាជកិអាស៊ា ន កន៉ុងច្ំងណ្តម្
ទិស្សងៅងែេងៗងទៀត្។ 

 
 

ប្រភរ៖ អនកនិរនធបានចងប្កង សធងខរ និងរច ធចញរើប្រភរជាធប្ចើន។ 
 
ធែើមបើជាំរុញឱ្យកាន់ដតខាល ាំងកាល ែល់ប្ករខ្ ឌ   ដែលបានធរៀររារ់ខាងធលើ  អាស៊ា នរនតការធរៀរចាំដផ្នការធម និង
ដផ្នការសកមមភារធផ្េងៗជាធប្ចើនធទៀត ធែើមបើរធប្មើធសចកតើប្តូេការកនុងតាំរន់ ។  

95 ASEAN (2020). ASEAN Digital Framework. Retrieved from: Adopted-ASEAN-Digital-Integration-Framework.pdf 
96 ASEAN (2000). e-ASEAN Framework Agreement. Retrieved from: 20140119121135.pdf (asean.org) 
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ជាឧទហរ ៍មួយកនុងចាំធណាមដផ្នការទាំងធ ះ គឺ ដដផ្ផ្ននកាការរធធមមសសតតើើររើើឌឌើើជជើើថ្ថ្លលអាអាសស៊ា៊ា ននឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២៥៥97 ដែលជាការធ វ្ើ
រចាុរបននភារធលើដផ្នការធមសតើរើរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងទាំ ក់ទាំនងអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២០ ដែលកាលរើដផ្នការោស់
ឆ្ន ាំ២០២០ធ ះ បានកាំ ត់ទិសធៅោាំប្ទែល់ការអភិេឌឍពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ែូចជាតាមរយៈ៖ 

 
(i) ការធលើកកមពស់ពា ិជាកមមឌើជើថ្លកនុងតាំរន់អាស៊ា ន 
(ii) ការោាំប្ទែល់លាំហូរផ្លិតផ្ល និងធសវាកមមរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និងទាំ ក់ទាំនង(ICT) កនុងអាស៊ា ន  
(iii) ការរធងោើតធោលការ ៍ការពារទិននន័យកនុងតាំរន់។ 
 

ដផ្នការធម ដែលធរៀរចាំជាថ្មើសប្ម្ចរ់ដផ្នការឆ្ន ាំ២០២៥ (ASEAN Digital Master Plan 2025)ធនះ ធផ្លត តធលើការដក
លមអធែើមបើសធប្មចបាននូេលទធផ្លរ ាំរឹងទុកជាធោល ចាំនួនប្បាាំរើ កនុងធ ះរមួម្ចនប្តួសៗ៖ (១) គុ ភារ និងធសវា
ននធហ ឋ រច សមព័នធអុើន្ឺ ិត (២) ធសវាកមមឌើជើថ្លដែលអាចទុកចិតតបាន (៣) ទាំ ក់ទាំនងពា ិជាកមម ល្ង
ដែន ដែលប្តូេបានផ្ាភាា រ់ធ យឌើជើថ្ល (digital connectivity) (៤) ការកសងសមតថភារ ទាំងមនុសេ និង
អាជើេកមម ធែើមបើែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និង (៥) ឌើជើថ្លអាស៊ា នប្រករធ យររយិរនន (digitally inclusive 
ASEAN) កនុងចាំធណាមលទធផ្លរ ាំរឹងទុកធផ្េងៗធទៀត។  
 
 

 

97 ASEAN (2021). ASEAN Digital Master Plan 2025. Retrieved from: ASEAN Digital Masterplan 2025 - ASEAN Main 
Portal 

ត្រងទ៊ី១៖ ប្ករខ្ណ្ឌនន្ការពអន្លឿន្ររិវត្តកម្ម ន្ិងអសដ្ឋកចិ្ចឌ៊ីជ៊ីថលកនងុអាស ៊ាន្ 
 

ប្ករខ្ណ្ឌច្៊ាារ ់ ការពិពណ្៌នាសអងខរ 

ក្កបខណ្ឌ ស្សមាហរណ្កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន (DIF-
ASEAN Digital Integration Framework)95 
 
ច្ំណ្ត៖ំ 
បនាា ប់ពីក្កបខណ្ឌ ស្សមាហរណ្កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន 
(DIF)  រឺមានផែនការស្សកម្មភាពម្ួយងទៀត្ ងៅ
ថា ផផែែននកាការរស្សស្សកកម្ម្មមភាភាពពងងដដីមី្ម្បបីជីជំំររ៉ុ៉ុញញកាការរេេនន៉ុ៉ុវវត្ត្តតក្ក្កកបប
ខខណ្ណ្ឌឌ ស្សស្សមាមាហហររណ្ណ្កកម្ម្មមឌឌីីជជីីថថលលអាអាសស៊ា៊ា នន  ((DDIIFFAAPP))  
២២០០១១៩៩--២២០០២២៥៥ (ផដលក្ត្ូវពិភាកាបផនថម្កន៉ុង
តារាងទី២ខាងងក្កាម្) 

* * េន៉ុម្ត័្កន៉ុងឆ្ន  ំ២០១៨ ផដលមានផែនការងដីម្បសី្សងក្ម្ច្បាននូវ
ការដ្ឋក់បញ្ចូលឌីជថីលងៅកន៉ុងផែនកនានា៖ ការការពារទិននន័យ  

* នវាន៉ុវត្តន៍ពាណិ្ជជកម្មឌីជីថល ការទូទាត្ឌ់ីជីថល។ 
*  

* វសិ្ស័យងោលនងោបាយច្នំួនក្បា៖ំ (១) ការត្ភាជ ប់ឌជីីថល 
និងលទធភាពននការចូ្លងក្បេី៉ុនីធណិឺ្ត្ (២) ពាណិ្ជជកម្ម និងការ
ទិញលក់ (៣) ក្បពន័ធងេកូ ូស្ស៉ុីហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (៤) បរវិត្តកម្មកមាៃ ងំ
ពលកម្មកន៉ុងទែីារការងារ (៥) ក្បព័នធងេកូ ូស្ស៉ុីអាជីវកម្មដូច្ោ
ការោកំ្ទងលីការងបកីអាជីវកម្មថមី នងិបទបបញ្ាត្តិស្សក្មាប់ការចប់
ងែតីម្អាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច្ និងម្ធយម្ផបបឌជីីថល ងដមី្បចូី្លរមួ្កន៉ុង
ងស្សដឋកិច្ចឌីជថីល និង (៦) ការក្រប់ក្រងសថ ប័នចត្់តាងំ ផដល
មានត្ួនាទីស្សក្ម្បស្សក្ម្លួក្រប់ក្រងការេន៉ុវត្តស្សកម្មភាពការងារ 
និងតាម្ដ្ឋនវឌឍនភាពននស្សកម្មភាពការងារទាងំងនាុះ ងធៀបនឹង
ងពលងវោនងិទិស្សងៅផដលបានកណំ្ត្។់ 
 

កិច្ចក្ពម្ងក្ពៀងក្កបខណ្ឌ ងេ ចិ្ក្ត្ូនិកអាស៊ា ន(e-
ASEAN Framework Agreement)96 

េន៉ុម្័ត្កន៉ុងឆ្ន  ំ២000 ងដីម្បកីណំ្ត្ទ់ិស្សងៅកន៉ុងការ៖ 
(១) បងងកីត្ងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធព័ត្ម៌ានអាស៊ា ន (២) ជួយ
ស្សក្ម្ួលដល់កំងណី្នពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិក (៣) 
ជំរ៉ុញការវនិិងោរកន៉ុងវសិ្សយ័ ICT និង (៤)កសងស្សម្ត្ថភាពងលី
ការបក្ងួម្រមាៃ ត្ឌីជីថលកន៉ុងរដឋស្សមាជកិអាស៊ា ន កន៉ុងច្ំងណ្តម្
ទិស្សងៅងែេងៗងទៀត្។ 

 
 

ប្រភរ៖ អនកនិរនធបានចងប្កង សធងខរ និងរច ធចញរើប្រភរជាធប្ចើន។ 
 
ធែើមបើជាំរុញឱ្យកាន់ដតខាល ាំងកាល ែល់ប្ករខ្ ឌ   ដែលបានធរៀររារ់ខាងធលើ  អាស៊ា នរនតការធរៀរចាំដផ្នការធម និង
ដផ្នការសកមមភារធផ្េងៗជាធប្ចើនធទៀត ធែើមបើរធប្មើធសចកតើប្តូេការកនុងតាំរន់ ។  

95 ASEAN (2020). ASEAN Digital Framework. Retrieved from: Adopted-ASEAN-Digital-Integration-Framework.pdf 
96 ASEAN (2000). e-ASEAN Framework Agreement. Retrieved from: 20140119121135.pdf (asean.org) 



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល42

 
ផែនការងម្ស្សតីពីការត្ភាជ បអ់ាស៊ា ន 
(MPAC) ២០២៥100 
(ឯកសរងនុះ ងក្កាយម្កកាៃ យងៅោ 
ោនកន៉ុងការដ្ឋក់ងច្ញនូវឯកសរបនាា ប់
រឺ៖ ក្កបខណ្ឌ អាស៊ា នស្សតពីីេភិបាលកចិ្ច
ទិនននយ័ឌីជថីល (ASEAN Framework 
on Digital Governance) 

 
ងតត ត្ងលីវសិ្ស័យយ៉ុទធសស្តស្សតច្នំួនក្បា៖ំ  
(ក) ងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធក្បកបងដ្ឋយនិរនតរភាព (sustainable 
infrastructure) (ខ) នវាន៉ុវត្តន៍ឌីជថីល (digital innovation) (រ) ការ
ដឹកជញ្ជូ នងដ្ឋយរលូន(Seamless Logistics) (ឃ) ឧត្តម្ភាពននបទ
បបញ្ាត្ត ិ(regulatory excellence) និង (ង)  ភាពងបីកច្ំហរននបមាៃ ស្ស់ទី
ក្បោជន (People Mobility). 
 

 
ផែនការស្សកម្មភាពយ៉ុទធសស្តស្សតអាស៊ា ន
ស្សក្មាប់ការេភិវឌឍស្សហក្ោស្សធ៉ុនតូ្ច្ 
និងម្ធយម្ (SAP SMED)  
២០១៦-២០២៥101 

 
ងោលងៅយ៉ុទធសស្តស្សតច្នំួនក្បា៖ំ  
(១) ងលីកកម្ពស្សែ់លតិ្ភាព បងច្ចកវទិា និងនវាន៉ុវត្តន ៍(innovation) (២) 
បងងកីនលទធភាពទទួលបានហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (៣) ងលកីកម្ពស្ស់លទធភាពទទលួបានទី
ែារ និងដំងណី្រការបងងកីនការចូ្លរមួ្របស្ស់ស្សហក្ោស្សកន៉ុងទីែារេនតរោត្ ិ
(៤) ងលីកកម្ពស្សក់ារងរៀបច្ំងោលនងោបាយ នងិបទបបញ្ាត្តិ នងិ (៥) 
ងលីកទឹកច្ិត្តស្សហក្រិន ភាព និងការេភិវឌឍធនធានម្ន៉ុស្សេ។ 

 

ប្រភរ៖ អនកនិរនធបានចងប្កង សធងខរ និងរច ធចញរើប្រភរជាធប្ចើន។ 
 

កាំ ត់សម្ចគ ល់រិធសស៖ ប្ករខ្ ឌ  និង ដផ្នការ  ដែលម្ចនសញ្ជា សម្ចគ លែិ់ត(BBoolldd) គឺបានរ ាំធលចនូេ
ភារធលចធធាល រិធសសជាងធគននឥទធិរលទូលាំទូោយររស់ឯកសរទាំងធ ះ ធែើមបើរមួចាំដ កជាគនលឹះសប្ម្ចរ់
ររេិតតកមមឌើជើថ្លអាស៊ា ន(ASEAN digital transformation)។ ែូចធនះ ធយងធលើកាំ ត់សម្ចគ ល់ដររធនះ 
សផន្ការសកម្មភាពនន្ប្ករខ្ណ្ឌសមាេរណ្កម្មឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ ដែលធៅកាត់ជាភាស
អងធ់គលសថា DDIIFFAAPP  ((DDiiggiittaall  IInntteeggrraattiioonn  FFrraammeewwoorrkk  AAccttiioonn  PPllaann  22001199--22002255))   ជាឯកសរមួយ ម្ចន
សរៈសាំខាន់ផ្ងដែរ ដែលគួរដតប្តូេបានធលើកមកររា ញប្តួសៗរដនថមធទៀត ធែើមបើសប្មួលែល់ការយល់ែឹង
កាន់ដតសុើជធប្ៅ។ 
 

(This space is intentionally left blank)

100 Connectivity ASEAN (2021). Master Plan on ASEAN Connectivity 2025. Retrieved from: 07- MPAC-MTR-Executive-
Summary.pdf    (asean.org) 
101 ASEAN (2015). ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. Retrieved from: 
https://asean.org/wp-content/uploads/2015/12/SAP-SMED-Final.pdf 

ធប្ៅអាំរើដផ្នការធមសតើរើឌើជើថ្លអាស៊ា នសប្ម្ចរ់ ឆ្ន ាំ២០២៥ (ASEAN Digital Master Plan 2025) ធៅម្ចន
ដផ្នការធម និងដផ្នការសកមមភារធផ្េងធទៀត ែូចម្ចនសធងខរជូនកនុងតារាងខាងធប្កាម៖ 
 

ត្រងទ៊ី ២៖ អសច្កត៊ីសអងខរសផន្ការសកម្មភាព ន្ិងសផន្ការអម្អផ៊ាសងអទៀត្កនុងអាស ៊ាន្ 
  

 
សផន្ការសកម្មភាព  

& សផន្ការអម្ 
 

 
ការពិពណ្៌នាអដ្យសអងខរ 

 

  
ផផែែននកាការរស្សស្សកកម្ម្មមភាភាពពក្ក្កកបបខខណ្ណ្ឌឌ   
ស្សស្សមាមាហហររណ្ណ្កកម្ម្មមឌឌីជីជីីថថលលអាអាសស៊ា៊ា នន  
((DDIIFFAAPP))  ២២០០១១៩៩--២២០០២២៥៥98 

 
ក្របដណ្ត ប់ងលីងោលនងោបាយច្ំនួន០៥ ងដីម្បសី្សក្ម្លួដលស់្សមាហរណ្
កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន រមួ្មាន៖ 
(១) ការត្ភាជ បឌ់ីជីថល និងការចូ្លងក្បីក្បាស្សឌ់ីជីថលកន៉ុងត្នម្ៃស្សម្រម្យ 
(២) ក្បពន័ធងេកូ ូស្ស៉ុីហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (Financial ecosystem) (៣) ពាណិ្ជជ
កម្ម និងការទិញលក់ (៤) ការផកលម្អជំនាញកមាៃ ងំពលកម្ម និង (៥) 
ក្បព័នធងេកូអាជីវកម្ម (Business ecosystem) រឺោផែនកងោលនងោបាយ
ទាងំក្បាសំ្សក្មាប់ស្សមាហរណ្កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន។  
 

 
កម្មវធិីការងារអាស៊ា នស្សតីពីពាណិ្ជជកម្ម 
ងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ (AWPEC)  
២០១៧-២០២៥99 

 
បងាា ញនូវរំនិត្ែតួច្ងែតីម្ននកម្មវធិីអាស៊ា នស្សតពីីពាណិ្ជជកម្មងេ ចិ្ក្ត្ូនិករមួ្
មាន៖  
 
ងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធ ការេប់រ ំ និងស្សម្ត្ថភាពបងច្ចកវទិា ការការពារែល
ក្បងោជន៍េនកងក្បីក្បាស្ស់ ការងធវីទំងនីបកម្មក្កបខណ្ឌ ច្ាប់ ស្ស៉ុវត្ថិភាពនន
ក្បត្ិបត្តិការងេ ចិ្ក្ត្នូិក ក្បព័នធទូទាត្់ការបង់ក្បាក់ ការស្សក្ម្បស្សក្ម្ួល
ពាណិ្ជជកម្ម ការក្បកតួ្ក្បផជង ស្សកម្មភាពពាណិ្ជជកម្ម  និងការដឹកជញ្ជូ ន
ទំនិញ រមួ្ទាងំក្កបខណ្ឌ ពាណិ្ជជកម្មងេ ចិ្ក្ត្នូិក ែងផដរ។ 
 

98 ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025: AECC18-ASEAN-DIFAP_Endorsed.pdf 
99 ASEAN (2021). ASEAN Work Program on Electronic Commerce. Retrieved from: ASEAN-Work-Programme-on-
Electronic-Commerce_published.pdf 



43ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

 
ផែនការងម្ស្សតីពីការត្ភាជ បអ់ាស៊ា ន 
(MPAC) ២០២៥100 
(ឯកសរងនុះ ងក្កាយម្កកាៃ យងៅោ 
ោនកន៉ុងការដ្ឋក់ងច្ញនូវឯកសរបនាា ប់
រឺ៖ ក្កបខណ្ឌ អាស៊ា នស្សតពីីេភិបាលកចិ្ច
ទិនននយ័ឌីជថីល (ASEAN Framework 
on Digital Governance) 

 
ងតត ត្ងលីវសិ្ស័យយ៉ុទធសស្តស្សតច្នំួនក្បា៖ំ  
(ក) ងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធក្បកបងដ្ឋយនិរនតរភាព (sustainable 
infrastructure) (ខ) នវាន៉ុវត្តន៍ឌីជថីល (digital innovation) (រ) ការ
ដឹកជញ្ជូ នងដ្ឋយរលូន(Seamless Logistics) (ឃ) ឧត្តម្ភាពននបទ
បបញ្ាត្តិ (regulatory excellence) និង (ង)  ភាពងបីកច្ំហរននបមាៃ ស្ស់ទី
ក្បោជន (People Mobility). 
 

 
ផែនការស្សកម្មភាពយ៉ុទធសស្តស្សតអាស៊ា ន
ស្សក្មាប់ការេភិវឌឍស្សហក្ោស្សធ៉ុនតូ្ច្ 
និងម្ធយម្ (SAP SMED)  
២០១៦-២០២៥101 

 
ងោលងៅយ៉ុទធសស្តស្សតច្នំួនក្បា៖ំ  
(១) ងលីកកម្ពស្សែ់លតិ្ភាព បងច្ចកវទិា និងនវាន៉ុវត្តន ៍(innovation) (២) 
បងងកីនលទធភាពទទួលបានហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (៣) ងលកីកម្ពស្ស់លទធភាពទទលួបានទី
ែារ និងដំងណី្រការបងងកីនការចូ្លរមួ្របស្ស់ស្សហក្ោស្សកន៉ុងទីែារេនតរោត្ ិ
(៤) ងលីកកម្ពស្សក់ារងរៀបច្ំងោលនងោបាយ នងិបទបបញ្ាត្តិ នងិ (៥) 
ងលីកទឹកច្ិត្តស្សហក្រិន ភាព និងការេភិវឌឍធនធានម្ន៉ុស្សេ។ 

 

ប្រភរ៖ អនកនិរនធបានចងប្កង សធងខរ និងរច ធចញរើប្រភរជាធប្ចើន។ 
 

កាំ ត់សម្ចគ ល់រិធសស៖ ប្ករខ្ ឌ  និង ដផ្នការ  ដែលម្ចនសញ្ជា សម្ចគ លែិ់ត(BBoolldd) គឺបានរ ាំធលចនូេ
ភារធលចធធាល រិធសសជាងធគននឥទធិរលទូលាំទូោយររស់ឯកសរទាំងធ ះ ធែើមបើរមួចាំដ កជាគនលឹះសប្ម្ចរ់
ររេិតតកមមឌើជើថ្លអាស៊ា ន(ASEAN digital transformation)។ ែូចធនះ ធយងធលើកាំ ត់សម្ចគ ល់ដររធនះ 
សផន្ការសកម្មភាពនន្ប្ករខ្ណ្ឌសមាេរណ្កម្មឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ ដែលធៅកាត់ជាភាស
អងធ់គលសថា DDIIFFAAPP  ((DDiiggiittaall  IInntteeggrraattiioonn  FFrraammeewwoorrkk  AAccttiioonn  PPllaann  22001199--22002255))   ជាឯកសរមួយ ម្ចន
សរៈសាំខាន់ផ្ងដែរ ដែលគួរដតប្តូេបានធលើកមកររា ញប្តួសៗរដនថមធទៀត ធែើមបើសប្មួលែល់ការយល់ែឹង
កាន់ដតសុើជធប្ៅ។ 
 

(This space is intentionally left blank)

100 Connectivity ASEAN (2021). Master Plan on ASEAN Connectivity 2025. Retrieved from: 07- MPAC-MTR-Executive-
Summary.pdf    (asean.org) 
101 ASEAN (2015). ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. Retrieved from: 
https://asean.org/wp-content/uploads/2015/12/SAP-SMED-Final.pdf 

ធប្ៅអាំរើដផ្នការធមសតើរើឌើជើថ្លអាស៊ា នសប្ម្ចរ់ ឆ្ន ាំ២០២៥ (ASEAN Digital Master Plan 2025) ធៅម្ចន
ដផ្នការធម និងដផ្នការសកមមភារធផ្េងធទៀត ែូចម្ចនសធងខរជូនកនុងតារាងខាងធប្កាម៖ 
 

ត្រងទ៊ី ២៖ អសច្កត៊ីសអងខរសផន្ការសកម្មភាព ន្ិងសផន្ការអម្អផ៊ាសងអទៀត្កនុងអាស ៊ាន្ 
  

 
សផន្ការសកម្មភាព  

& សផន្ការអម្ 
 

 
ការពិពណ្៌នាអដ្យសអងខរ 

 

  
ផផែែននកាការរស្សស្សកកម្ម្មមភាភាពពក្ក្កកបបខខណ្ណ្ឌឌ   
ស្សស្សមាមាហហររណ្ណ្កកម្ម្មមឌឌីជីជីីថថលលអាអាសស៊ា៊ា នន  
((DDIIFFAAPP))  ២២០០១១៩៩--២២០០២២៥៥98 

 
ក្របដណ្ត ប់ងលីងោលនងោបាយច្ំនួន០៥ ងដីម្បសី្សក្ម្លួដលស់្សមាហរណ្
កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន រមួ្មាន៖ 
(១) ការត្ភាជ បឌ់ីជីថល និងការចូ្លងក្បីក្បាស្សឌ់ីជីថលកន៉ុងត្នម្ៃស្សម្រម្យ 
(២) ក្បពន័ធងេកូ ូស្ស៉ុីហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (Financial ecosystem) (៣) ពាណិ្ជជ
កម្ម និងការទិញលក់ (៤) ការផកលម្អជំនាញកមាៃ ងំពលកម្ម និង (៥) 
ក្បព័នធងេកូអាជីវកម្ម (Business ecosystem) រឺោផែនកងោលនងោបាយ
ទាងំក្បាសំ្សក្មាប់ស្សមាហរណ្កម្មឌីជថីលអាស៊ា ន។  
 

 
កម្មវធិីការងារអាស៊ា នស្សតីពីពាណិ្ជជកម្ម 
ងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ (AWPEC)  
២០១៧-២០២៥99 

 
បងាា ញនូវរំនិត្ែតួច្ងែតីម្ននកម្មវធិីអាស៊ា នស្សតពីីពាណិ្ជជកម្មងេ ចិ្ក្ត្ូនិករមួ្
មាន៖  
 
ងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធ ការេប់រ ំ និងស្សម្ត្ថភាពបងច្ចកវទិា ការការពារែល
ក្បងោជន៍េនកងក្បីក្បាស្ស់ ការងធវីទំងនីបកម្មក្កបខណ្ឌ ច្ាប់ ស្ស៉ុវត្ថិភាពនន
ក្បត្ិបត្តិការងេ ចិ្ក្ត្នូិក ក្បព័នធទូទាត្់ការបងក់្បាក់ ការស្សក្ម្បស្សក្ម្ួល
ពាណិ្ជជកម្ម ការក្បកតួ្ក្បផជង ស្សកម្មភាពពាណិ្ជជកម្ម  និងការដឹកជញ្ជូ ន
ទំនិញ រមួ្ទាងំក្កបខណ្ឌ ពាណិ្ជជកម្មងេ ចិ្ក្ត្នូិក ែងផដរ។ 
 

98 ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025: AECC18-ASEAN-DIFAP_Endorsed.pdf 
99 ASEAN (2021). ASEAN Work Program on Electronic Commerce. Retrieved from: ASEAN-Work-Programme-on-
Electronic-Commerce_published.pdf 



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល44

 
  សកមមភារទើ ៤៖ កសងសមតថភារធៅតាម        
  ប្កសួង មនទើរ និងអាជាា ្រពាក់រ័នធ ែូចជា៖  
  អរ់រ ាំ រធចាកេទិា នវានុេតតន៍ (innovation)។ 
 
 

 
  ប្សង់នងិរធងោើតបាននូេ៖ 
  -ដផ្នទើររា ញផ្លូេសតើរើ ការរ តុ ះ 
   រណាត ល នងិកសងសមតថភារ  
   តាមេសិយ័ 

 
  ២០២៥ 

 
  សកមមភារទើ ៥៖ អភិេឌឍន ៍និងអនុេតតតាម  គាំរ ូ  
  ននការអនុេតត(best practices) ធៅកនុងការធ្វើ     
  អាជើេកមម ធប្កាមទប្មងស់ហប្ោសខាន តតូច និង        
  ម្យម (MSMEs) ទក់ទងនឹងការធប្រើប្បាស់  
  អុើន្ ិឺតសប្ម្ចរជ់ួយសប្មួលប្រតិរតតិការ    
  អាជើេកមម  
 
  (ឧទហរ ៍ែូចជាកនុងដផ្នកប្គរ់ប្គង  
  ប្តួតរិនិតយ នងិដផ្នករធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនេទិា   
  (ICT) ជាធែើម) 
 
 
 
 
ង។ 

 
  ប្សង់នងិរធងោើតបាននូេ៖ 
  -គាំរូននការអនុេតត(best practices)  
  កមមេ ិ្ ើអរ់រ ាំ សប្ម្ចរ់ការរង្គ្ញ្ជា រ 
  ឌើជើថ្ល (digital mainstreaming)   
  ធៅកនុងសហប្ោសខាន តតូច និងម្យម     
  (MSMEs) 

 
  ២០២៥ 

 
ចាំណាាំ៖ សកមមភារទើ៤ និងសកមមភារទើ៥  កាំរុងរនត និងម្ចនធោលធៅធ វ្ើឱ្យសធប្មចបាន ឆ្ន ាំ ២០២៥  
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សរុរមក ឯកសរធោលនធយបាយទាំងឡាយខាងធលើ (ែូចម្ចនកនុងតារាងទើ ១ ទើ២ និងទើ៣) ប្គរែ ត រ់ធលើយនត
ការ េធិានការ ដផ្នការសកមមភារ និងទិែឋភារពាក់រ័នធននដខ្េប្ចវាក់ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ដែលម្ចនប្រតិរតតិការ
ល្ងដែន។ ទាំងអស់ធនះ គូសរញ្ជា ក់ឱ្យធ ើញនូេកិចាខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងននប្ករខ្ ឌ តាំរន់ធៅកនុងការធលើកកមពស់ប្ររ័នធ
ធអកូេូសុើពា ិជាកមមឌើជើថ្លដែលរមួម្ចន៖ ការធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធទូទត់សច់ប្បាក់តាមធអេចិប្តូនិក(e-payment 
usage) ការសប្មួលនើតិេ ិ្ ើគយ(custom procedure simplification) ការដកលមអធលើលាំហននការចូលធប្រើអុើន្ឺ
 ិត(internet access) ការអភិេឌឍធហ ឋ រច សមព័នធរធចាកេទិាទាំ ក់ទាំនងរ័ត៌ម្ចន(ICT infrastructure 
development) និង ការធ វ្ើសុខ្ែុមនើយកមមននចារ់ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក(e-commerce laws 
harmonization)។  
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ធសចកតើសធងខរននដផ្នការសកមមភារDIFAP ម្ចនជូនកនុងតារាងខាងធប្កាម៖  
 
ត្រងទ៊ី ៣៖ អសច្កត៊ីសអងខរនន្សផន្ការសកម្មភាពប្ករខ្ណ្ឌសមាេរណ្កម្មឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 

((DIFAP)) 
 

 
សកម្មភាពររស ់DIFAP  

(២០១៩-២០២៥) 

 
លទធផលរំពងឹទ ក 

 
ឆ្៊ាំប្ត្ូវសអប្ម្ច្ 

 
  សកមមភារទើ ១៖ រធងោើតយនតការសប្មរសប្មលួ     
  ការអនុេតតកមមសទិធិរញ្ជា  (intellectual 
   property) កនុងេសិ័យឌើជើថ្ល 
 
 
 
 

 
   ក់ធចញនូេ៖ 
  យនតការសប្មរសប្មលួកមមសិទធិរញ្ជា  
  ឌើជើថ្ល   
 
 
 
 

 
  ២០១៩ 

 
  សកមមភារទើ ២៖ ធ្វើទាំធនើរកមមននប្ករខ្ ឌ  
  ចារ ់

 
  អនុម័តនូេ៖ 
  -ចារ់ និងរទរបញ្ាតតិររស់រែឋសម្ចជិក              
  អាស៊ា នសតើរើពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក         
  ដែលប្គរែ ត រ់ធលើ៖ (១) ប្រតិរតតកិារ/ 
  កិចាប្រមធប្រៀងធអេចិប្តូនិក  (២)  
  ធេទិកាពា ិជាកមមធអេចិប្តនូិក (៣) 
  ហតថធលខាធអេចិប្តនូិក (៤) ការ 
  ការពារទិននន័យផ្លទ លខ់្លួនររស់អនកធប្រើ 
  ប្បាស់អនឡាញ។ល។  

 
  ២០២០ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  សកមមភារទើ ៣៖ សប្មួលនើតិេ ិ្ ើគយ   
  តាមរយៈការធ្វើឌើជើថ្លូរនើយកមម  
  (digitalization) ឧទហរ ៍ែូចជា ការ ក់ឱ្យ 
  ធប្រើប្បាស់បាននូេេញិ្ជា រនរប្តធអេចិ 
  ប្តូនិច (ទិញនិងទទួលទាំនញិ)សប្ម្ចរ់ការធ ះ 
  ែូរពា ិជាកមមតាមធអេចិប្តូនិក 

 
  ដកសប្មលួ និង េធិស្នកមមធលើ៖ 
  -នើតិេ ិ្ ើគយ តាមរយៈការធប្រើប្បាស ់
  ឧរករ ៍រធចាកេទិា 

 
  ២០២០ 



45ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

 
  សកមមភារទើ ៤៖ កសងសមតថភារធៅតាម        
  ប្កសួង មនទើរ និងអាជាា ្រពាក់រ័នធ ែូចជា៖  
  អរ់រ ាំ រធចាកេទិា នវានុេតតន៍ (innovation)។ 
 
 

 
  ប្សង់នងិរធងោើតបាននូេ៖ 
  -ដផ្នទើររា ញផ្លូេសតើរើ ការរ តុ ះ 
   រណាត ល នងិកសងសមតថភារ  
   តាមេសិយ័ 

 
  ២០២៥ 

 
  សកមមភារទើ ៥៖ អភិេឌឍន៍ និងអនុេតតតាម  គាំរ ូ  
  ននការអនុេតត(best practices) ធៅកនុងការធ្វើ     
  អាជើេកមម ធប្កាមទប្មង់សហប្ោសខាន តតូច និង        
  ម្យម (MSMEs) ទក់ទងនឹងការធប្រើប្បាស់  
  អុើន្ ិឺតសប្ម្ចរជ់ួយសប្មួលប្រតិរតតិការ    
  អាជើេកមម  
 
  (ឧទហរ ៍ែូចជាកនុងដផ្នកប្គរ់ប្គង  
  ប្តួតរិនិតយ នងិដផ្នករធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនេទិា   
  (ICT) ជាធែើម) 
 
 
 
 
ង។ 

 
  ប្សង់នងិរធងោើតបាននូេ៖ 
  -គាំរូននការអនុេតត(best practices)  
  កមមេ ិ្ ើអរ់រ ាំ សប្ម្ចរ់ការរង្គ្ញ្ជា រ 
  ឌើជើថ្ល (digital mainstreaming)   
  ធៅកនុងសហប្ោសខាន តតូច និងម្យម     
  (MSMEs) 

 
  ២០២៥ 

 
ចាំណាាំ៖ សកមមភារទើ៤ និងសកមមភារទើ៥  កាំរុងរនត និងម្ចនធោលធៅធ វ្ើឱ្យសធប្មចបាន ឆ្ន ាំ ២០២៥  
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សរុរមក ឯកសរធោលនធយបាយទាំងឡាយខាងធលើ (ែូចម្ចនកនុងតារាងទើ ១ ទើ២ និងទើ៣) ប្គរែ ត រ់ធលើយនត
ការ េធិានការ ដផ្នការសកមមភារ និងទិែឋភារពាក់រ័នធននដខ្េប្ចវាក់ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក ដែលម្ចនប្រតិរតតិការ
ល្ងដែន។ ទាំងអស់ធនះ គូសរញ្ជា ក់ឱ្យធ ើញនូេកិចាខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងននប្ករខ្ ឌ តាំរន់ធៅកនុងការធលើកកមពស់ប្ររ័នធ
ធអកូេូសុើពា ិជាកមមឌើជើថ្លដែលរមួម្ចន៖ ការធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធទូទត់សច់ប្បាក់តាមធអេចិប្តូនិក(e-payment 
usage) ការសប្មួលនើតិេ ិ្ ើគយ(custom procedure simplification) ការដកលមអធលើលាំហននការចូលធប្រើអុើន្ឺ
 ិត(internet access) ការអភិេឌឍធហ ឋ រច សមព័នធរធចាកេទិាទាំ ក់ទាំនងរ័ត៌ម្ចន(ICT infrastructure 
development) និង ការធ វ្ើសុខ្ែុមនើយកមមននចារ់ពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក(e-commerce laws 
harmonization)។  
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ធសចកតើសធងខរននដផ្នការសកមមភារDIFAP ម្ចនជូនកនុងតារាងខាងធប្កាម៖  
 
ត្រងទ៊ី ៣៖ អសច្កត៊ីសអងខរនន្សផន្ការសកម្មភាពប្ករខ្ណ្ឌសមាេរណ្កម្មឌ៊ីជ៊ីថលអាស ៊ាន្ 

((DIFAP)) 
 

 
សកម្មភាពររស ់DIFAP  

(២០១៩-២០២៥) 

 
លទធផលរំពងឹទ ក 

 
ឆ្៊ាំប្ត្ូវសអប្ម្ច្ 

 
  សកមមភារទើ ១៖ រធងោើតយនតការសប្មរសប្មលួ     
  ការអនុេតតកមមសទិធិរញ្ជា  (intellectual 
   property) កនុងេសិ័យឌើជើថ្ល 
 
 
 
 

 
   ក់ធចញនូេ៖ 
  យនតការសប្មរសប្មលួកមមសិទធិរញ្ជា  
  ឌើជើថ្ល   
 
 
 
 

 
  ២០១៩ 

 
  សកមមភារទើ ២៖ ធ្វើទាំធនើរកមមននប្ករខ្ ឌ  
  ចារ ់

 
  អនុម័តនូេ៖ 
  -ចារ់ និងរទរបញ្ាតតិររស់រែឋសម្ចជិក              
  អាស៊ា នសតើរើពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក         
  ដែលប្គរែ ត រ់ធលើ៖ (១) ប្រតិរតតិការ/ 
  កិចាប្រមធប្រៀងធអេចិប្តូនិក  (២)  
  ធេទិកាពា ិជាកមមធអេចិប្តនូិក (៣) 
  ហតថធលខាធអេចិប្តនូិក (៤) ការ 
  ការពារទិននន័យផ្លទ លខ់្លួនររស់អនកធប្រើ 
  ប្បាស់អនឡាញ។ល។  

 
  ២០២០ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  សកមមភារទើ ៣៖ សប្មួលនើតិេ ិ្ ើគយ   
  តាមរយៈការធ្វើឌើជើថ្លូរនើយកមម  
  (digitalization) ឧទហរ ៍ែូចជា ការ ក់ឱ្យ 
  ធប្រើប្បាស់បាននូេេញិ្ជា រនរប្តធអេចិ 
  ប្តូនិច (ទិញនិងទទួលទាំនញិ)សប្ម្ចរ់ការធ ះ 
  ែូរពា ិជាកមមតាមធអេចិប្តូនិក 

 
  ដកសប្មលួ និង េធិស្នកមមធលើ៖ 
  -នើតិេ ិ្ ើគយ តាមរយៈការធប្រើប្បាស ់
  ឧរករ ៍រធចាកេទិា 

 
  ២០២០ 
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ប្រធទសធេៀតណាម ឥ ឌូ ធនសុើ និងហវើលើរើនមិនម្ចនកមមេ ិ្ ើធោលនធយបាយណាមួយធចញរើថាន ក់រ ឋ ភិបាល ធែើមបើ
សប្មួលែល់លទធភារតភាា រ់អុើន្ឺ ិតធលបឿនធលឿន (ធៅតាមធគហ ឋ ននិងប្កុមហ៊ាុនអាជើេកមម)ធៅធេើយធទ។105 
 
រណាត ប្រធទសខ្លះ ែូចជាសិងារុរ ើ និងនថ្ បានរធងោើតប្ប្បាបាកក់់ឧឧររតតថថមមភភធធែែើើមមបបើើជាជាេេធធសសវាវាអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតតសសប្ប្ម្ចម្ចររ់់ជជននប្ប្កកើើប្ប្កក  ននិិងង
មមននុុសសេេោោសស់់។ រ ើឯ ម្ច៉ា ធេសុើបានធ វ្ើកាការរេេ ិនិនិិធធយយគគធធលលើើធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លលយ៉ា ងធប្ចើន។ ធទះជាយ៉ា ងណាក៏
ធ យ ម្ចនកងវល់ជាធប្ចើនធៅកនុងការរាំពាក់រណាត ញទាំ ក់ទាំនងដខ្េការអុើន្ឺ ិត ធៅកាន់លាំធៅ ឋ ន ឬប្កុមហ៊ាុន
និងអាជើេកមម  កនុងធ ះម្ចនែូចជា រញ្ជា តនមលននការតភាា រ់  ការលាំបាកកនុងការដ  ាំធសវាធនះធៅកាន់សធារ ជន  
ធលបឿនននអុើន្ឺ ិត និងគុ ភារ ផ្ងដែរ។106  
 
រ ឋ ភិបាលម្ច៉ា ធេសុើបាន ក់ធចញនូេការអនុេតតសសតតងង់់  ររកាកាតតររវវកកិិចចាាធធលលើើតតននមមលលចចូូលលធធប្ប្ររើើ (ឬធៅកាត់ជាភាសអង់ធគលសថា 
MSAP- Mandatory Standard on Access Pricing ដែលម្ចនន័យថាការកាំ ត់តនមលជាសតង់ រសប្ម្ចរ់ការធប្រើ
ប្បាស់អុើន្ឺ ិត) ធែើមបើជាែាំធណាះប្សយែល់ការខ្វះលទធភារននការចូលធប្រើអុើន្ឺ ិត។ ធទះជាយ៉ា ងណាក៏
ធ យ ធែើមបើជាំរុញឱ្យម្ចនការប្រកួតប្រដជងកនុងេសិ័យធនះកាន់ដតទូលាំទូោយ  ទមទរឱ្យម្ចនែាំធណាះប្សយធលើ
កងវល់ធផ្េងធទៀតដែលប្រជាជនម្ច៉ា ធេសុើប្រឈមមុខ្ផ្ងដែរ។ កនុងធ ះ ប្រធទសម្ច៉ា ធេសុើ និងធសទើរដតប្គរ់ប្រធទស
ទាំងអស់ ដតងម្ចនធធោោលលននធធយយបាបាយយ  ចចាាររ់់  ននិិងងររទទររញ្ញ្ាាតតតតិិ  កកននុុងងកាការរធធលលើើកកកកមមពពសស់់ចចាំាំធធ  ះះ  ននិិងងជជាំាំ  ញញឌឌើើជជើើថ្ថ្លល(អកខរកមម
ឌើជើថ្ល) កនុងចាំធណាមយុេជន និងអនកធ វ្ើការ ែូចជា(១) រញ្ាូ លជាំ ញឌើជើថ្លធៅកនុងកមមេ ិ្ ើអរ់រ ាំ  (២) ផ្តល់ការ 
រ តុ ះរណាត លរដនថមសប្ម្ចរ់រុគគលិក ឬ (៣)ផ្តល់ការអរ់រ ាំជាសធារ ៈែល់ប្រជាជន។F

107 
 
 

___ច្រជ់ំពកូ២___

105 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles- commentaries/iseas-perspective/2021-50- assessing-digital-
economy-policies-in-six-southeast- asian-countries-by-joey-erh 
106 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles- commentaries/iseas-perspective/2021-50- assessing-digital-
economy-policies-in-six-southeast- asian-countries-by-joey-erh 
107 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles- commentaries/iseas-perspective/2021-50- assessing-digital-
economy-policies-in-six-southeast- asian-countries-by-joey-erh 
 

•  អោលន្អោបាយ  ន្ិងយន្តការអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលអៅតាម្រណ្តត រដ្ឋសមាជិកអាស៊ា ន្
ម្ួយច្ំន្ួន្ 

 
ជាការកត់សម្ចគ ល់ ម្ចនសកមមភារជាធប្ចើនននរែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេបាន ក់ធចញកនុងធោលធៅចមបងធែើមបើជួយ
រប្ងើកធសែឋកិចា និងដកលមអសុខុ្ម្ចលភារសធារ ៈររស់ប្រជាជាតិខ្លួន ដែលកនុងធ ះក៏ម្ចនរមួរញ្ាូ លផ្ងដែរនូេ
ធោលធៅធលើកទឹកចិតតែល់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ធយងតាមធហតុផ្លធនះ ប្រជាជាតិអាស៊ា ន ប្តូេអនុេតតធោល
នធយបាយដែលម្ចនលកខ ៈទូលាំទូោយ និងសមប្សរ។  

 
ប្ករខ្ ឌ ធោលនធយបាយដែលម្ចនលកខ ៈប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ ល្ុះរញ្ជា ាំងរើប្គរ់ទិែឋភារ(well-rounded policy 
framework) គឺនឹងគូសរញ្ជា ក់ចាស់ោស់ធលើេសិ័យ  ពាក់រ័នធនឹងធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលអនកធ វ្ើធោល
នធយបាយននប្រធទសនើមួយៗគួរធផ្លត តចាំណារ់អារមម ៍ធលើ រើធប្ពាះរររិទននប្រធទសនើមួយៗអាចម្ចនលកខ ៈ
ធផ្េងៗោន  ដែលម្ចនន័យថាការទទួលយកឌើជើថ្ល (digital adaptation) ក៏ម្ចនកប្មិតធផ្េងៗោន ។ ឧទហរ ៍ 
ចាំ ុចមួយចាំនួន ដែលអនករធងោើតធោលនធយបាយ គួរដតធផ្លត តចាំណារ់អារមម ៍កនុងធរលធរៀរចាំធោលនធយបាយ
ឌើជើថ្ល ម្ចនែូចជា អកខរកមមឌើជើថ្ល (digital literacy)  ធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្ល (digital infrastructure) 
យនតការសប្មរសប្មួល (coordinating mechanisms) និងររយិកាសអាំធណាយផ្ល (conducive 
environment)។ ធ យសរប្រធទស  សថិតកនុងែាំណាក់កាលធផ្េងៗោន ននការអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្លដររធនះ
ធហើយ  ធទើរេសិលភារ (policy coverage) ភារសុើជធប្ៅ( policy intensity) និងការអនុេតតធោលនធយបាយ 
(policy implementation) ននប្រធទសទាំងធ ះ ក៏ម្ចនភារខុ្សៗោន ធៅតាមធ ះដែរ។103  

 
ឧទហរ ៍ជាក់ដសតង  ម្ច៉ា ធេសុើ និង សឹងារុរ ើ ដែលម្ចនការអភិេឌឍធលើធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្រធសើរជាងប្រធទសែនទធ ះ 
ហាក់ធផ្លត តជាអាទិភារោាំបាច់ធលើកាការរផ្ផ្តតតត់់ផ្ផ្គគងង់់ធធលលើើររធធចចាាកកធធទទសស  ននិិងងជជាំាំ  ញញររធធចចាាកកេេ ិទិទាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ((ttoooollss  aanndd  
sskkiillllss))  សសប្ប្ម្ចម្ចររ់់អាអាជជើើេេកកមមមម  ខ្ ៈធរលដែលប្រធទសមួយចាំនួនធទៀត ែូចជាឥ ឌូ ធនសុើ និងហវើលើរើន ហាកម់្ចនទាំ
ធ រធៅរកកាការរររាំាំពាពាកក់់ធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធតតភាភាាា ររ់់((ccoonnnneeccttiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree))។F

104    
 
ធប្ៅរើធ ះ រ ឋ ភិបាលធេៀតណាម នថ្ ហវើលើរើន និងឥ ឌូ ធ សុើ បានេនិិធយគប្បាក់ជាធប្ចើនកនុងកាការរអអភភិិេេឌឌឍឍធធហហ  ឋឋ
ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លលររស់ខ្លួន ធែើមបើសប្មួលែល់ការតភាា រ់កាន់ដតធប្ចើន តាមរយៈគធប្ម្ចងមួយចាំនួនែូចជា គធប្ម្ចង
រណាត ញប្បាោរាត (Pracharat) ររស់ប្រធទសនថ្ គធប្ម្ចងអុើន្ឺ ិតធលបឿនធលឿនថាន ក់ជាតិ(National 
Broadband Plan)ររស់ហវើលើរើន និង គធប្ម្ចងភាឡាភារ ើង (Palapa Ring) ររស់ប្រធទសឥ ឌូ ធនសុើ ។ ធទះជា
យ៉ា ងណាក៏ធ យ    ធប្ៅរើផ្តល់ជូនប្ររ័នធតភាា រ់អុើន្ឺ ិតអត់ដខ្េ (Wifi) ធ យឥតគិតនថ្ល ធៅតាមទើសធារ ៈ 

103 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-50-assessing-digital- 
economy-policies-in-six-southeast-asian-countries-by-joey-erh 
104 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles- commentaries/iseas-perspective/2021-50- assessing-digital-
economy-policies-in-six-southeast- asian-countries-by-joey-erh 



47ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ប្រធទសធេៀតណាម ឥ ឌូ ធនសុើ និងហវើលើរើនមិនម្ចនកមមេ ិ្ ើធោលនធយបាយណាមួយធចញរើថាន ក់រ ឋ ភិបាល ធែើមបើ
សប្មួលែល់លទធភារតភាា រ់អុើន្ឺ ិតធលបឿនធលឿន (ធៅតាមធគហ ឋ ននិងប្កុមហ៊ាុនអាជើេកមម)ធៅធេើយធទ។105 
 
រណាត ប្រធទសខ្លះ ែូចជាសិងារុរ ើ និងនថ្ បានរធងោើតប្ប្បាបាកក់់ឧឧររតតថថមមភភធធែែើើមមបបើើជាជាេេធធសសវាវាអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតតសសប្ប្ម្ចម្ចររ់់ជជននប្ប្កកើើប្ប្កក  ននិិងង
មមននុុសសេេោោសស់់។ រ ើឯ ម្ច៉ា ធេសុើបានធ វ្ើកាការរេេ ិនិនិិធធយយគគធធលលើើធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លលយ៉ា ងធប្ចើន។ ធទះជាយ៉ា ងណាក៏
ធ យ ម្ចនកងវល់ជាធប្ចើនធៅកនុងការរាំពាក់រណាត ញទាំ ក់ទាំនងដខ្េការអុើន្ឺ ិត ធៅកាន់លាំធៅ ឋ ន ឬប្កុមហ៊ាុន
និងអាជើេកមម  កនុងធ ះម្ចនែូចជា រញ្ជា តនមលននការតភាា រ់  ការលាំបាកកនុងការដ  ាំធសវាធនះធៅកាន់សធារ ជន  
ធលបឿនននអុើន្ឺ ិត និងគុ ភារ ផ្ងដែរ។106  
 
រ ឋ ភិបាលម្ច៉ា ធេសុើបាន ក់ធចញនូេការអនុេតតសសតតងង់់  ររកាកាតតររវវកកិិចចាាធធលលើើតតននមមលលចចូូលលធធប្ប្ររើើ (ឬធៅកាត់ជាភាសអង់ធគលសថា 
MSAP- Mandatory Standard on Access Pricing ដែលម្ចនន័យថាការកាំ ត់តនមលជាសតង់ រសប្ម្ចរ់ការធប្រើ
ប្បាស់អុើន្ឺ ិត) ធែើមបើជាែាំធណាះប្សយែល់ការខ្វះលទធភារននការចូលធប្រើអុើន្ឺ ិត។ ធទះជាយ៉ា ងណាក៏
ធ យ ធែើមបើជាំរុញឱ្យម្ចនការប្រកួតប្រដជងកនុងេសិ័យធនះកាន់ដតទូលាំទូោយ  ទមទរឱ្យម្ចនែាំធណាះប្សយធលើ
កងវល់ធផ្េងធទៀតដែលប្រជាជនម្ច៉ា ធេសុើប្រឈមមុខ្ផ្ងដែរ។ កនុងធ ះ ប្រធទសម្ច៉ា ធេសុើ និងធសទើរដតប្គរ់ប្រធទស
ទាំងអស់ ដតងម្ចនធធោោលលននធធយយបាបាយយ  ចចាាររ់់  ននិិងងររទទររញ្ញ្ាាតតតតិិ  កកននុុងងកាការរធធលលើើកកកកមមពពសស់់ចចាំាំធធ  ះះ  ននិិងងជជាំាំ  ញញឌឌើើជជើើថ្ថ្លល(អកខរកមម
ឌើជើថ្ល) កនុងចាំធណាមយុេជន និងអនកធ វ្ើការ ែូចជា(១) រញ្ាូ លជាំ ញឌើជើថ្លធៅកនុងកមមេ ិ្ ើអរ់រ ាំ  (២) ផ្តល់ការ 
រ តុ ះរណាត លរដនថមសប្ម្ចរ់រុគគលិក ឬ (៣)ផ្តល់ការអរ់រ ាំជាសធារ ៈែល់ប្រជាជន។F
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___ច្រជ់ំពកូ២___
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•  អោលន្អោបាយ  ន្ិងយន្តការអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថលអៅតាម្រណ្តត រដ្ឋសមាជិកអាស៊ា ន្
ម្ួយច្ំន្ួន្ 

 
ជាការកត់សម្ចគ ល់ ម្ចនសកមមភារជាធប្ចើនននរែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេបាន ក់ធចញកនុងធោលធៅចមបងធែើមបើជួយ
រប្ងើកធសែឋកិចា និងដកលមអសុខុ្ម្ចលភារសធារ ៈររស់ប្រជាជាតិខ្លួន ដែលកនុងធ ះក៏ម្ចនរមួរញ្ាូ លផ្ងដែរនូេ
ធោលធៅធលើកទឹកចិតតែល់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ធយងតាមធហតុផ្លធនះ ប្រជាជាតិអាស៊ា ន ប្តូេអនុេតតធោល
នធយបាយដែលម្ចនលកខ ៈទូលាំទូោយ និងសមប្សរ។  

 
ប្ករខ្ ឌ ធោលនធយបាយដែលម្ចនលកខ ៈប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ ល្ុះរញ្ជា ាំងរើប្គរ់ទិែឋភារ(well-rounded policy 
framework) គឺនឹងគូសរញ្ជា ក់ចាស់ោស់ធលើេសិ័យ  ពាក់រ័នធនឹងធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលអនកធ វ្ើធោល
នធយបាយននប្រធទសនើមួយៗគួរធផ្លត តចាំណារ់អារមម ៍ធលើ រើធប្ពាះរររិទននប្រធទសនើមួយៗអាចម្ចនលកខ ៈ
ធផ្េងៗោន  ដែលម្ចនន័យថាការទទួលយកឌើជើថ្ល (digital adaptation) ក៏ម្ចនកប្មិតធផ្េងៗោន ។ ឧទហរ ៍ 
ចាំ ុចមួយចាំនួន ដែលអនករធងោើតធោលនធយបាយ គួរដតធផ្លត តចាំណារ់អារមម ៍កនុងធរលធរៀរចាំធោលនធយបាយ
ឌើជើថ្ល ម្ចនែូចជា អកខរកមមឌើជើថ្ល (digital literacy)  ធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្ល (digital infrastructure) 
យនតការសប្មរសប្មួល (coordinating mechanisms) និងររយិកាសអាំធណាយផ្ល (conducive 
environment)។ ធ យសរប្រធទស  សថិតកនុងែាំណាក់កាលធផ្េងៗោន ននការអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្លដររធនះ
ធហើយ  ធទើរេសិលភារ (policy coverage) ភារសុើជធប្ៅ( policy intensity) និងការអនុេតតធោលនធយបាយ 
(policy implementation) ននប្រធទសទាំងធ ះ ក៏ម្ចនភារខុ្សៗោន ធៅតាមធ ះដែរ។103  

 
ឧទហរ ៍ជាក់ដសតង  ម្ច៉ា ធេសុើ និង សឹងារុរ ើ ដែលម្ចនការអភិេឌឍធលើធសែឋកិចាឌើជើថ្លប្រធសើរជាងប្រធទសែនទធ ះ 
ហាក់ធផ្លត តជាអាទិភារោាំបាច់ធលើកាការរផ្ផ្តតតត់់ផ្ផ្គគងង់់ធធលលើើររធធចចាាកកធធទទសស  ននិិងងជជាំាំ  ញញររធធចចាាកកេេ ិទិទាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ((ttoooollss  aanndd  
sskkiillllss))  សសប្ប្ម្ចម្ចររ់់អាអាជជើើេេកកមមមម  ខ្ ៈធរលដែលប្រធទសមួយចាំនួនធទៀត ែូចជាឥ ឌូ ធនសុើ និងហវើលើរើន ហាកម់្ចនទាំ
ធ រធៅរកកាការរររាំាំពាពាកក់់ធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធតតភាភាាា ររ់់((ccoonnnneeccttiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree))។F

104    
 
ធប្ៅរើធ ះ រ ឋ ភិបាលធេៀតណាម នថ្ ហវើលើរើន និងឥ ឌូ ធ សុើ បានេនិិធយគប្បាក់ជាធប្ចើនកនុងកាការរអអភភិិេេឌឌឍឍធធហហ  ឋឋ
ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លលររស់ខ្លួន ធែើមបើសប្មួលែល់ការតភាា រ់កាន់ដតធប្ចើន តាមរយៈគធប្ម្ចងមួយចាំនួនែូចជា គធប្ម្ចង
រណាត ញប្បាោរាត (Pracharat) ររស់ប្រធទសនថ្ គធប្ម្ចងអុើន្ឺ ិតធលបឿនធលឿនថាន ក់ជាតិ(National 
Broadband Plan)ររស់ហវើលើរើន និង គធប្ម្ចងភាឡាភារ ើង (Palapa Ring) ររស់ប្រធទសឥ ឌូ ធនសុើ ។ ធទះជា
យ៉ា ងណាក៏ធ យ    ធប្ៅរើផ្តល់ជូនប្ររ័នធតភាា រ់អុើន្ឺ ិតអត់ដខ្េ (Wifi) ធ យឥតគិតនថ្ល ធៅតាមទើសធារ ៈ 

103 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-50-assessing-digital- 
economy-policies-in-six-southeast-asian-countries-by-joey-erh 
104 ISEAS 2021: https://www. iseas.edu.sg/articles- commentaries/iseas-perspective/2021-50- assessing-digital-
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ធធថ្ថ្ររធធេេោោននននកាការរអាអានន៖៖  ០០៩៩    ទទើើ
______________________

ជំពូក៣
ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ររស់កម្ពុជា  
សប្មារ់ការចារ់យកឱកាស 
នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល
______________________________________

ប្សវប្ជាវ៖ េ  ន្ ស ទាធ៊ារ ៊ា 
សកសប្ម្លួ៖ ចាន្់ សវ ៊ាន្ សម្ រ ៊ាត្ 
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ធធថ្ថ្ររធធេេោោននននកាការរអាអានន៖៖  ០០៩៩    ទទើើ
______________________

ជំពូក៣
ការអប្ត្ៀម្ខ្លួន្ររស់កម្ពុជា  
សប្មារ់ការចារ់យកឱកាស 
នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល
______________________________________

ប្សវប្ជាវ៖ េ  ន្ ស ទាធ៊ារ ៊ា 
សកសប្ម្លួ៖ ចាន្់ សវ ៊ាន្ សម្ រ ៊ាត្ 
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៣.១. ប្ករខែឌ សនលូររសក់ម្ព ជា អៅកន ងវិសយ័អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល  
((Core Frameworks for Cambodia’s Digital Economy)

ក្បងទស្សកម្ព៉ុោ បានដ្ឋក់ងច្ញនូវយ៉ុទធសស្តស្សតនានា ោការងក្ត្ៀម្ខៃួនង ៃ្ីយត្បងៅនឹងលំហូរននឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម
(មានដូច្ោ ដំងណី្រការននការតៃ ស្ស់បតូរងៅកាន់អាជីវកម្មផបបឌីជីថល) ោពិងស្សស្សក៏ងដីម្បងី ៃ្ីយត្បងៅនឹងការែលប ុះ
ពាល់ផដលបណ្តដ លម្កពីការរកីរាលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩(COVID-19) ផដលបានរ៉ុញក្ចនក្បតិ្បត្តិការននអាជីវកម្ម
(និងរងបៀបរបបងធវីការែងផដរ) ឱយតៃ ស្ស់បតូរងៅតាម្ដំងណី្រននការទទួលយកនូវទក្ម្ង់ឌីជីថល(digital adaptation)។  
 
«ក្ក្កកបបខខណ្ណ្ឌឌ ងងោោលលននងងោោបាបាយយងងស្សស្សដដឋឋកកិិច្ច្ចច  ននិិងងស្សស្សងងគគម្ម្ឌឌីីជជីីថថលលកកម្ម្ពព៉ុ៉ុោោ  ២២០០២២១១--២២០០៣៣៥៥» មានងោលងៅអាទិភាព កន៉ុងការ
ងលីកកម្ពស្ស់ងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល ខណ្ៈងពលផដលមានការតាងំចិ្ត្តកន៉ុងការបក្ងួម្នូវែលេវជិជមាននានា ផដលអាច្ងកីត្
មានង ងី។ ការដ្ឋក់ងច្ញនូវក្កបខណ្ឌ ងនុះ មានមូ្លដ្ឋឋ នក្រឹុះពីរផដលក្តូ្វយកចិ្ត្តទ៉ុកដ្ឋក់ងដ្ឋុះក្សយ៖ (១)ការ
តៃ ស្ស់បដូរងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធឌីជីថល [ឬងៅថា បរវិត្តកម្មងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធឌីជីថល digital infrastructure 
transformation] និង (២)ការងជឿទ៉ុកចិ្ត្តងលីក្បព័នធឌីជីថល [ឬងៅថា ទំន៉ុកចិ្ត្តឌីជីថល trust in digital system / 
digital trust]។F
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ក្កបខណ្ឌ ងោលនងោបាយរបស្ស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព៉ុោ ២០២១-២០៣៥ ងនុះ បានបងាា ញពីការងបតោា ចិ្ត្ត ងដីម្បី
ស្សក្ម្បនិងវវិឌឍខៃួនកន៉ុងបរោិកាស្សងស្សដឋកិច្ចស្សងគម្ឌីជីថលមួ្យ ផដលស្សក្មួ្លដល់កំងណី្នងស្សដឋកិច្ចឱយកាន់ផត្លអ
ក្បងស្សីរោមួ្យនឹងការែដល់នូវអាទិភាពស្សំខាន់ៗ បីងែេងងទៀត្៖ (១)ការបណ្ត៉ុ ុះពលរដឋឌីជីថល (២)ការកសងរដ្ឋឋ  
ភិបាលឌីជីថល និង (៣)ការងលីកកម្ពស្ស់អាជីវកម្មឌីជីថល។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព៉ុោ ក៏ងមី្លងឃញីថាក្កបខណ្ឌ ទាងំ
ងនុះ រឺោឱកាស្សដ៏លអមួ្យស្សក្មាប់កម្ព៉ុោងធវីការសដ រងស្សដឋកិច្ច ក៏ដូច្ោព៉ុុះពារ បងងកីនភាពរកីច្ងក្មី្នងៅងក្កាម្ទស្សេនៈ 
«ការរស្ស់ងៅកន៉ុងរនៃងក្បក្កតី្ភាពថមី»។109 

ងទាុះោោ ងណ្តក៏ងដ្ឋយ ោការពិត្ផដលថាក្បោជនកម្ព៉ុោមួ្យចំ្នួន មិ្នទាន់មានស្សម្ត្ថភាពនិងចំ្ងណ្ុះដឹងងលីផែនក
ឌីជីថល និងមិ្នទាន់ទទួលបាននូវការរិត្រូរងលីបរោិបននហរិញ្ាវត្ថ៉ុ ងៅង យីស្សក្មាប់ពួកោត់្។ ការណ៍្ងនុះ ទាម្ទារ
ឱយមានច្កខ៉ុវសិ្ស័យច្ាស្ស់ោស្ស់ រមួ្មានការផបងផច្កផដននិងស្សម្ត្ថកិច្ចទទួលខ៉ុស្សក្តូ្វ ដល់ក្កស្សួង/ម្នាីរនានា ងៅកន៉ុងការ
ងរៀបចំ្ងងោោលលននងងោោបាបាយយ  ច្ច្ាាបប់់  ននិិងងររំំននិិត្ត្ែែតតួួច្ច្ងងែែតតីីម្ម្ នានា ស្សំងៅជំរ៉ុញការចប់យកឌីជីថល(digital adoption) និងបរវិត្ត
កម្មឌីជីថល(digital transformation) ងហយីងៅទីបំែ៉ុត្ រឺការកសងក្បព័នធងេកូ ូស្ស៉ុីននងស្សដឋកិច្ចស្សងគម្ឌីជីថល
(digital socio-economic ecosystem) រស្ស់រងវកីមួ្យស្សក្មាប់កម្ព៉ុោទាងំមូ្លែងផដរ។F
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ងដីម្បែីតល់ោមូ្លដ្ឋឋ នក្រឹុះស្សក្មាប់ការពិចរណ្តងលីការេន៉ុវត្ត ងក្កាម្បរបិទងស្សដឋកិច្ចឌីជីថលងៅកម្ព៉ុោ តារាងបនាា ប់ 
ងនុះ រឺោក្កបខណ្ឌ ច្ាប់មួ្យចំ្នួន មានោអាទិ៍ ៖ 
 

108 Royal Government of Cambodia. (2021). Cambodia’s Digital Economy and Society Policy Framework (2021).
109 Digital economy and social policy framework of Cambodia (2021-2035) [English] - Digital economy and social 
policy framework of Cambodia (2021-2035) [English] OD Mekong Datahub (opendevelopmentcambodia.net)
110 Chinese start-up body set to ‘create impact’ in fintech | Phnom Penh Post

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្ 

ឥទធិពលននការតៃ ស្ស់បដូរោវជិជមាន ផដលទទួលបានពីងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល រឺមានស្សភាពធំងធង រមួ្មាន៖ រ៉ុណ្ត្នម្ៃខពស្ស់នន
ឱកាស្សផដលក្តូ្វបានជំរ៉ុញងដ្ឋយពិភពឌីជីថល តាម្រយៈការែតល់ជូននូវការបងងកីនក្បស្សិទធិភាព ក៏ដូច្ោការធានាឱយ
បាននូវការងពញចិ្ត្តពីស្សំណ្តក់េតិ្ថិជនងៅងលីែលិត្ែល និងងស្សវាកម្មោ ងស្សម្បូរណ៍្ផបប និងទាន់ស្សម័្យ ផដល
ក្បោជនក្រប់រូបអាច្រកបានតាម្រយៈភាពងជឿនងលឿនននពិភពឌីជីថល។ ឧទាហរណ៍្ោក់ផស្សដងមានដូច្ោ៖ ភាព
ងាយក្ស្សួលកន៉ុងការបញ្ញជ ទិញទំនិញតាម្រយៈឧបករណ៍្ឌីជីថល ក្បតិ្បត្តិការរហ័ស្សកន៉ុងការទិញទំនិញោមួ្យកម្មវធីិ e-
shopping តាម្រយៈទូរស្ស័ពានដ និងកម្មវធីិឌីជីថលនានាតាម្ងរហទំព័រោងដីម្។ កន៉ុងងនាុះ ក៏មានការកម្ានតនានា 
ងដ្ឋយេនកងក្បីក្បាស្ស់អាច្ផស្សវងរកបានតាម្ងរហដ្ឋឋ នរបស្ស់ខៃួនងដ្ឋយតា ល់ មិ្នថាការសត ប់ត្ស្តនតី ការងមី្លភាពយនត និង
សូ្សម្បផីត្ការងលងងហគម្តាម្េនឡាញោងដីម្។ 

 
ទនាឹម្នឹងងនុះ របត់្មួ្យចំ្នួនងែេងងទៀត្ ក៏មានលកខណ្ៈរួរឱយកត់្ស្សមាគ ល់ែងផដរ។ ឧទាហរណ៍្៖ ទក្ម្ង់ននការ
ក្បាក្ស្ស័យទាក់ទងេតិ្ថិជន(customer engagement) ឥរោិបថរបស្ស់េនកងក្បីក្បាស្ស់(consumer behavior) ត្មាៃ
ភាព(transparency)ននការងក្បីក្បាស្ស់ទិននន័យោងដីម្  កន៉ុងចំ្ងណ្តម្ការតៃ ស្ស់បតូរងែេងៗងទៀត្។ ការបនា៉ុ ំខៃួនងៅនឹង
របត់្ទាងំេស្ស់ងនុះ រឺត្ក្មូ្វឱយ(ទាងំអាជីវករនិងេតិ្ថិជន) មានការស្សក្ម្បខៃួនងៅនឹងលំហនិងថាន លននទីែារឌីជីថល
ថមីៗ (new platforms)។  ក្បងទស្សកម្ព៉ុោ កន៉ុងនាម្ោរដឋស្សមាជិកអាស៊ា ន(AMS)ផដរងនាុះ ក៏ចបំាច់្ក្តូ្វស្សក្ម្បខៃួនងៅ
នឹងវសិ្ស័យងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល ងដីម្បងីដីរងលីវថីិ(ននការតៃ ស្ស់បតូរ)មួ្យ ឱយក្ស្សបោន ោមួ្យនឹងរដឋស្សមាជិកអាស៊ា នងែេង
ងទៀត្ផដរ។ 

ងៅកន៉ុងជំពូកងនុះ រឺស្សិកាពីេវីផដលបានងរៀបចំ្ងដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព៉ុោ (RGC) ោការងក្ត្ៀម្ខៃួនចូ្លរមួ្កន៉ុងងស្សដឋ
កិច្ចឌីជីថល ោពិងស្សស្សទាក់ទងងៅនឹងទិដឋភាពងោលនងោបាយ បទបបញ្ាត្តិ ក្កបខណ្ឌ ច្ាប់ ការផបងផច្កទំនួល
ខ៉ុស្សក្តូ្វននអាោា ធរមានស្សម្ត្ថកិច្ច និងក្កស្សួងពាក់ព័នធនានាកន៉ុងការង ៃ្ីយត្បងៅនឹងបរបិទងស្សដឋកិច្ចឌីជីថលកម្ព៉ុោ។
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៣.១. ប្ករខែឌ សនលូររសក់ម្ព ជា អៅកន ងវិសយ័អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល  
((Core Frameworks for Cambodia’s Digital Economy)

ក្បងទស្សកម្ព៉ុោ បានដ្ឋក់ងច្ញនូវយ៉ុទធសស្តស្សតនានា ោការងក្ត្ៀម្ខៃួនង ៃ្ីយត្បងៅនឹងលំហូរននឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម
(មានដូច្ោ ដំងណី្រការននការតៃ ស្ស់បតូរងៅកាន់អាជីវកម្មផបបឌីជីថល) ោពិងស្សស្សក៏ងដីម្បងី ៃ្ីយត្បងៅនឹងការែលប ុះ
ពាល់ផដលបណ្តដ លម្កពីការរកីរាលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩(COVID-19) ផដលបានរ៉ុញក្ចនក្បតិ្បត្តិការននអាជីវកម្ម
(និងរងបៀបរបបងធវីការែងផដរ) ឱយតៃ ស្ស់បតូរងៅតាម្ដំងណី្រននការទទួលយកនូវទក្ម្ង់ឌីជីថល(digital adaptation)។  
 
«ក្ក្កកបបខខណ្ណ្ឌឌ ងងោោលលននងងោោបាបាយយងងស្សស្សដដឋឋកកិិច្ច្ចច  ននិិងងស្សស្សងងគគម្ម្ឌឌីីជជីីថថលលកកម្ម្ពព៉ុ៉ុោោ  ២២០០២២១១--២២០០៣៣៥៥» មានងោលងៅអាទិភាព កន៉ុងការ
ងលីកកម្ពស្ស់ងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល ខណ្ៈងពលផដលមានការតាងំចិ្ត្តកន៉ុងការបក្ងួម្នូវែលេវជិជមាននានា ផដលអាច្ងកីត្
មានង ងី។ ការដ្ឋក់ងច្ញនូវក្កបខណ្ឌ ងនុះ មានមូ្លដ្ឋឋ នក្រឹុះពីរផដលក្តូ្វយកចិ្ត្តទ៉ុកដ្ឋក់ងដ្ឋុះក្សយ៖ (១)ការ
តៃ ស្ស់បដូរងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធឌីជីថល [ឬងៅថា បរវិត្តកម្មងហដ្ឋឋ រច្នាស្សម្ព័នធឌីជីថល digital infrastructure 
transformation] និង (២)ការងជឿទ៉ុកចិ្ត្តងលីក្បព័នធឌីជីថល [ឬងៅថា ទំន៉ុកចិ្ត្តឌីជីថល trust in digital system / 
digital trust]។F

108
 

ក្កបខណ្ឌ ងោលនងោបាយរបស្ស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព៉ុោ ២០២១-២០៣៥ ងនុះ បានបងាា ញពីការងបតោា ចិ្ត្ត ងដីម្បី
ស្សក្ម្បនិងវវិឌឍខៃួនកន៉ុងបរោិកាស្សងស្សដឋកិច្ចស្សងគម្ឌីជីថលមួ្យ ផដលស្សក្មួ្លដល់កំងណី្នងស្សដឋកិច្ចឱយកាន់ផត្លអ
ក្បងស្សីរោមួ្យនឹងការែដល់នូវអាទិភាពស្សំខាន់ៗ បីងែេងងទៀត្៖ (១)ការបណ្ត៉ុ ុះពលរដឋឌីជីថល (២)ការកសងរដ្ឋឋ  
ភិបាលឌីជីថល និង (៣)ការងលីកកម្ពស្ស់អាជីវកម្មឌីជីថល។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព៉ុោ ក៏ងមី្លងឃញីថាក្កបខណ្ឌ ទាងំ
ងនុះ រឺោឱកាស្សដ៏លអមួ្យស្សក្មាប់កម្ព៉ុោងធវីការសដ រងស្សដឋកិច្ច ក៏ដូច្ោព៉ុុះពារ បងងកីនភាពរកីច្ងក្មី្នងៅងក្កាម្ទស្សេនៈ 
«ការរស្ស់ងៅកន៉ុងរនៃងក្បក្កតី្ភាពថមី»។109 

ងទាុះោោ ងណ្តក៏ងដ្ឋយ ោការពិត្ផដលថាក្បោជនកម្ព៉ុោមួ្យចំ្នួន មិ្នទាន់មានស្សម្ត្ថភាពនិងចំ្ងណ្ុះដឹងងលីផែនក
ឌីជីថល និងមិ្នទាន់ទទួលបាននូវការរិត្រូរងលីបរោិបននហរិញ្ាវត្ថ៉ុ ងៅង យីស្សក្មាប់ពួកោត់្។ ការណ៍្ងនុះ ទាម្ទារ
ឱយមានច្កខ៉ុវសិ្ស័យច្ាស្ស់ោស្ស់ រមួ្មានការផបងផច្កផដននិងស្សម្ត្ថកិច្ចទទួលខ៉ុស្សក្តូ្វ ដល់ក្កស្សួង/ម្នាីរនានា ងៅកន៉ុងការ
ងរៀបចំ្ងងោោលលននងងោោបាបាយយ  ច្ច្ាាបប់់  ននិិងងររំំននិិត្ត្ែែតតួួច្ច្ងងែែតតីីម្ម្ នានា ស្សំងៅជំរ៉ុញការចប់យកឌីជីថល(digital adoption) និងបរវិត្ត
កម្មឌីជីថល(digital transformation) ងហយីងៅទីបំែ៉ុត្ រឺការកសងក្បព័នធងេកូ ូស្ស៉ុីននងស្សដឋកិច្ចស្សងគម្ឌីជីថល
(digital socio-economic ecosystem) រស្ស់រងវកីមួ្យស្សក្មាប់កម្ព៉ុោទាងំមូ្លែងផដរ។F

110 

ងដីម្បែីតល់ោមូ្លដ្ឋឋ នក្រឹុះស្សក្មាប់ការពិចរណ្តងលីការេន៉ុវត្ត ងក្កាម្បរបិទងស្សដឋកិច្ចឌីជីថលងៅកម្ព៉ុោ តារាងបនាា ប់ 
ងនុះ រឺោក្កបខណ្ឌ ច្ាប់មួ្យចំ្នួន មានោអាទិ៍ ៖ 
 

108 Royal Government of Cambodia. (2021). Cambodia’s Digital Economy and Society Policy Framework (2021).
109 Digital economy and social policy framework of Cambodia (2021-2035) [English] - Digital economy and social 
policy framework of Cambodia (2021-2035) [English] OD Mekong Datahub (opendevelopmentcambodia.net)
110 Chinese start-up body set to ‘create impact’ in fintech | Phnom Penh Post

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្ 

ឥទធិពលននការតៃ ស្ស់បដូរោវជិជមាន ផដលទទួលបានពីងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល រឺមានស្សភាពធំងធង រមួ្មាន៖ រ៉ុណ្ត្នម្ៃខពស្ស់នន
ឱកាស្សផដលក្តូ្វបានជំរ៉ុញងដ្ឋយពិភពឌីជីថល តាម្រយៈការែតល់ជូននូវការបងងកីនក្បស្សិទធិភាព ក៏ដូច្ោការធានាឱយ
បាននូវការងពញចិ្ត្តពីស្សំណ្តក់េតិ្ថិជនងៅងលីែលិត្ែល និងងស្សវាកម្មោ ងស្សម្បូរណ៍្ផបប និងទាន់ស្សម័្យ ផដល
ក្បោជនក្រប់រូបអាច្រកបានតាម្រយៈភាពងជឿនងលឿនននពិភពឌីជីថល។ ឧទាហរណ៍្ោក់ផស្សដងមានដូច្ោ៖ ភាព
ងាយក្ស្សួលកន៉ុងការបញ្ញជ ទិញទំនិញតាម្រយៈឧបករណ៍្ឌីជីថល ក្បតិ្បត្តិការរហ័ស្សកន៉ុងការទិញទំនិញោមួ្យកម្មវធីិ e-
shopping តាម្រយៈទូរស្ស័ពានដ និងកម្មវធីិឌីជីថលនានាតាម្ងរហទំព័រោងដីម្។ កន៉ុងងនាុះ ក៏មានការកម្ានតនានា 
ងដ្ឋយេនកងក្បីក្បាស្ស់អាច្ផស្សវងរកបានតាម្ងរហដ្ឋឋ នរបស្ស់ខៃួនងដ្ឋយតា ល់ មិ្នថាការសត ប់ត្ស្តនត ីការងមី្លភាពយនត និង
សូ្សម្បផីត្ការងលងងហគម្តាម្េនឡាញោងដីម្។ 

 
ទនាឹម្នឹងងនុះ របត់្មួ្យចំ្នួនងែេងងទៀត្ ក៏មានលកខណ្ៈរួរឱយកត់្ស្សមាគ ល់ែងផដរ។ ឧទាហរណ៍្៖ ទក្ម្ង់ននការ
ក្បាក្ស្ស័យទាក់ទងេតិ្ថិជន(customer engagement) ឥរោិបថរបស្ស់េនកងក្បីក្បាស្ស់(consumer behavior) ត្មាៃ
ភាព(transparency)ននការងក្បីក្បាស្ស់ទិននន័យោងដីម្  កន៉ុងចំ្ងណ្តម្ការតៃ ស្ស់បតូរងែេងៗងទៀត្។ ការបនា៉ុ ំខៃួនងៅនឹង
របត់្ទាងំេស្ស់ងនុះ រឺត្ក្មូ្វឱយ(ទាងំអាជីវករនិងេតិ្ថិជន) មានការស្សក្ម្បខៃួនងៅនឹងលំហនិងថាន លននទីែារឌីជីថល
ថមីៗ (new platforms)។  ក្បងទស្សកម្ព៉ុោ កន៉ុងនាម្ោរដឋស្សមាជិកអាស៊ា ន(AMS)ផដរងនាុះ ក៏ចបំាច់្ក្តូ្វស្សក្ម្បខៃួនងៅ
នឹងវសិ្ស័យងស្សដឋកិច្ចឌីជីថល ងដីម្បងីដីរងលីវថីិ(ននការតៃ ស្ស់បតូរ)មួ្យ ឱយក្ស្សបោន ោមួ្យនឹងរដឋស្សមាជិកអាស៊ា នងែេង
ងទៀត្ផដរ។ 

ងៅកន៉ុងជំពូកងនុះ រឺស្សិកាពីេវីផដលបានងរៀបចំ្ងដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព៉ុោ (RGC) ោការងក្ត្ៀម្ខៃួនចូ្លរមួ្កន៉ុងងស្សដឋ
កិច្ចឌីជីថល ោពិងស្សស្សទាក់ទងងៅនឹងទិដឋភាពងោលនងោបាយ បទបបញ្ាត្តិ ក្កបខណ្ឌ ច្ាប់ ការផបងផច្កទំនួល
ខ៉ុស្សក្តូ្វននអាោា ធរមានស្សម្ត្ថកិច្ច និងក្កស្សួងពាក់ព័នធនានាកន៉ុងការង ៃ្ីយត្បងៅនឹងបរបិទងស្សដឋកិច្ចឌីជីថលកម្ព៉ុោ។
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ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល52

ការរងោលទធភារឱ្យែល់កប្មិតអតិររម្ចនន (i)ការទញយកផ្លប្រធយជន៍រើភាររ ើកចធប្មើនរើេសិ័យរធចាកេទិា និង
ឌើជើថ្លភាេូរនើយកមម រមួផ្េាំនឹង (ii)ការអនុេតតប្ររ័នធធសែឋកិចាទើផ្ារធសរ ើផ្ងដែរធ ះ  កតាត ទាំងអស់ធនះនឹងជះផ្ល
ជាេជិាម្ចនែល់កាំធ ើ នធសែឋកិចា ជាំរុញការដកទប្មង់រច សមព័នធសងគម-ធសែឋកិចា និងរធងោើតការររប្រករធ យគុ 
ភារសប្ម្ចរ់យុេជនផ្ងដែរ។114

  

៣.២. គ្ំន្ិតផតួច្អផតើម្ពអន្លឿន្ការអរៀរច្ំណផន្ការអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល តាម្ប្កសងួនានា  
• ប្កសងួេរ់រ ំយ វជន្ ន្ិងក៊ីឡា៖ េកខរកម្មឌ៊ីជ៊ីថល ((DDiiggiittaall  LLiitteerraaccyy  &&  SSTTEEMM))

 

ធេទិកាធសែឋកិចារិភរធោកទទួលសគ ល់ថា អកខរកមមឌើជើថ្លធៅកនុងប្រធទសនើមួយៗ ម្ចនសរៈសាំខាន់កនុងការ
ធា ឱ្យបានថាការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាររស់ប្រធទសធ ះ ម្ចនភារលអប្រធសើរ។F

115 ជាមួយនឹងគាំនិតប្សធែៀងោន
ធនះផ្ងដែរ ប្កសួងអរ់រ ាំ យុេជន និងកើឡា(កមពុជា) បានធផ្លា តធៅធលើអកខរកមមឌើជើថ្ល ដែលផ្តល់ឱ្កាសែល់
សិសានុសិសេនូេរទរិធស្ន៍សិកាកនុងរររិទថ្មើ រួមម្ចនការប្តិះរះិរិោរណា ល្ងតាមរយៈការ ល្ុះរញ្ជា ាំងធៅនឹង
អវើដែលរួកធគកាំរុងធមើលធ ើញ ធហើយអាចដចករ ាំដលកការយល់ធ ើញនិងការចូលរួមររស់រួកធគ ពាក់រ័នធនឹងការ
ធលើកកមពស់ការអរ់រ ាំដររឌើជើថ្លតាមរយៈការធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត(Internet) ក៏ែូចជាយនតការធផ្េងៗ
ធទៀតកនុងេស័ិយអរ់រ ាំកនុងទប្មង់ឌើជើថ្ល។ F

116

ទនទឹមនឹងធនះ ការធលើកកមពស់អកខរកមមឌើជើថ្ល និង ជាំ ញឌើជើថ្ល ប្តូេបានជាំរុញ និងធលើកទឹកចិតតប្រជារលរែឋកមពុជា 
កនុងការទញយកអតថប្រធយជន៍រើរធចាកេទិាកនុងរររិទធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និងឧសាហកមម ៤.០  ប្រមទាំងបានធផ្លា ត
សាំខាន់ធៅធលើ ធធោោលលននធធយយបាបាយយររប្ប្ងងឹឹងងសសមមតតថថភាភាររយយុុេេជជនន  តាតាមមដដររររឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  តាមរយៈ ដដផ្ផ្ននកាការរយយុុទទធធសសង្គ្ង្គ្សសតតេេ ិសិស័័យយអអររ់់ររ ាំាំ  
((២២០០១១៩៩--២២០០២២៣៣))F

117 ដែលកនុងធ ះម្ចនែូចជា៖ 

* ការរង្គ្ញ្ជា ររធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងគម គមន៍(ICT) ឱ្យកាល យជាឧរករ ៍រធចាកធទសជាំនួយការ
រធប្ងៀននិងការសិកា កនុងធោលរាំ ងរាំពាក់ចាំធ ះែឹងឱ្យសិសានុសិសេ ធលើមុខ្េជិាា និងជាំ ញ
ពាក់រ័នធនឹងរធចាកេទិាទាំ ក់ទាំនងរ័ត៌ម្ចនេទិា ធែើមបើឱ្យរួកធគអាចធប្តៀមខ្លួនជាធប្សច សប្ម្ចរ់រិភរ
ការររ សតេតេទើ២១។ 

* ការធលើកកមពស់រទរិធស្ន៍សិកាតាមទប្មង់ថ្មើប្រករធ យប្រសិទធភារ ដែលរាំពាក់រាំរ៉ានែល់
សិសានុសិសេនូេសមតថភារ ននការធ វ្ើការសធប្មចចិតត(decision-making skill) ធ យដផ្អកធលើ         
ភសតុតាង(evidence)និងចាំធ ះែឹង ដែលរដមលងធចញរើការប្រមូលនិងេភិាគរ័ត៌ម្ចនប្រករធ យរូរ

114 Page: 2/45, accessed on April 10, 2022, available at http://era.gov.kh/eraasset/uploads/2020/02/.pdf
115 ASEAN 4.0: How Cambodia is using technology for good | World Economic Forum (weforum.org)
116 ជំនួ្យស្មម ររី, បេរុអ្វ ីអ្រខ ររមមឌីជថីលមាន្ស្មរៈសំ្ខាន្់, page: 1, accessed on March 27, 2022, available at 
https://cd-center.org/wp-content/uploads/2019/11/P127_20191018_V1IS6_KH.pdf
117 ព្រសួ្ងអ្ប់រ ំយុវជន្ ន្ិងរីឡា, ផែន្ការយុទធស្មស្តស្រ វសិ្័យអ្ប់រំឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣, page: 84/171, accessed on March 27, 
2022, available at 
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/cambodia_education_sector_plan_2019-
2023_khm.pdf

ប្ករខ្ណ្ឌច្៊ាារ ់ វិសលភាព 
ច្ាប់ស្សដីពី «កិច្ចការពារេនកងក្បីក្បាស្ស់» ជួយងលីកកម្ពស្សក់ារក្បកួត្ក្បផជងងដ្ឋយក្ត្មឹ្ក្ត្ូវនិង

ស្ស៉ុច្រតិ្ភាពតាម្រយៈត្នម្ៃនងិរ៉ុណ្ភាព & ទបស់ក ត្់ការ
ផកៃងបនៃ ំ និងងបាកក្បាស្សត់ាម្រយៈការែាយពាណិ្ជជកម្ម
នានា កន៉ុងងនាុះមានដូច្ោការត្ក្ម្ូវឱយក្កុម្ហ៊ា៉ុន ឬេនក
លក់ដ្ឋកប់ងាា ញព័ត្៌មានច្ាស្ស់ោស្ស់ ដល់េនកងក្បីក្បាស្ស់
ោងដីម្។ ច្ាប់ងនុះ នងឹជួយពក្ងឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ព៉ុ
ោោម្ួយក្បងទស្សោស្សមាជកិអាស៊ា ន និងស្សកលងោក
ឱយកាន់ផត្ជតិ្ស្សនទិធម្ួយកក្ម្ិត្ងទៀត្។111 

ច្ាប់ស្សដីពី «ពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ» ែដល់វធិានោមូ្លដ្ឋឋ នដ៏ស្សខំានក់ន៉ុងការជំរ៉ុញពាណិ្ជជកម្ម
តាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិកកន៉ុង នងិ ងក្ៅក្បងទស្ស
ក្បកបងដ្ឋយភាពងជឿោក់តាម្រយៈការទទួលសគ លស់្ស៉ុពល
ភាព អាន៉ុភាព ភាពអាច្េន៉ុវត្តបាន នងិភាពអាច្ទទលួ
យកបានននទនំាកទ់ំនងងេ ចិ្ក្ត្ូនិក  កណំ្ត្់ក្តាងេ ចិ្
ក្ត្ូនិក នងិកចិ្ចស្សនាតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិក ក្ពម្ទាងំ
មានការទទលួសគ ល់ភាពក្ត្មឹ្ក្ត្ូវតាម្ែៃូវច្ាប់ននកណំ្ត្់
ក្តាងេ ចិ្ក្ត្នូិក និងហត្ថងលខាងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ ផដល
កណំ្ត្់ងដ្ឋយបងច្ចកវទិា នងិក្រប់ក្រងងដ្ឋយសថ ប័នរដឋ
របស្ស់ងយងី។  
 

ច្ាប់ងនុះ នឹងែដល់លទធភាពឱយស្សហក្ោស្សធ៉ុនតូ្ច្ និង
ម្ធយម្ (SMEs) ងៅកម្ព៉ុោ អាច្ភាជ ប់ខៃួនងៅនឹងផខេ
ក្ច្វាក់ែលិត្កម្ម និងទែីារកន៉ុងក្ស្សុក និងេនតរោត្ិ កដូ៏ច្
ោជំរ៉ុញឱយមានការនច្នក្បឌិត្(នវាន៉ុវត្តន៍ innovation) 
និងការរ៉ុករកការេភិវឌឍបងងកីត្នូវទំនិញ និងងស្សវាថមីៗ
(service and product development)។112 

ច្ាប់ស្សដីពី «ទូររម្នារម្ន៍» ែដល់េំណ្តច្ដលស់ថ ប័ន/អាោា ធរ កន៉ុងការេនតរារម្នង៍លី
ក្បត្ិបត្តិការនែាកន៉ុងរបស្ស់ក្បត្ិបត្តិករទូររម្នារម្ន៍ឯកជន  
 

ច្ាប់ងនុះ មានវសិលភាពេន៉ុវត្ត ច្ំងពាុះក្របក់្បត្ិបត្តិការ
ទូររម្នារម្ន៍ទាងំេស្ស់ ងៅកន៉ុងក្ពុះរាោណ្តច្ក្កកម្ព៉ុោ 
ងលីកផលងផត្វសិ្ស័យស្សនតិស្ស៉ុខ និងការពារោត្ិ។113 

111 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី រិច្បចការពារអ្នរបព្បើព្ាស្់, accessed on April 10, 2022, available at 
https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/.pdf
112 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី ពាណិជជរមមតាមព្បរ័ន្ធ បអ្ឡិច្បព្រូន្ិរ, accessed on April 10, 2022, available at 
https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/.pdf
113 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី ទូរគមនាគមន្៍, accessed on April 10, 2022, available at http://www.coj.gov.kh/wp-
content/uploads/.pdf



53ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ការរងោលទធភារឱ្យែល់កប្មិតអតិររម្ចនន (i)ការទញយកផ្លប្រធយជន៍រើភាររ ើកចធប្មើនរើេសិ័យរធចាកេទិា និង
ឌើជើថ្លភាេូរនើយកមម រមួផ្េាំនឹង (ii)ការអនុេតតប្ររ័នធធសែឋកិចាទើផ្ារធសរ ើផ្ងដែរធ ះ  កតាត ទាំងអស់ធនះនឹងជះផ្ល
ជាេជិាម្ចនែល់កាំធ ើ នធសែឋកិចា ជាំរុញការដកទប្មង់រច សមព័នធសងគម-ធសែឋកិចា និងរធងោើតការររប្រករធ យគុ 
ភារសប្ម្ចរ់យុេជនផ្ងដែរ។114

  

៣.២. គ្ំន្ិតផតួច្អផតើម្ពអន្លឿន្ការអរៀរច្ំណផន្ការអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល តាម្ប្កសងួនានា  
• ប្កសងួេរ់រ ំយ វជន្ ន្ិងក៊ីឡា៖ េកខរកម្មឌ៊ីជ៊ីថល ((DDiiggiittaall  LLiitteerraaccyy  &&  SSTTEEMM))

 

ធេទិកាធសែឋកិចារិភរធោកទទួលសគ ល់ថា អកខរកមមឌើជើថ្លធៅកនុងប្រធទសនើមួយៗ ម្ចនសរៈសាំខាន់កនុងការ
ធា ឱ្យបានថាការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាររស់ប្រធទសធ ះ ម្ចនភារលអប្រធសើរ។F

115 ជាមួយនឹងគាំនិតប្សធែៀងោន
ធនះផ្ងដែរ ប្កសួងអរ់រ ាំ យុេជន និងកើឡា(កមពុជា) បានធផ្លា តធៅធលើអកខរកមមឌើជើថ្ល ដែលផ្តល់ឱ្កាសែល់
សិសានុសិសេនូេរទរិធស្ន៍សិកាកនុងរររិទថ្មើ រួមម្ចនការប្តិះរះិរិោរណា ល្ងតាមរយៈការ ល្ុះរញ្ជា ាំងធៅនឹង
អវើដែលរួកធគកាំរុងធមើលធ ើញ ធហើយអាចដចករ ាំដលកការយល់ធ ើញនិងការចូលរួមររស់រួកធគ ពាក់រ័នធនឹងការ
ធលើកកមពស់ការអរ់រ ាំដររឌើជើថ្លតាមរយៈការធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត(Internet) ក៏ែូចជាយនតការធផ្េងៗ
ធទៀតកនុងេស័ិយអរ់រ ាំកនុងទប្មង់ឌើជើថ្ល។ F

116

ទនទឹមនឹងធនះ ការធលើកកមពស់អកខរកមមឌើជើថ្ល និង ជាំ ញឌើជើថ្ល ប្តូេបានជាំរុញ និងធលើកទឹកចិតតប្រជារលរែឋកមពុជា 
កនុងការទញយកអតថប្រធយជន៍រើរធចាកេទិាកនុងរររិទធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និងឧសាហកមម ៤.០  ប្រមទាំងបានធផ្លា ត
សាំខាន់ធៅធលើ ធធោោលលននធធយយបាបាយយររប្ប្ងងឹឹងងសសមមតតថថភាភាររយយុុេេជជនន  តាតាមមដដររររឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  តាមរយៈ ដដផ្ផ្ននកាការរយយុុទទធធសសង្គ្ង្គ្សសតតេេ ិសិស័័យយអអររ់់ររ ាំាំ  
((២២០០១១៩៩--២២០០២២៣៣))F

117 ដែលកនុងធ ះម្ចនែូចជា៖ 

* ការរង្គ្ញ្ជា ររធចាកេទិារ័ត៌ម្ចននិងគម គមន៍(ICT) ឱ្យកាល យជាឧរករ ៍រធចាកធទសជាំនួយការ
រធប្ងៀននិងការសិកា កនុងធោលរាំ ងរាំពាក់ចាំធ ះែឹងឱ្យសិសានុសិសេ ធលើមុខ្េជិាា និងជាំ ញ
ពាក់រ័នធនឹងរធចាកេទិាទាំ ក់ទាំនងរ័ត៌ម្ចនេទិា ធែើមបើឱ្យរួកធគអាចធប្តៀមខ្លួនជាធប្សច សប្ម្ចរ់រិភរ
ការររ សតេតេទើ២១។ 

* ការធលើកកមពស់រទរិធស្ន៍សិកាតាមទប្មង់ថ្មើប្រករធ យប្រសិទធភារ ដែលរាំពាក់រាំរ៉ានែល់
សិសានុសិសេនូេសមតថភារ ននការធ វ្ើការសធប្មចចិតត(decision-making skill) ធ យដផ្អកធលើ         
ភសតុតាង(evidence)និងចាំធ ះែឹង ដែលរដមលងធចញរើការប្រមូលនិងេភិាគរ័ត៌ម្ចនប្រករធ យរូរ

114 Page: 2/45, accessed on April 10, 2022, available at http://era.gov.kh/eraasset/uploads/2020/02/.pdf
115 ASEAN 4.0: How Cambodia is using technology for good | World Economic Forum (weforum.org)
116 ជំនួ្យស្មម ររី, បេរុអ្វ ីអ្រខ ររមមឌីជថីលមាន្ស្មរៈស្ំខាន្់, page: 1, accessed on March 27, 2022, available at 
https://cd-center.org/wp-content/uploads/2019/11/P127_20191018_V1IS6_KH.pdf
117 ព្រសួ្ងអ្ប់រ ំយុវជន្ ន្ិងរីឡា, ផែន្ការយុទធស្មស្តស្រ វសិ្័យអ្ប់រំឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣, page: 84/171, accessed on March 27, 
2022, available at 
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/cambodia_education_sector_plan_2019-
2023_khm.pdf

ប្ករខ្ណ្ឌច្៊ាារ ់ វិសលភាព 
ច្ាប់ស្សដីពី «កិច្ចការពារេនកងក្បីក្បាស្ស់» ជួយងលីកកម្ពស្សក់ារក្បកួត្ក្បផជងងដ្ឋយក្ត្មឹ្ក្ត្ូវនិង

ស្ស៉ុច្រតិ្ភាពតាម្រយៈត្នម្ៃនងិរ៉ុណ្ភាព & ទបស់ក ត្់ការ
ផកៃងបនៃ ំ និងងបាកក្បាស្សត់ាម្រយៈការែាយពាណិ្ជជកម្ម
នានា កន៉ុងងនាុះមានដូច្ោការត្ក្ម្ូវឱយក្កុម្ហ៊ា៉ុន ឬេនក
លក់ដ្ឋកប់ងាា ញព័ត្៌មានច្ាស្ស់ោស្ស់ ដល់េនកងក្បីក្បាស្ស់
ោងដីម្។ ច្ាប់ងនុះ នងឹជួយពក្ងឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ព៉ុ
ោោម្ួយក្បងទស្សោស្សមាជកិអាស៊ា ន និងស្សកលងោក
ឱយកាន់ផត្ជតិ្ស្សនទិធម្ួយកក្ម្ិត្ងទៀត្។111 

ច្ាប់ស្សដីពី «ពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ» ែដល់វធិានោមូ្លដ្ឋឋ នដ៏ស្សខំានក់ន៉ុងការជំរ៉ុញពាណិ្ជជកម្ម
តាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិកកន៉ុង នងិ ងក្ៅក្បងទស្ស
ក្បកបងដ្ឋយភាពងជឿោក់តាម្រយៈការទទួលសគ លស់្ស៉ុពល
ភាព អាន៉ុភាព ភាពអាច្េន៉ុវត្តបាន នងិភាពអាច្ទទលួ
យកបានននទនំាកទ់ំនងងេ ចិ្ក្ត្ូនិក  កណំ្ត្់ក្តាងេ ចិ្
ក្ត្ូនិក នងិកចិ្ចស្សនាតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិក ក្ពម្ទាងំ
មានការទទលួសគ ល់ភាពក្ត្មឹ្ក្ត្ូវតាម្ែៃូវច្ាប់ននកណំ្ត្់
ក្តាងេ ចិ្ក្ត្នូិក និងហត្ថងលខាងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ ផដល
កណំ្ត្់ងដ្ឋយបងច្ចកវទិា នងិក្រប់ក្រងងដ្ឋយសថ ប័នរដឋ
របស្ស់ងយងី។  
 

ច្ាប់ងនុះ នឹងែដល់លទធភាពឱយស្សហក្ោស្សធ៉ុនតូ្ច្ និង
ម្ធយម្ (SMEs) ងៅកម្ព៉ុោ អាច្ភាជ ប់ខៃួនងៅនឹងផខេ
ក្ច្វាក់ែលិត្កម្ម និងទែីារកន៉ុងក្ស្សុក និងេនតរោត្ិ កដូ៏ច្
ោជំរ៉ុញឱយមានការនច្នក្បឌិត្(នវាន៉ុវត្តន៍ innovation) 
និងការរ៉ុករកការេភិវឌឍបងងកីត្នូវទំនិញ និងងស្សវាថមីៗ
(service and product development)។112 

ច្ាប់ស្សដីពី «ទូររម្នារម្ន៍» ែដល់េំណ្តច្ដលស់ថ ប័ន/អាោា ធរ កន៉ុងការេនតរារម្នង៍លី
ក្បត្ិបត្តិការនែាកន៉ុងរបស្ស់ក្បត្ិបត្តិករទូររម្នារម្ន៍ឯកជន  
 

ច្ាប់ងនុះ មានវសិលភាពេន៉ុវត្ត ច្ំងពាុះក្របក់្បត្ិបត្តិការ
ទូររម្នារម្ន៍ទាងំេស្ស់ ងៅកន៉ុងក្ពុះរាោណ្តច្ក្កកម្ព៉ុោ 
ងលីកផលងផត្វសិ្ស័យស្សនតិស្ស៉ុខ និងការពារោត្ិ។113 

111 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី រិច្បចការពារអ្នរបព្បើព្ាស្់, accessed on April 10, 2022, available at 
https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/.pdf
112 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី ពាណិជជរមមតាមព្បរ័ន្ធ បអ្ឡិច្បព្រូន្ិរ, accessed on April 10, 2022, available at 
https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/.pdf
113 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី ទូរគមនាគមន្៍, accessed on April 10, 2022, available at http://www.coj.gov.kh/wp-
content/uploads/.pdf



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល54

• ប្កសួងការង្រ ន្ិងរណ្្ដឹះរណាដ៊ាលវិជាជ៊ាជ៊ីវៈ((Ministry of Labor and Vocational 

Training- MLVT) ៖ ការេភិវឌ៊ាឍជំនាញឌ៊ីជ៊ីថលសប្មារ់ការង្រ ((DDiiggiittaall  SSkkiillllss  ffoorr  WWoorrlldd  
ooff  WWoorrkk)) 

ប្កសួងការររ និងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ(MLVT) បានធ វ្ើការរញ្ាូ លរធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកនុងេគគរ តុ ះរណាត ល
រធចាកធទសនិងេជិាា ជើេៈ ធប្កាមកិចាសហការ និងសហប្រតិរតតិការជាមួយនែគូអភិេឌឍន៍ជាធប្ចើន រមួទាំងេសិ័យឯកជន
ផ្ងដែរ។ ធោលរាំ ង គឺធែើមបើកសងនូេកម្ចល ាំងរលកមម ដែលធពារធរញធ យភារនចនប្រឌិតខ្ពស់ ម្ចនេជិាា ជើេៈ និង
អាចប្រកួតប្រដជងទើផ្ារការររកនុងប្សុកនិងកនុងតាំរន់ ជារិធសសធែើមបើធប្តៀមខ្លួនសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និង
រែិេតតន៍ឧសាហកមម ៤.០(4IR)។ ការធរៀរចាំធេើងនូេកមមេ ិ្ ើសិកា គឺបានរមួរញ្ាូ លរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ការអភិេឌឍ
ជាំ ញ និងការរ តុ ះរណាត លប្សរតាមជាំ ញដែលជាតប្មូេការធៅកនុងទើផ្ារការររ។ យនតការននភារជានែគូរ
វាងសហប្ោសអាជើេកមម និងសថ រ័នរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ ក៏ប្តូេបានផ្តួចធផ្តើមធេើង កនុងធោលធៅធរៀរចាំនិងអនុេតត
ន៍ដផ្នការសកមមភាររមួោន 119 ប្រករធ យប្រសិទធភារមួយកប្មិតធទៀត ដែលទើរាំផុ្តធ ះ គឺសាំធៅែល់ែាំធណាះ
ប្សយដែលអាចធ ល្ើយតរធៅនឹង ភារមិនសុើសរវ ក់ោន  រវាងជាំ ញដែលផ្តល់ធ យសថ រ័ន  រ តុ ះរណាត ល និង
ជាំ ញដែលជាតប្មូេការទើផ្ារជាក់ដសតង(mismatch of demand and supply of skills) ជារិធសសកនុងរររិទឌើ
ជើថ្ល។
  

MLVT អាចសធប្មចធោលធៅខាងធលើធនះបាន តាមរយៈ «ដផ្នការសកមមភារជាយុទធសង្គ្សតសប្ម្ចរ់ទាំធនើរកមមនន
ការអរ់រ ាំរធចាកធទសនិងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ ២០១៩–២០២៣» ធ យការធ វ្ើទាំធនើរកមមTVET ធែើមបើធ ល្ើយតរ
ធៅនឹងតប្មូេការទើផ្ារ ជារិធសស កនុងរររិទរែិេតតន៍ឧសាហកមមទើ៤  និងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ «ការជាំរុញការសិកា
ប្សេប្ជាេ, នវានុេតតន៍, និងរធចាកេទិាដែលអនុេតតធៅកនុងសថ រ័ន TVET» គឺជាដផ្នកមួយកនុងចាំធណាមេសិ័យអាទិភារ
ទាំងប្បាាំររស់ប្កសួង។120 
  

• ប្កសងួពាែិជជកម្ម៖ ររវិតតកម្មឌ៊ីជ៊ីថល សប្មារ់សេប្ោសធ ន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្  
((DDiiggiittaall  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ffoorr  SSMMEEss))

 

ប្កសួងពា ិជាកមម បានខិ្តខ្ាំធ វ្ើការដកទប្មង់ និងបានអនុេតតយ៉ា ងខាា រ់ខ្ាួននូេកមមេ ិ្ ើធោលនធយបាយ និងយុទធ
សង្គ្សតកនុងការអភិេឌឍេសិ័យអាជើេកមម ប្សរធរលដែលរប្ងឹងការធ វ្ើរិរិ្កមមទើផ្ារ (market diversification) សាំធៅ
ែល់ការជាំរុញកាំធ ើ ននិងរធនលឿនសម្ចហរ កមមធសែឋកិចា ធៅកាន់ថាន ក់តាំរន់និងរិភរធោក។

«សហប្ោស ្ុនតូច និងម្យម (SMEs)» គឺជាកតាត ែ៏សាំខាន់មួយកនុងចាំធណាមកតាត សកាត នុរលែនទធទៀត កនុងការ
រនតជាំរុញេសិ័យធសែឋកិចាជាតិ។

119 MLVT (n.d). Special Working Group for TVET. ក្កុម្ការងារពិងស្សស្សម្ួយរបស់្សក្កសួ្សងការងារ កំព៉ុងជំរ៉ុញបងច្ចកវទិាឌីជីថលងៅ
កន៉ុងវស័ិ្សយេប់រ ំបណ្ត៉ុ ុះបណ្តត លបងច្ចកងទស្ស និងវោិជ ជីវៈ (mlvt.gov.kh)  
120 NGO Education Partnership (2019). Modernizing TVET Strategic Action Plan 2019-2023. Retrieved from 
Modernizing TVET Strategic Action Plan 2019 – 2023 – NGO Education Partnership (nepcambodia.org)

មនតេភិាគទិននន័យប្តឹមប្តូេ(ឬធៅថាការធប្រើប្បាស់រ័ត៌ម្ចនដែលម្ចនលកខ ៈជាប្ររ័នធ systematic 
information)។  ដផ្នការយុទធសង្គ្សតធនះ ក៏ធែើមបើរធងោើនសមតថភារធលើកិចាការរែឋបាលកនុងេសិ័យអរ់រ ាំ 
(administration of education) ប្រមទាំងសមតថភារ ធៅកនុងែាំធ ើ រការរុករក និងប្រមូលទិននន័យ
តាមប្ររ័នធឌើជើថ្លផ្ងដែរ។ 

 
គួរកត់សម្ចគ ល់ផ្ងដែរថា ប្កសួងអរ់រ ាំ យុេជន និងកើឡា (MoEYS) ក៏ម្ចនកិចាសហប្រតិរតតិការជាមួយប្កសួង
ការររ និងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ(ធៅកាត់ថា MLVT) ផ្ងដែរ ពាក់រ័នធនឹងការធ វ្ើទាំធនើរកមមប្ររ័នធអរ់រ ាំធៅកមពុជា 
តាមរយៈការអរ់រ ាំចាំធ ះែឹងទូធៅ និង TVET (ការអរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត លរធចាកធទសនិងេជិាា ជើេៈ)។  

កនុងការអនុេតតដផ្នការយុទធសង្គ្សតេសិ័យអរ់រ ាំ (២០១៩–២០២៣) ប្កសួងអរ់រ ាំ យុេជន និងកើឡា កាំរុង ក់រញ្ាូ ល
មុខ្េជិាា ៖ េទិាសង្គ្សត, រធចាកេទិា, េសិវកមម, និងគ ិតេទិា (STEM) ធៅកនុងកមមេ ិ្ ើសិក្សា ក្សម្មវធីិគាំទ្រ 
ក្សម្មវធីិជាំរុញធុរកិ្សច្ចថ្មី    និងតាមរយៈសិកាខ សោ។118 

រ័ត៌ម្ចនលមអិតរដនថមពាក់រ័នធនឹងSTEM ធប្កាមដែនសមតថកិចា MLVT នឹងប្តូេរិរ ៌ ធៅកនុងដផ្នករ ទ រ់ ននឯក
សរធនះ ដែលសិកាអាំរើយនតការននការអភិេឌឍជាំ ញឌើជើថ្លសប្ម្ចរ់ទើផ្ារការររ។  
 
 

 
 

118 MoEYS (n.d). Education Strategic Plan 2019-2023. Education Strategic Plan 2019-2023 (moeys.gov.kh)



55ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

• ប្កសួងការង្រ ន្ិងរណ្្ដឹះរណាដ៊ាលវិជាជ៊ាជ៊ីវៈ((Ministry of Labor and Vocational 

Training- MLVT) ៖ ការេភិវឌ៊ាឍជំនាញឌ៊ីជ៊ីថលសប្មារ់ការង្រ ((DDiiggiittaall  SSkkiillllss  ffoorr  WWoorrlldd  
ooff  WWoorrkk)) 

ប្កសួងការររ និងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ(MLVT) បានធ វ្ើការរញ្ាូ លរធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកនុងេគគរ តុ ះរណាត ល
រធចាកធទសនិងេជិាា ជើេៈ ធប្កាមកិចាសហការ និងសហប្រតិរតតិការជាមួយនែគូអភិេឌឍន៍ជាធប្ចើន រមួទាំងេសិ័យឯកជន
ផ្ងដែរ។ ធោលរាំ ង គឺធែើមបើកសងនូេកម្ចល ាំងរលកមម ដែលធពារធរញធ យភារនចនប្រឌិតខ្ពស់ ម្ចនេជិាា ជើេៈ និង
អាចប្រកួតប្រដជងទើផ្ារការររកនុងប្សុកនិងកនុងតាំរន់ ជារិធសសធែើមបើធប្តៀមខ្លួនសប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និង
រែិេតតន៍ឧសាហកមម ៤.០(4IR)។ ការធរៀរចាំធេើងនូេកមមេ ិ្ ើសិកា គឺបានរមួរញ្ាូ លរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ការអភិេឌឍ
ជាំ ញ និងការរ តុ ះរណាត លប្សរតាមជាំ ញដែលជាតប្មូេការធៅកនុងទើផ្ារការររ។ យនតការននភារជានែគូរ
វាងសហប្ោសអាជើេកមម និងសថ រ័នរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ ក៏ប្តូេបានផ្តួចធផ្តើមធេើង កនុងធោលធៅធរៀរចាំនិងអនុេតត
ន៍ដផ្នការសកមមភាររមួោន 119 ប្រករធ យប្រសិទធភារមួយកប្មិតធទៀត ដែលទើរាំផុ្តធ ះ គឺសាំធៅែល់ែាំធណាះ
ប្សយដែលអាចធ ល្ើយតរធៅនឹង ភារមិនសុើសរវ ក់ោន  រវាងជាំ ញដែលផ្តល់ធ យសថ រ័ន  រ តុ ះរណាត ល និង
ជាំ ញដែលជាតប្មូេការទើផ្ារជាក់ដសតង(mismatch of demand and supply of skills) ជារិធសសកនុងរររិទឌើ
ជើថ្ល។
  

MLVT អាចសធប្មចធោលធៅខាងធលើធនះបាន តាមរយៈ «ដផ្នការសកមមភារជាយុទធសង្គ្សតសប្ម្ចរ់ទាំធនើរកមមនន
ការអរ់រ ាំរធចាកធទសនិងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ ២០១៩–២០២៣» ធ យការធ វ្ើទាំធនើរកមមTVET ធែើមបើធ ល្ើយតរ
ធៅនឹងតប្មូេការទើផ្ារ ជារិធសស កនុងរររិទរែិេតតន៍ឧសាហកមមទើ៤  និងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ «ការជាំរុញការសិកា
ប្សេប្ជាេ, នវានុេតតន៍, និងរធចាកេទិាដែលអនុេតតធៅកនុងសថ រ័ន TVET» គឺជាដផ្នកមួយកនុងចាំធណាមេសិ័យអាទិភារ
ទាំងប្បាាំររស់ប្កសួង។120 
  

• ប្កសងួពាែិជជកម្ម៖ ររវិតតកម្មឌ៊ីជ៊ីថល សប្មារ់សេប្ោសធ ន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្  
((DDiiggiittaall  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ffoorr  SSMMEEss))

 

ប្កសួងពា ិជាកមម បានខិ្តខ្ាំធ វ្ើការដកទប្មង់ និងបានអនុេតតយ៉ា ងខាា រ់ខ្ាួននូេកមមេ ិ្ ើធោលនធយបាយ និងយុទធ
សង្គ្សតកនុងការអភិេឌឍេសិ័យអាជើេកមម ប្សរធរលដែលរប្ងឹងការធ វ្ើរិរិ្កមមទើផ្ារ (market diversification) សាំធៅ
ែល់ការជាំរុញកាំធ ើ ននិងរធនលឿនសម្ចហរ កមមធសែឋកិចា ធៅកាន់ថាន ក់តាំរន់និងរិភរធោក។

«សហប្ោស ្ុនតូច និងម្យម (SMEs)» គឺជាកតាត ែ៏សាំខាន់មួយកនុងចាំធណាមកតាត សកាត នុរលែនទធទៀត កនុងការ
រនតជាំរុញេសិ័យធសែឋកិចាជាតិ។

119 MLVT (n.d). Special Working Group for TVET. ក្កុម្ការងារពិងស្សស្សម្ួយរបស់្សក្កសួ្សងការងារ កំព៉ុងជំរ៉ុញបងច្ចកវទិាឌីជីថលងៅ
កន៉ុងវស័ិ្សយេប់រ ំបណ្ត៉ុ ុះបណ្តត លបងច្ចកងទស្ស និងវោិជ ជីវៈ (mlvt.gov.kh)  
120 NGO Education Partnership (2019). Modernizing TVET Strategic Action Plan 2019-2023. Retrieved from 
Modernizing TVET Strategic Action Plan 2019 – 2023 – NGO Education Partnership (nepcambodia.org)

មនតេភិាគទិននន័យប្តឹមប្តូេ(ឬធៅថាការធប្រើប្បាស់រ័ត៌ម្ចនដែលម្ចនលកខ ៈជាប្ររ័នធ systematic 
information)។  ដផ្នការយុទធសង្គ្សតធនះ ក៏ធែើមបើរធងោើនសមតថភារធលើកិចាការរែឋបាលកនុងេសិ័យអរ់រ ាំ 
(administration of education) ប្រមទាំងសមតថភារ ធៅកនុងែាំធ ើ រការរុករក និងប្រមូលទិននន័យ
តាមប្ររ័នធឌើជើថ្លផ្ងដែរ។ 

 
គួរកត់សម្ចគ ល់ផ្ងដែរថា ប្កសួងអរ់រ ាំ យុេជន និងកើឡា (MoEYS) ក៏ម្ចនកិចាសហប្រតិរតតិការជាមួយប្កសួង
ការររ និងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ(ធៅកាត់ថា MLVT) ផ្ងដែរ ពាក់រ័នធនឹងការធ វ្ើទាំធនើរកមមប្ររ័នធអរ់រ ាំធៅកមពុជា 
តាមរយៈការអរ់រ ាំចាំធ ះែឹងទូធៅ និង TVET (ការអរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត លរធចាកធទសនិងេជិាា ជើេៈ)។  

កនុងការអនុេតតដផ្នការយុទធសង្គ្សតេសិ័យអរ់រ ាំ (២០១៩–២០២៣) ប្កសួងអរ់រ ាំ យុេជន និងកើឡា កាំរុង ក់រញ្ាូ ល
មុខ្េជិាា ៖ េទិាសង្គ្សត, រធចាកេទិា, េសិវកមម, និងគ ិតេទិា (STEM) ធៅកនុងកមមេ ិ្ ើសកិ្សា ក្សម្មវធីិគាំទ្រ 
ក្សម្មវធីិជាំរុញធុរកិ្សច្ចថ្មី    និងតាមរយៈសិកាខ សោ។118 

រ័ត៌ម្ចនលមអិតរដនថមពាក់រ័នធនឹងSTEM ធប្កាមដែនសមតថកិចា MLVT នឹងប្តូេរិរ ៌ ធៅកនុងដផ្នករ ទ រ់ ននឯក
សរធនះ ដែលសិកាអាំរើយនតការននការអភិេឌឍជាំ ញឌើជើថ្លសប្ម្ចរ់ទើផ្ារការររ។  
 
 

 
 

118 MoEYS (n.d). Education Strategic Plan 2019-2023. Education Strategic Plan 2019-2023 (moeys.gov.kh)
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ធៅប្រធទសកមពុជា សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម បានជួយរធនលឿនយុទធសង្គ្សតចតុធកា ររស់រាជរ ឋ ភិបាល កនុងការ
ជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្ល តាមរយៈេសិ័យ ា្ំៗ០៣ រមួម្ចន121៖ 

១) េសិ័យផ្លិតកមម រមួម្ចន ការដកនចនផ្លិតផ្លកសិកមម កមមនតសល(manufacturing) និងដរ ៉ា

២) េសិ័យធសវាកមម រមួម្ចន អចលនប្ទរយ សណាឋ ោរ និងធភាជនើយ ឋ ន

៣) េសិ័យពា ិជាកមម រមួម្ចន ការលក់ែុាំ និងរាយ។

 

ែូធចនះ SMEs ប្តូេបានោត់ទុកថាជា អ្ឹងខ្នង  ននការរធនលឿនកាំធ ើ នធសែឋកិចាជាតិ។ ធ យសរធហតុផ្លដររធនះ
ធហើយ ធទើរប្តូេដតរធងោើនការយកចិតតទុក ក់រដនថមធទៀតធលើ SMEs  តាមរយៈការរង្គ្ញ្ជា រនូេកញ្ា រ់ធលើកទឹកចិតត
(incentives)ធៅកនុងធោលនធយបាយ ធប្កាមទប្មង់ននការធរៀរចាំធផ្េងៗ  ែូចជា៖ ការកាត់រនថយរនធ ការធលើកដលង
រនធ រមួទាំងកមមេ ិ្ ើប្ទប្ទង់(support programs) ធផ្េងៗ ដែលម្ចនការោាំប្ទហរិញ្ារបទនរើប្កសួងពាក់រ័នធ ឬអងគការ
អនតរជាតិ  ។

 

ការចូលរមួចាំដ កយ៉ា ងសកមមររស់ SMEs ក៏ជាការរធងោើនការររែល់អនកដែលម្ចនប្បាក់ចាំ ូលទរ និងជនរយ
រងធប្ោះ ប្រមទាំងរមួចាំដ កែល់ការរ ើកចធប្មើនេសិ័យឌើជើថ្លប្រករធ យប្រសិទធភារផ្ងដែរ។F

122 
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121 រាជរដ្ឋា ភិាលរមព ុជា, ព្របខណឌ បោលន្បោាយបស្ដ្ារិច្បច ន្ិង ស្ងគមឌីជថីលរមព ុជា ២០២១ ២០៣៥, page: 56/160, 
accessed on March 28, 2022, available at https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2021/06/.pdf
122 រាជបណឌ ិរស្ភារមព ុជា, ទស្សន្ទាន្ស្ដ ីរីមីព្រូស្េព្ោស្ ស្េព្ោស្ធុន្រូច្បន្ិងមធយម បៅព្បបទស្រមព ុជា, page: 6/11, 
accessed on March 28, 2022, available at http://rac.gov.kh/royal-
academy/research/attachments/original/21.pdf?1546423309

ប្កសួងពា ិជាកមម បានផ្តួចធផ្តើមនូេយនតការ ធែើមបើឱ្យ SMEs យកធៅអនុេតតធៅកនុងែាំធ ើ រការប្គរ់ប្គងនិងប្រតិរតតិ
ររស់ខ្លួន ប្សរតាមប្ករខ្ ឌ ននចារ់ ម្ចនែូចតធៅ៖ 

 

ច្៊ាារ ់
 

មាត្ិការទរ៊ាបញ្ញត្ត ិ
 

 
ច្ាប់ស្សដីពី «វងិសធនកម្មច្ាប់ស្សដីពីវធិានពាណិ្ជជកម្មនិង
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម» 

 
ត្ក្ម្ូវឱយក្កស្សួងពាណិ្ជជកម្ម បញ្ជូ នបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម និង
ឯកសរផដលពាក់ព័នធនឹងការច្៉ុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ួយ
ច្ាប់ ងៅត្៉ុោការពាណិ្ជជកម្ម។123 
 

 
ច្ាប់ស្សដីពី «ពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ» 

 
(ដូច្មានបញ្ញជ ក់ជូនខាងងលមី្តងរចួ្ងហយី៖) 
 

ច្ាប់ងនុះជំរ៉ុញពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិក កន៉ុង 
និងងក្ៅក្បងទស្សក្បកបងដ្ឋយភាពងជឿោក ់ តាម្រយៈការ
ទទួលសគ ល់ កណំ្ត្់ក្តាងេ ចិ្ក្ត្ូនិក និងកចិ្ចស្សនា
តាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្ូនិក ក្ពម្ទាងំមានការទទលួសគ ល់
ភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវតាម្ែៃូវច្ាប់ននកណំ្ត្់ក្តាងេ ចិ្ក្ត្នូិក 
និងហត្ថងលខាងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ ផដលកណំ្ត្់ងដ្ឋយបងច្ចក
វទិា និងក្រប់ក្រងងដ្ឋយសថ ប័នរដឋរបស្ស់ងយងី។ ច្ាប់
ងនុះ នឹងែដលល់ទធភាពឱយស្សហក្ោស្សធ៉ុនតូ្ច្ នងិម្ធយម្
(SMEs) ងៅកម្ព៉ុោ អាច្ភាជ ប់ខៃួនងៅនឹងផខេក្ច្វាក់
ែលិត្កម្ម នងិទីែារកន៉ុងក្ស្សកុ និងេនតរោត្ ិ ក៏ដូច្ោ
ជំរ៉ុញឱយមានកាការរននច្ច្ននក្ក្បបឌឌិិត្ត្  ននិងិងកាការរបបងងងងកកីីត្ត្ទទំំននិញិញ  ននិិងងងងស្សស្សវាវា
ថថមមីីៗៗបផនថម្ងទៀត្ែងផដរ។124 
 

 
  

(This space is intentionally left blank) 
 

123 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី វវបិស្មធរមមច្បាបស់្ដ ីរីវនិន្ពាណិជជរមមន្ិងបជជ ីពាណិជជរមម, accessed on April 10, 2022, 
available at https://www.registrationservices.gov.kh/wp-content/uploads/2022/02/.pdf
124 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី ពាណិជជរមមតាមព្បរ័ន្ធ បអ្ឡិច្បព្រូន្ិរ, accessed on April 10, 2022, available at 
https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/.pdf



57ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ធៅប្រធទសកមពុជា សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម បានជួយរធនលឿនយុទធសង្គ្សតចតុធកា ររស់រាជរ ឋ ភិបាល កនុងការ
ជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្ល តាមរយៈេសិ័យ ា្ំៗ០៣ រមួម្ចន121៖ 

១) េសិ័យផ្លិតកមម រមួម្ចន ការដកនចនផ្លិតផ្លកសិកមម កមមនតសល(manufacturing) និងដរ ៉ា

២) េសិ័យធសវាកមម រមួម្ចន អចលនប្ទរយ សណាឋ ោរ និងធភាជនើយ ឋ ន

៣) េសិ័យពា ិជាកមម រមួម្ចន ការលក់ែុាំ និងរាយ។

 

ែូធចនះ SMEs ប្តូេបានោត់ទុកថាជា អ្ឹងខ្នង  ននការរធនលឿនកាំធ ើ នធសែឋកិចាជាតិ។ ធ យសរធហតុផ្លដររធនះ
ធហើយ ធទើរប្តូេដតរធងោើនការយកចិតតទុក ក់រដនថមធទៀតធលើ SMEs  តាមរយៈការរង្គ្ញ្ជា រនូេកញ្ា រ់ធលើកទឹកចិតត
(incentives)ធៅកនុងធោលនធយបាយ ធប្កាមទប្មង់ននការធរៀរចាំធផ្េងៗ  ែូចជា៖ ការកាត់រនថយរនធ ការធលើកដលង
រនធ រមួទាំងកមមេ ិ្ ើប្ទប្ទង់(support programs) ធផ្េងៗ ដែលម្ចនការោាំប្ទហរិញ្ារបទនរើប្កសួងពាក់រ័នធ ឬអងគការ
អនតរជាតិ  ។

 

ការចូលរមួចាំដ កយ៉ា ងសកមមររស់ SMEs ក៏ជាការរធងោើនការររែល់អនកដែលម្ចនប្បាក់ចាំ ូលទរ និងជនរយ
រងធប្ោះ ប្រមទាំងរមួចាំដ កែល់ការរ ើកចធប្មើនេសិ័យឌើជើថ្លប្រករធ យប្រសិទធភារផ្ងដែរ។F

122 
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121 រាជរដ្ឋា ភិាលរមព ុជា, ព្របខណឌ បោលន្បោាយបស្ដ្ារិច្បច ន្ិង ស្ងគមឌីជថីលរមព ុជា ២០២១ ២០៣៥, page: 56/160, 
accessed on March 28, 2022, available at https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2021/06/.pdf
122 រាជបណឌ ិរស្ភារមព ុជា, ទស្សន្ទាន្ស្ដ ីរីមីព្រូស្េព្ោស្ ស្េព្ោស្ធុន្រូច្បន្ិងមធយម បៅព្បបទស្រមព ុជា, page: 6/11, 
accessed on March 28, 2022, available at http://rac.gov.kh/royal-
academy/research/attachments/original/21.pdf?1546423309

ប្កសួងពា ិជាកមម បានផ្តួចធផ្តើមនូេយនតការ ធែើមបើឱ្យ SMEs យកធៅអនុេតតធៅកនុងែាំធ ើ រការប្គរ់ប្គងនិងប្រតិរតតិ
ររស់ខ្លួន ប្សរតាមប្ករខ្ ឌ ននចារ់ ម្ចនែូចតធៅ៖ 

 

ច្៊ាារ ់
 

មាត្ិការទរ៊ាបញ្ញត្ត ិ
 

 
ច្ាប់ស្សដីពី «វងិសធនកម្មច្ាប់ស្សដីពីវធិានពាណិ្ជជកម្មនិង
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម» 

 
ត្ក្ម្ូវឱយក្កស្សួងពាណិ្ជជកម្ម បញ្ជូ នបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម និង
ឯកសរផដលពាក់ព័នធនឹងការច្៉ុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ួយ
ច្ាប់ ងៅត្៉ុោការពាណិ្ជជកម្ម។123 
 

 
ច្ាប់ស្សដីពី «ពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ» 

 
(ដូច្មានបញ្ញជ ក់ជូនខាងងលមី្តងរចួ្ងហយី៖) 
 

ច្ាប់ងនុះជំរ៉ុញពាណិ្ជជកម្មតាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្នូិក កន៉ុង 
និងងក្ៅក្បងទស្សក្បកបងដ្ឋយភាពងជឿោក ់ តាម្រយៈការ
ទទួលសគ ល់ កណំ្ត្់ក្តាងេ ចិ្ក្ត្ូនិក និងកចិ្ចស្សនា
តាម្ក្បព័នធងេ ចិ្ក្ត្ូនិក ក្ពម្ទាងំមានការទទលួសគ ល់
ភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវតាម្ែៃូវច្ាប់ននកណំ្ត្់ក្តាងេ ចិ្ក្ត្នូិក 
និងហត្ថងលខាងេ ចិ្ក្ត្ូនកិ ផដលកណំ្ត្់ងដ្ឋយបងច្ចក
វទិា និងក្រប់ក្រងងដ្ឋយសថ ប័នរដឋរបស្ស់ងយងី។ ច្ាប់
ងនុះ នឹងែដលល់ទធភាពឱយស្សហក្ោស្សធ៉ុនតូ្ច្ នងិម្ធយម្
(SMEs) ងៅកម្ព៉ុោ អាច្ភាជ ប់ខៃួនងៅនឹងផខេក្ច្វាក់
ែលិត្កម្ម និងទីែារកន៉ុងក្ស្សកុ និងេនតរោត្ ិ ក៏ដូច្ោ
ជំរ៉ុញឱយមានកាការរននច្ច្ននក្ក្បបឌឌិិត្ត្  ននិងិងកាការរបបងងងងកកីីត្ត្ទទំំននិញិញ  ននិិងងងងស្សស្សវាវា
ថថមមីីៗៗបផនថម្ងទៀត្ែងផដរ។124 
 

 
  

(This space is intentionally left blank) 
 

123 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី វវបិស្មធរមមច្បាបស់្ដ ីរីវនិន្ពាណិជជរមមន្ិងបជជ ីពាណិជជរមម, accessed on April 10, 2022, 
available at https://www.registrationservices.gov.kh/wp-content/uploads/2022/02/.pdf
124 ព្រះរាជព្រម, ច្បាប់ស្ដ ីរី ពាណិជជរមមតាមព្បរ័ន្ធ បអ្ឡិច្បព្រូន្ិរ, accessed on April 10, 2022, available at 
https://www.ocm.gov.kh/wp-content/uploads/2019/11/.pdf



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល58

ចាំណាយធ យោម នសច់ប្បាក់ធៅកមពុជា។ ែូធចនះធហើយ ពា ិជាកមមតាមធអេចិប្តូនិក បានររា ញឱ្យធ ើញនូេយុគ
សម័យថ្មើមួយសប្ម្ចរ់ការទិញទាំនិញធៅធលើទើផ្ារធ យមិនោាំបាច់រង់ប្បាក់ធ យផ្លទ ល់។F
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្ ោរជាតិននកមពុជាបានសននិ ឋ នថា និ ន ការធៅកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លធៅកមពុជា និងប្ររ័នធធអកូេូសុើរធចាកេទិា
ហរិញ្ាេតថុ ម្ចនែូចជា៖ ការទូទត់តាមឌើជើថ្ល ការធ ល្ើយតររហ័សភាល មៗ [QR] តាមរយៈកូែសប្ម្ចរ់ការទូទត់ដររ
ឌើជើថ្ល និងែាំធណាះប្សយហរិញ្ាេតថុប្រករធ យភារនចនប្រឌិតធផ្េងធទៀតធែើមបើទក់ទញអនកធប្រើប្បាស់ ក៏ែូចជា
ទក់ទញេសិ័យសហប្ោស្ុនមើប្កូ តូច និងម្យម(MSME)។ ែូធចនះធហើយ ធ វ្ើឱ្យការេនិិធយគធៅកនុងេសិ័យមួយ
ចាំនួន ែូចជា៖ ្ ោរឌើជើថ្ល(digital banking), ការទូទត់តាមទូរស័រទ(mobile payments), និងការធ ះ
ប្សយហរិញ្ាេតថុរើអាជើេកមមមួយធៅអាជើេកមមមួយធទៀត(B2B) រើអនកលក់ធៅែល់អនកធប្រើប្បាស់(B2C)ក៏ែូចជារលុក
ដ្ន(blockchain) ប្រមទាំងការរធងោើតកមមេ ិ្ ើេមិជឈការហរិញ្ាេតថុ(decentralized financial applications)   
ធផ្េងធទៀត កាល យជាឱ្កាសែ៏លអសប្ម្ចរ់េនិិធយគិន។130

គួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ដែរថារធចាកេទិាហរិញ្ាេតតុ(FinTech) ក៏សថិតធប្កាមការយកចិតតទុក ក់រើប្កសួងធសែឋកិចា និង
ហរិញ្ាេតថុ ផ្ងដែរ។  
 
                                              

129 មជឈមណឌ លអ្ភិវឌឍន្៍រមព ុជា, ផស្វងយល់រីបស្ដ្ារិច្បចឌីជថីល, page: 6/8 accessed on March 30, 2022, available at 
https://cd-center.org/wp-content/uploads/2019/08/P127_20190729_V1IS5_KH.pdf
130 Chinese start-up body set to ‘create impact’ in fintech | Phnom Penh Post 

• ធនាោរជាតិនន្កម្ព ជា៖ ប្រតិរតតិការធនាោរ ន្ិងេរិញ្ញវតថ អេឡចិ្ប្តូន្ិក 
((EE--bbaannkkiinngg,,  ee--wwaalllleett  aanndd  ee--ffiinnaannccee))

ការធប្រើប្បាស់ធសវាកមម្ ោរគឺធៅម្ចនកប្មិត ធ យកនុងធ ះម្ចនការរកធ ើញថា ប្រជាជនកមពុជាយ៉ា ងធហាច
ណាស់ ៧៨% មិនបានទទួលធសវា្ ោរធ ះធទ។ គួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ផ្ងដែរថា ធរើធទះរើជាររយិរននហរិញ្ាេតថុ
(financial inclusion សាំធៅែល់ប្រតិរតតិការទូធៅននការទទួលបានការធប្រើប្បាស់ហរិញ្ាេតថុតាមរយៈ ការទូទត់ ការ
សនេាំ ឥ ទន និងការធា រា៉ា រ់រង) ធៅដតជាកងវល់ រ៉ាុដនតអាចធ ះប្សយបានធ យរធចាកេទិា ធែើមបើរប្ងួមគម្ចល ត
ែ៏ ា្ំមួយធនះ។ ជាកិចាធ ល្ើយតរ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ្ ោរជាតិននកមពុជាបាន ក់ឱ្យែាំធ ើ រការនូេប្ររ័នធទូទត់ធ យ
ដផ្អកធលើកមមេ ិ្ ើរលុកធ្ន (block-chain) តាមរយៈគធប្ម្ចងបាគង  (Project Bakong)។125 ជាមួយនឹងការធ វ្ើទាំធនើរកមម
ធៅធលើប្ររ័នធទូទត់តាមដររឌើជើថ្លដររធនះ គធប្ម្ចងមួយធនះម្ចនធោលរាំ ងធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការទូទត់ធៅ
កនុងប្រតិរតតិការលក់រាយ ឱ្យធែើរតាមប្ររ័នធឌើជើថ្ល ធែើមបើផ្តល់ធសវាកមមកាន់ដតប្រធសើរធេើងនិងចាំណាយតិច ធៅកនុង
ចាំធណាមធោលធៅធផ្េងធទៀត។126 

 

ប្ររ័នធបាគង គឺជាកមមេ ិ្ ើមួយដែលអនុញ្ជា តឱ្យប្រជារលរែឋដែលមិនម្ចនគ នើ្ ោរ អាចទទួលបាននូេរទ
រិធស្ន៍ននររយិរននហរិញ្ាេតថុ(financial inclusion) ធ យសរដតប្ររ័នធបាគងធនះ សប្មួលអនកធប្រើប្បាស់ដែលមិន
ម្ចនគ នើ្ ោរ ក៏អាចធប្រើប្បាស់បានដែរ ធ យប្ោន់ដតធៅកាន់្ ោរនែគូ (នែគូររស់បាគង) ធែើមបើែកសច់
ប្បាក់។ ធនះក៏ធប្ពាះដតប្ររ័នធបាគង អាចធែើរតួជាកញ្ា រ់លុយធអេចិប្តូនិក(e-wallet) ធ យប្ោន់ដតធ វ្ើប្រតិរតតិការ
ទូទត់ធ យការធប្រើធលខ្កូែ(QR)ផ្លទ ល់ខ្លួន ដែលប្តូេបានធផ្ាើរតាមតាមរយៈទូរស័រទនែ។ តាមរយៈរធចាកេទិាធនះ 
អនកធប្រើប្បាស់ម្ចនភារធជឿជាក់កនុងការធប្រើប្បាស់ រើធប្ពាះវាបានធា ថាម្ចនសុេតថិភារប្រយុទធប្រឆ្ាំង និង រារា ាំងការ
លួចទិននន័យ/រ័ត៌ម្ចនផ្លទ ល់ខ្លួន។127

្ ោរជាតិននកមពុជា បានជាំរុញធលើកទឹកចិតតែល់ប្គរ់ប្គឹះសថ ន្ ោរ និងហរិញ្ាេតថុ ធែើមបើទញយកអតថ
ប្រធយជន៍រើភាររ ើកចធប្មើនដផ្នករធចាកេទិា ធៅកនុងលកខខ្ ឌ ធសវាកមមហរិញ្ាេតថុដររឌើជើថ្លថ្មើជាមួយនឹងការចូល
ធប្រើប្បាស់កាន់ដតទូលាំទូោយ ម្ចនសុេតថិភារ និងនថ្លធសវាសមរមយ(ធ យោម ននថ្លធសវាអនតរ្ ោរ)។ 

ការ ក់ឱ្យធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធបាគង ជាក់ដសាងផ្ាល់នូេផ្លប្រធយជន៍គឺ ធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេសថ នភារហរិញ្ាេតថុ 
(ប្កុមហ៊ាុន េនិិធយគិន និងទើផ្ារ) និងធ ះប្សយរញ្ជា ទូទត់ ល្ងសថ រ័នហរិញ្ាេតថុ។F
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ប្ររ័នធ្ ោរឯករាជយធផ្េងធទៀត ដែលបានរមួរញ្ាូ លកមមេ ិ្ ើ្ ោរចល័ត(mobile banking app)   ម្ចនែូច
ជា ABA និង PiPay ក៏បានផ្តល់ជូននូេធសវាកមមទូទត់សច់ប្បាក់តាមរយៈអុើន្ឺ ិត ធែើមបើធលើកកមពស់ការ

125 ASEAN 4.0: How Cambodia is using technology for good | World Economic Forum (weforum.org)
126 Hyperledger_CaseStudy_Soramitsu_Printable_111220.pdf
127 Hyperledger_CaseStudy_Soramitsu_Printable_111220.pdf
128 KHMER TIMES, ព្បរ័ន្ធ ទូទារ់បអ្ឡិច្បព្រូន្ិរព្រូវាន្អ្ភិវឌឍន្ិងដ្ឋរ់ឲ្យដ្ំបណើរការ បដ្ើមបីបលើរមពស្់ព្បស្ិទធភារបស្ដ្ារិច្បច ប
វរោិបន្នេិរជវ វរថ ុ ន្ិងការបព្បើព្ាស្់របូិយវរថ ុជារិ, accessed on March 30, 2022, available at 
https://www.khmertimeskh.com/501043174/



59ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ចាំណាយធ យោម នសច់ប្បាក់ធៅកមពុជា។ ែូធចនះធហើយ ពា ិជាកមមតាមធអេចិប្តូនិក បានររា ញឱ្យធ ើញនូេយុគ
សម័យថ្មើមួយសប្ម្ចរ់ការទិញទាំនិញធៅធលើទើផ្ារធ យមិនោាំបាច់រង់ប្បាក់ធ យផ្លទ ល់។F
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្ ោរជាតិននកមពុជាបានសននិ ឋ នថា និ ន ការធៅកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លធៅកមពុជា និងប្ររ័នធធអកូេូសុើរធចាកេទិា
ហរិញ្ាេតថុ ម្ចនែូចជា៖ ការទូទត់តាមឌើជើថ្ល ការធ ល្ើយតររហ័សភាល មៗ [QR] តាមរយៈកូែសប្ម្ចរ់ការទូទត់ដររ
ឌើជើថ្ល និងែាំធណាះប្សយហរិញ្ាេតថុប្រករធ យភារនចនប្រឌិតធផ្េងធទៀតធែើមបើទក់ទញអនកធប្រើប្បាស់ ក៏ែូចជា
ទក់ទញេសិ័យសហប្ោស្ុនមើប្កូ តូច និងម្យម(MSME)។ ែូធចនះធហើយ ធ វ្ើឱ្យការេនិិធយគធៅកនុងេសិ័យមួយ
ចាំនួន ែូចជា៖ ្ ោរឌើជើថ្ល(digital banking), ការទូទត់តាមទូរស័រទ(mobile payments), និងការធ ះ
ប្សយហរិញ្ាេតថុរើអាជើេកមមមួយធៅអាជើេកមមមួយធទៀត(B2B) រើអនកលក់ធៅែល់អនកធប្រើប្បាស់(B2C)ក៏ែូចជារលុក
ដ្ន(blockchain) ប្រមទាំងការរធងោើតកមមេ ិ្ ើេមិជឈការហរិញ្ាេតថុ(decentralized financial applications)   
ធផ្េងធទៀត កាល យជាឱ្កាសែ៏លអសប្ម្ចរ់េនិិធយគិន។130

គួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ដែរថារធចាកេទិាហរិញ្ាេតតុ(FinTech) ក៏សថិតធប្កាមការយកចិតតទុក ក់រើប្កសួងធសែឋកិចា និង
ហរិញ្ាេតថុ ផ្ងដែរ។  
 
                                              

129 មជឈមណឌ លអ្ភិវឌឍន្៍រមព ុជា, ផស្វងយលរ់ីបស្ដ្ារិច្បចឌីជថីល, page: 6/8 accessed on March 30, 2022, available at 
https://cd-center.org/wp-content/uploads/2019/08/P127_20190729_V1IS5_KH.pdf
130 Chinese start-up body set to ‘create impact’ in fintech | Phnom Penh Post 

• ធនាោរជាតិនន្កម្ព ជា៖ ប្រតិរតតកិារធនាោរ ន្ិងេរិញ្ញវតថ អេឡចិ្ប្តូន្ិក 
((EE--bbaannkkiinngg,,  ee--wwaalllleett  aanndd  ee--ffiinnaannccee))

ការធប្រើប្បាស់ធសវាកមម្ ោរគឺធៅម្ចនកប្មិត ធ យកនុងធ ះម្ចនការរកធ ើញថា ប្រជាជនកមពុជាយ៉ា ងធហាច
ណាស់ ៧៨% មិនបានទទួលធសវា្ ោរធ ះធទ។ គួរឱ្យកត់សម្ចគ ល់ផ្ងដែរថា ធរើធទះរើជាររយិរននហរិញ្ាេតថុ
(financial inclusion សាំធៅែល់ប្រតិរតតិការទូធៅននការទទួលបានការធប្រើប្បាស់ហរិញ្ាេតថុតាមរយៈ ការទូទត់ ការ
សនេាំ ឥ ទន និងការធា រា៉ា រ់រង) ធៅដតជាកងវល់ រ៉ាុដនតអាចធ ះប្សយបានធ យរធចាកេទិា ធែើមបើរប្ងួមគម្ចល ត
ែ៏ ា្ំមួយធនះ។ ជាកិចាធ ល្ើយតរ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ្ ោរជាតិននកមពុជាបាន ក់ឱ្យែាំធ ើ រការនូេប្ររ័នធទូទត់ធ យ
ដផ្អកធលើកមមេ ិ្ ើរលុកធ្ន (block-chain) តាមរយៈគធប្ម្ចងបាគង  (Project Bakong)។125 ជាមួយនឹងការធ វ្ើទាំធនើរកមម
ធៅធលើប្ររ័នធទូទត់តាមដររឌើជើថ្លដររធនះ គធប្ម្ចងមួយធនះម្ចនធោលរាំ ងធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេការទូទត់ធៅ
កនុងប្រតិរតតិការលក់រាយ ឱ្យធែើរតាមប្ររ័នធឌើជើថ្ល ធែើមបើផ្តល់ធសវាកមមកាន់ដតប្រធសើរធេើងនិងចាំណាយតិច ធៅកនុង
ចាំធណាមធោលធៅធផ្េងធទៀត។126 

 

ប្ររ័នធបាគង គឺជាកមមេ ិ្ ើមួយដែលអនុញ្ជា តឱ្យប្រជារលរែឋដែលមិនម្ចនគ នើ្ ោរ អាចទទួលបាននូេរទ
រិធស្ន៍ននររយិរននហរិញ្ាេតថុ(financial inclusion) ធ យសរដតប្ររ័នធបាគងធនះ សប្មួលអនកធប្រើប្បាស់ដែលមិន
ម្ចនគ នើ្ ោរ ក៏អាចធប្រើប្បាស់បានដែរ ធ យប្ោន់ដតធៅកាន់្ ោរនែគូ (នែគូររស់បាគង) ធែើមបើែកសច់
ប្បាក់។ ធនះក៏ធប្ពាះដតប្ររ័នធបាគង អាចធែើរតួជាកញ្ា រ់លុយធអេចិប្តូនិក(e-wallet) ធ យប្ោន់ដតធ វ្ើប្រតិរតតិការ
ទូទត់ធ យការធប្រើធលខ្កូែ(QR)ផ្លទ ល់ខ្លួន ដែលប្តូេបានធផ្ាើរតាមតាមរយៈទូរស័រទនែ។ តាមរយៈរធចាកេទិាធនះ 
អនកធប្រើប្បាស់ម្ចនភារធជឿជាក់កនុងការធប្រើប្បាស់ រើធប្ពាះវាបានធា ថាម្ចនសុេតថិភារប្រយុទធប្រឆ្ាំង និង រារា ាំងការ
លួចទិននន័យ/រ័ត៌ម្ចនផ្លទ ល់ខ្លួន។127

្ ោរជាតិននកមពុជា បានជាំរុញធលើកទឹកចិតតែល់ប្គរ់ប្គឹះសថ ន្ ោរ និងហរិញ្ាេតថុ ធែើមបើទញយកអតថ
ប្រធយជន៍រើភាររ ើកចធប្មើនដផ្នករធចាកេទិា ធៅកនុងលកខខ្ ឌ ធសវាកមមហរិញ្ាេតថុដររឌើជើថ្លថ្មើជាមួយនឹងការចូល
ធប្រើប្បាស់កាន់ដតទូលាំទូោយ ម្ចនសុេតថិភារ និងនថ្លធសវាសមរមយ(ធ យោម ននថ្លធសវាអនតរ្ ោរ)។ 

ការ ក់ឱ្យធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធបាគង ជាក់ដសាងផ្ាល់នូេផ្លប្រធយជន៍គឺ ធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេសថ នភារហរិញ្ាេតថុ 
(ប្កុមហ៊ាុន េនិិធយគិន និងទើផ្ារ) និងធ ះប្សយរញ្ជា ទូទត់ ល្ងសថ រ័នហរិញ្ាេតថុ។F
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ប្ររ័នធ្ ោរឯករាជយធផ្េងធទៀត ដែលបានរមួរញ្ាូ លកមមេ ិ្ ើ្ ោរចល័ត(mobile banking app)   ម្ចនែូច
ជា ABA និង PiPay ក៏បានផ្តល់ជូននូេធសវាកមមទូទត់សច់ប្បាក់តាមរយៈអុើន្ឺ ិត ធែើមបើធលើកកមពស់ការ

125 ASEAN 4.0: How Cambodia is using technology for good | World Economic Forum (weforum.org)
126 Hyperledger_CaseStudy_Soramitsu_Printable_111220.pdf
127 Hyperledger_CaseStudy_Soramitsu_Printable_111220.pdf
128 KHMER TIMES, ព្បរ័ន្ធ ទូទារ់បអ្ឡិច្បព្រូន្ិរព្រូវាន្អ្ភិវឌឍន្ិងដ្ឋរ់ឲ្យដ្ំបណើរការ បដ្ើមបីបលើរមពស្់ព្បស្ិទធភារបស្ដ្ារិច្បច ប
វរោិបន្នេិរជវ វរថ ុ ន្ិងការបព្បើព្ាស្់របូិយវរថ ុជារិ, accessed on March 30, 2022, available at 
https://www.khmertimeskh.com/501043174/
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➢ អាជ៊ីវកម្មរអងកើតថម៊ី ណដ្លណផែកអលើរអច្ចកវទិា(TECH STARUPS)) 
 

ក្កស្សួងងស្សដឋកិច្ចនិងហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (MEF) ក៏បនតជំរ៉ុញរំនិត្ែតួច្ងែតីម្ងែេងៗងទៀត្ ងដីម្បឱីយមានអាជីវកម្មបងងកីត្ថមីផែអកងលី
បងច្ចកវទិា(tech startups) ផដលកន៉ុងងនាុះែងផដរក៏មានកម្មវធីិ «មូ្លនិធិេភិវឌឍន៍ជំនាញ» ស្សក្មាប់ងធវីឱយក្បងស្សីរ
ង ងីនូវជំនាញកន៉ុងវសិ្ស័យSMEs និង កន៉ុងដំណ្តក់កាលលូត្ោស្ស់ននអាជីវរកម្មបងងកីត្ថមីងលីកដំបូង(Startups)។ 
កម្មវធីិនិងេងគោកំ្ទដនទងទៀត្(ដល់SMEs និង Tech Startups) រមួ្មាន៖133 
 

- ស្សហក្ោស្សផខមរ (Khmer Entreprise) 
- ម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្ត៉ុ ុះធ៉ុរកិច្ចថមីងត្ងោ (Techo Startup Center)  
- កម្មវធីិោតិ្កម្ព៉ុោស្សក្មាប់បណ្ត៉ុ ុះធ៉ុរកិច្ចថមី(អាជីវកម្មបងងកីត្ថមី)  
- ធនាោរ SMEs 
- សជីវកម្មធានាឥណ្ទានកម្ព៉ុោ (CGCC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
កំណត់ស្សមាគ ល់៖  
 

* រាល់ការបកផក្បង ម្ ុះបងច្ចកងទស្ស អាច្មានភាពងលអៀងកន៉ុ ងការងក្បីក្បាស្ស់ពាកយងពជន៍  
* ចំ្ងពាុះរងក្មាង កម្មវធីិោកំ្ទ និងរំនិត្ែតួ ច្ងែតីម្ដនទងទៀត្ មានជូនកន៉ុ ងតារាង ននទំព័របនាា ប់ 

133 ADB (2022). Cambodia’s Ecosystem for Tech-Startups. Retrieved from: Cambodia’s Ecosystem for Technology 
Startups (adb.org)

• ប្កសងួអសដ្ឋកិច្ច ន្ិងេរិញ្ញវតថ ៖ រអច្ចកវិទាេរិញ្ញវតថ (FINTECH))  ន្ិងអាជ៊ីវកម្ម
រអងកើតថម៊ី ណដ្លណផែកអលើរអច្ចកវិទា(TECH STARUPS))

➢ រអច្ចកវិទាេរិញ្ញវតថ  ((FINTECH)

រចាុរបនន កិចារិធប្ោះធយរល់ធោលនធយបាយធែើមបើធឆ្ព ះធៅរកការ ក់ធចញនូេ «ធោលនធយបាយអភិេឌឍន៍        

រធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ(FinTech)» ប្តូេបានធរៀរចាំធេើងធ យប្កសួងធសែឋកិចា និងហរិញ្ាេតថុ។ ធាតុចូលទាំងរ៉ាុ ម ន
ប្តូេបានរ ាំរឹងទុកថា នឹងរមួចាំដ កែល់ការធរៀរចាំប្ករខ្ ឌ ប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ ធលើការអភិេឌឍរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ 
ធរលរចាុរបនន ដែលរមួម្ចនរញ្ជា ប្រឈមផ្ងដែរ។ រុទធិទាំងអស់ធ ះនឹងធលើកសទួយែល់សហគមន៍រធចាកេទិាហរិញ្ា
េតថុ(អនកធប្រើប្បាស់ធសវា FinTech ទាំងអស់)  ធែើមបើធា ឱ្យបានថាម្ចនរ័ត៌ម្ចនប្គរ់ប្ោន់ធៅកនុងការរធងោើតធោល
នធយបាយមួយប្រករធៅធ យររយិរនន។ ធោលនធយបាយរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ(FinTech Policy) គឺជាេ ិ្ ើ
សង្គ្សតមួយ ធែើមបើកាំ ត់ទិសធៅននររយិរននហរិញ្ាេតថុឌើជើថ្ល ដែលនឹងកាល យជាអនុភារជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្ល
(leverage of digital economy)។F
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សិកាខ សោរិធប្ោះធយរល់ថាន ក់ជាតិសតើរើ «ធោលនធយបាយ និងទិសធៅេសិ័យរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុកមពុជា 
(រធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ FinTech)»ជាដផ្នកសាំខាន់មួយ កនុងការកសងធហ ឋ រច សមព័នធរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ ធែើមបើ៖ 

(i) ទក់ទញអនកេនិិធយគកនុងប្សុកនិងធប្ៅប្សុក 

(ii) ធលើកកមពស់ការោរ់ធផ្តើមអាជើេកមមនិងប្កុមហ៊ាុនរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ
(iii) ធលើកកមពស់រធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុធៅកនុងការផ្តលជូ់នធសវាកមមនិងផ្លិតផ្ល ក៏ែូចជា

(iv) ជាំរុញការប្រកួតប្រដជងធសែឋកិចាផ្ងដែរ។

រ៉ាុ ម នឆ្ន ាំចុងធប្កាយធនះ ប្ររ័នធរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ ជាទើោរ់អារមម ៍សប្ម្ចរ់កមពុជា ជារិធសសការទូទត់និងការ
ធផ្ទរប្បាក់តាមប្ររ័នធឌើជើថ្ល ដែលជានិ ន ការមួយធកើនធេើងប្សរធរលនឹងការរ ើករាល លជាំងឺកូេ ើែ-១៩ ែូធចនះធសវា
កមមជាធប្ចើនប្តូេបានផ្លល ស់រតូរធៅជាប្រតិរតតិការធ យោម នសច់ប្បាក់។F
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(This space is intentionally left blank)  

131 freshnewsasia, ព្រសួ្ងបស្ដ្ារិច្បច បរៀបច្បំស្ិកាខ ស្មលារិបព្ោះបោបល់ថ្នន រ់ជារិ ស្ដ ីរីបោលន្បោាយ ន្ិងទិស្បៅនន្វសិ្័យ
បបច្បចរវទិាេិរជវ វរថ ុរមព ុជា, accessed on April 26, 2022, available at 
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/238910-2022-04-19-10-00-41.html
132 freshnewsasia, ព្រសួ្ងបស្ដ្ារិច្បច បរៀបច្បំស្ិកាខ ស្មលារិបព្ោះបោបល់ថ្នន រ់ជារិ ស្ដ ីរីបោលន្បោាយ ន្ិងទិស្បៅនន្វសិ្័យ
បបច្បចរវទិាេិរជវ វរថ ុរមព ុជា, accessed on April 26, 2022, available at 
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/238910-2022-04-19-10-00-41.html
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➢ អាជ៊ីវកម្មរអងកើតថម៊ី ណដ្លណផែកអលើរអច្ចកវទិា(TECH STARUPS)) 
 

ក្កស្សួងងស្សដឋកិច្ចនិងហរិញ្ាវត្ថ៉ុ (MEF) ក៏បនតជំរ៉ុញរំនិត្ែតួច្ងែតីម្ងែេងៗងទៀត្ ងដីម្បឱីយមានអាជីវកម្មបងងកីត្ថមីផែអកងលី
បងច្ចកវទិា(tech startups) ផដលកន៉ុងងនាុះែងផដរក៏មានកម្មវធីិ «មូ្លនិធិេភិវឌឍន៍ជំនាញ» ស្សក្មាប់ងធវីឱយក្បងស្សីរ
ង ងីនូវជំនាញកន៉ុងវសិ្ស័យSMEs និង កន៉ុងដំណ្តក់កាលលូត្ោស្ស់ននអាជីវរកម្មបងងកីត្ថមីងលីកដំបូង(Startups)។ 
កម្មវធីិនិងេងគោកំ្ទដនទងទៀត្(ដល់SMEs និង Tech Startups) រមួ្មាន៖133 
 

- ស្សហក្ោស្សផខមរ (Khmer Entreprise) 
- ម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្ត៉ុ ុះធ៉ុរកិច្ចថមីងត្ងោ (Techo Startup Center)  
- កម្មវធីិោតិ្កម្ព៉ុោស្សក្មាប់បណ្ត៉ុ ុះធ៉ុរកិច្ចថមី(អាជីវកម្មបងងកីត្ថមី)  
- ធនាោរ SMEs 
- សជីវកម្មធានាឥណ្ទានកម្ព៉ុោ (CGCC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
កំណត់ស្សមាគ ល់៖  
 

* រាល់ការបកផក្បង ម្ ុះបងច្ចកងទស្ស អាច្មានភាពងលអៀងកន៉ុ ងការងក្បីក្បាស្ស់ពាកយងពជន៍  
* ចំ្ងពាុះរងក្មាង កម្មវធីិោកំ្ទ និងរំនិត្ែតួ ច្ងែតីម្ដនទងទៀត្ មានជូនកន៉ុ ងតារាង ននទំព័របនាា ប់ 

133 ADB (2022). Cambodia’s Ecosystem for Tech-Startups. Retrieved from: Cambodia’s Ecosystem for Technology 
Startups (adb.org)

• ប្កសងួអសដ្ឋកិច្ច ន្ិងេរិញ្ញវតថ ៖ រអច្ចកវិទាេរិញ្ញវតថ (FINTECH))  ន្ិងអាជ៊ីវកម្ម
រអងកើតថម៊ី ណដ្លណផែកអលើរអច្ចកវិទា(TECH STARUPS))

➢ រអច្ចកវិទាេរិញ្ញវតថ  ((FINTECH)

រចាុរបនន កិចារិធប្ោះធយរល់ធោលនធយបាយធែើមបើធឆ្ព ះធៅរកការ ក់ធចញនូេ «ធោលនធយបាយអភិេឌឍន៍        

រធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ(FinTech)» ប្តូេបានធរៀរចាំធេើងធ យប្កសួងធសែឋកិចា និងហរិញ្ាេតថុ។ ធាតុចូលទាំងរ៉ាុ ម ន
ប្តូេបានរ ាំរឹងទុកថា នឹងរមួចាំដ កែល់ការធរៀរចាំប្ករខ្ ឌ ប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ ធលើការអភិេឌឍរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ 
ធរលរចាុរបនន ដែលរមួម្ចនរញ្ជា ប្រឈមផ្ងដែរ។ រុទធិទាំងអស់ធ ះនឹងធលើកសទួយែល់សហគមន៍រធចាកេទិាហរិញ្ា
េតថុ(អនកធប្រើប្បាស់ធសវា FinTech ទាំងអស់)  ធែើមបើធា ឱ្យបានថាម្ចនរ័ត៌ម្ចនប្គរ់ប្ោន់ធៅកនុងការរធងោើតធោល
នធយបាយមួយប្រករធៅធ យររយិរនន។ ធោលនធយបាយរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ(FinTech Policy) គឺជាេ ិ្ ើ
សង្គ្សតមួយ ធែើមបើកាំ ត់ទិសធៅននររយិរននហរិញ្ាេតថុឌើជើថ្ល ដែលនឹងកាល យជាអនុភារជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្ល
(leverage of digital economy)។F
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(រធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ FinTech)»ជាដផ្នកសាំខាន់មួយ កនុងការកសងធហ ឋ រច សមព័នធរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ ធែើមបើ៖ 

(i) ទក់ទញអនកេនិិធយគកនុងប្សុកនិងធប្ៅប្សុក 

(ii) ធលើកកមពស់ការោរ់ធផ្តើមអាជើេកមមនិងប្កុមហ៊ាុនរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ
(iii) ធលើកកមពសរ់ធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុធៅកនុងការផ្តលជូ់នធសវាកមមនិងផ្លិតផ្ល ក៏ែូចជា

(iv) ជាំរុញការប្រកួតប្រដជងធសែឋកិចាផ្ងដែរ។

រ៉ាុ ម នឆ្ន ាំចុងធប្កាយធនះ ប្ររ័នធរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ ជាទើោរ់អារមម ៍សប្ម្ចរ់កមពុជា ជារិធសសការទូទត់និងការ
ធផ្ទរប្បាក់តាមប្ររ័នធឌើជើថ្ល ដែលជានិ ន ការមួយធកើនធេើងប្សរធរលនឹងការរ ើករាល លជាំងឺកូេ ើែ-១៩ ែូធចនះធសវា
កមមជាធប្ចើនប្តូេបានផ្លល ស់រតូរធៅជាប្រតិរតតិការធ យោម នសច់ប្បាក់។F
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131 freshnewsasia, ព្រសួ្ងបស្ដ្ារិច្បច បរៀបច្បំស្ិកាខ ស្មលារិបព្ោះបោបល់ថ្នន រ់ជារិ ស្ដ ីរីបោលន្បោាយ ន្ិងទិស្បៅនន្វសិ្័យ
បបច្បចរវទិាេិរជវ វរថ ុរមព ុជា, accessed on April 26, 2022, available at 
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បបច្បចរវទិាេិរជវ វរថ ុរមព ុជា, accessed on April 26, 2022, available at 
http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/238910-2022-04-19-10-00-41.html
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• យ៉ុទធសស្តស្សតច្ត្៉ុងកាណ្ដំណ្តក់កាលទី៤៖ ផែនការយ៉ុទធសស្តស្សតេភិវឌឍន៍ោតិ្ (២០១៩–២០២៣)134 
 

• ងោលនងោបាយេភិវឌឍន៍ឧស្សាហកម្ម ២០១៥–២០២៥135 
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___ច្រជ់ំពកូ៣___

134 Cambodian Corner (2021). The National Strategic Development Plan (2019-2023). The National Strategic 
Development Plan (2019-2023) – CAMBODIAN CORNER
135 Open Development Cambodia (n.d). Cambodia Industrial Development Policy 2015-2025. Cambodia Industrial 
Development Policy 2015 – 2025 - Laws OD Mekong Datahub (opendevelopmentcambodia.net)
136 MPVT (2021). Cambodia Digital Economy and Society Policy Framework 2021-2035. Cambodia Digital Economy 
and Society Policy Framework 2021 - 2035 , 2021-05-10 | MPWT
137 MISTI (n.d). Cambodia’s STI Roadmap 2030. Cambodia-STI-Roadmap-2021-English.pdf (mef.gov.kh)
138 UNDP (2020). E-commerce Strategy. E-Commerce Strategy | United Nations Development Programme 
(undp.org)
139 Phnom Penh Post (2021). Draft Law on SMEs finished. Draft Law on SMEs finished, en route to industry minister 
| Phnom Penh Post
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៤..១..  អេត្ េវ៊ីប្ត្ូវមាន្  “ទំន្ កច្ិត្តឌ៊ីជ៊ីថល”??    
 

ធធៅៅកកននុុងងកកប្ប្មមិិតតសសកកលល៖៖   ធេទិកាធសែឋកិចារិភរធោក (World Economic Forum) បានររា ញឱ្យធ ើញនូេភារ
ោាំបាច់ននទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល និងរធចាកេទិាប្រករធ យនវានុេតត ធរលអ គត ធៅកនុងែាំធ ើ រេេិឌឍន៍ននធសែឋកិចា
សកល។ ធែើមបើអាចធជឿទុកចិតតបាន រធចាកេទិាប្តូេដតម្ចនសុេតថិភារ (ធា នូេភារសម្ចង ត់ សុចរតិភារ និងភារអាច
រកបានននប្ររ័នធតភាា រ់) និងប្តូេបានធប្រើប្បាស់ប្រករធ យទាំនួលខុ្សប្តូេ។ ជារមួ ទាំនុកចិតតឌើជើថ្លប្តូេបានររា ញ
តាមរយៈទិែឋភាររើរគឺ «សនតិសុខ្ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត និងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាប្រករធ យទាំនួលខុ្សប្តូេ»។  

 
• ទិែឋភារទើ១៖ ទិែឋភារននសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត គឺជាការរធងោើតឱ្យម្ចនការការពារនិងផ្តល់ជូននូេសុេតថិ
ភារធៅកនុងប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។  
 

• ទិែឋភារទើ២៖ ទិែឋភារទាំនួលខុ្សប្តូេកនុងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា ម្ចនែូចជា៖  (i) នវានុេតតន៍
ប្រករធ យប្កមសើល្ម៌និងម្ចនគុ តនមល (ethical and value-driven innovation) (ii) តម្ចល
ភារកនុងការអភិេឌឍ(រធចាកេទិា)  និង (iii) គ ធនយយភារជាធែើម។ល។F
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ធសចកតើរញ្ជា ក់រដនថម៖ នវានុេតតន៍កនុ ងន័យរធចាកេទិា សាំធៅែល់ការនចនប្រឌិតរធងោើតថ្មើននរធចាកេទិាទាំង 
ឡាយណាដែលជួយសប្មួលែល់ជើេតិរស់ធៅប្រករធ យសុើេ ើល័យររស់មនុសេជាតិ។  

 
ធធៅៅកកននុុងងកកប្ប្មមិិតតតតាំាំររនន់់អាអាសសុុើើអាអាធធគគននយយ៍ ៍ ((AASSEEAANN))៖ ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល  គឺជាសនូលននធសែឋកិចាអាស៊ា នកនុងរររិទននររេិតត
កមមឌើជើថ្ល ធែើមបើដប្រកាល យអាស៊ា នធៅជាតាំរន់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លមួយ ក៏ែូចជារធងោើតឱ្យម្ចនទាំនុកចិតតកាន់ដតខាល ាំង
ធលើដផ្នកសនតិសុខ្ សុេតថភិារ ឯកជនភារ ប្រមទាំងរធងោើនភារធជឿជាក់កនុងសហគមន៍ ជារិធសសធែើមបើអភិេឌឍតាំរន់
អាស៊ា នប្រករធ យចើរភារ ររយិរនន និងភារ្ន់។ ែូធចនះ ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល គឺជាតប្មូេការោាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន 
សប្ម្ចរ់ជាំរុញែាំធ ើ រការពា ិជាកមមនិងប្កុមហ៊ាុនប្គរ់្ុន ជារិធសសសហប្ោសមើប្កូខាន តតូច និងម្យម
(MSMEs) ផ្ងដែរ រើធប្ពាះទាំនុកចិតតឌើជើថ្លគឺបានផ្តល់លទធភារែល់ប្កុមហ៊ាុនទាំងធ ះឱ្យម្ចនលកខ ៈទក់ទញ
 ច់ធ យដេក ធ យរប្ងឹងភារធជឿជាក់ែល់អតិថិ្ជនកនុងការដរងដចករវាងធសវាប្តឹមប្តូេរិតប្បាកែ និងធសវា
ដែលម្ចនលកខ ៈធបាកប្បាស់។ ការ ៍ធនះ ជួយឱ្យអតិថិ្ជនររស់រួកធគធ វ្ើការសធប្មចចិតតបានប្តឹមប្តូេធៅធលើ
ប្កុមហ៊ាុនដែលម្ចនសុេតថិភារនិងអាចទុកចិតតបាន។  
 
ធ យសរហានិភ័យអុើន្ឺ ិតនិងការរ ាំធោភរាំពានធលើឯកជនភារម្ចនភារប្រឈមខ្ពសែូ់ចោន  មិនថាធៅកនុងប្កុម
ហ៊ាុន សហប្ោសMSMEs និងរ ឋ ភិបាលធ ះធទ ការ ៍ធនះទមទរជាោាំបាច់នូេេធិានការ ៍លុររាំបាត់ហានិភ័យ
ទាំងធ ះ ធែើមបើសងទាំនុកចិតតររស់អតិថិ្ជនមកធលើធសវាររស់សថ រ័នទាំងអស់ធនះធេើងេញិ។ ម្ចនអនកែឹក ា្ំ ុរកិចា
(ប្កុមហ៊ាុន-ពា ិជាកមម)ជាធប្ចើន ធ យទទួលសគ ល់ថាមិនអាចធគចធចញរើហានិភ័យធនះបាន ក៏រញ្ាូ លេធិានសនតិ
សុខ្អុើន្ឺ ិត និងឯកជនភារ ធៅកនុងដផ្នការអភិេឌឍន៍ពា ិជាកមម(business plan) តាាំងរើធរលោរ់ធផ្តើមមុខ្

140 https://www.weforum.org/projects/digital-trust. Retrieved: March 30 2022. 

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្ 
 
ការេនិិធយគធៅកនុងរធចាកេទិា និងការតភាា រ់ឌើជើថ្ល ប្តូេបានធគធជឿថាម្ចនឥទធិរលជាេជិាម្ចន ឈានធៅែល់ការ
រធងោើតបាននូេ «ភារ្ន់ននទិននន័យ(data resilience)»និង «សមតថភារសថ រ័នកនុងអភិបាលកិចាទិននន័យ
(institutional capability in data governance)»។ 

 
ធទះជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ ធៅម្ចនភារពាក់រ័នធជាធប្ចើនធទៀតធែើមបើទទួលបាន «ភារ្ន់ននទិននន័យ»   ដែលកនុង
ធ ះក៏ទមទរឱ្យម្ចនផ្ងដែរនូេ «ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល(dgital trust)»   ដែលអាចទក់ទញការចូលរមួជាេជិាម្ចន រើ
សាំណាក់អនកធប្រើប្បាស់ ឱ្យកាន់ដតម្ចនភារសកមមផុ្សផុ្លធៅកនុងែាំធ ើ រការ(ប្រតិរតតិការនិងអនតរការ)ននធសែឋកិចា
ឌើជើថ្ល។ «ទាំនុកចិតត»   ធកើតធេើងបាន ក៏ប្តូេផ្ារភាា រ់នឹង «សតង់ រអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល»   ដែលធា នូេប្កម
សើល្ម៌ធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល កនុងធ ះរមួម្ចន៖ ការធោររសិទធិឯកជនភារ គ ធនយយភារ និងតម្ចល ភារនន
ទិននន័យជាធែើម។ល។   

 
ជាំរូកធនះ ររា ញជូននូេការគិតគូរ  ពាក់រ័នធនឹង «ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល»   និង «ប្ររ័នធធអកូេូសុើែនទធទៀតនន
អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល»។  



67ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

៤..១..  អេត្ េវ៊ីប្ត្ូវមាន្  “ទំន្ កច្ិត្តឌ៊ីជ៊ីថល”??    
 

ធធៅៅកកននុុងងកកប្ប្មមិិតតសសកកលល៖៖   ធេទិកាធសែឋកិចារិភរធោក (World Economic Forum) បានររា ញឱ្យធ ើញនូេភារ
ោាំបាច់ននទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល និងរធចាកេទិាប្រករធ យនវានុេតត ធរលអ គត ធៅកនុងែាំធ ើ រេេិឌឍន៍ននធសែឋកិចា
សកល។ ធែើមបើអាចធជឿទុកចិតតបាន រធចាកេទិាប្តូេដតម្ចនសុេតថិភារ (ធា នូេភារសម្ចង ត់ សុចរតិភារ និងភារអាច
រកបានននប្ររ័នធតភាា រ់) និងប្តូេបានធប្រើប្បាស់ប្រករធ យទាំនួលខុ្សប្តូេ។ ជារមួ ទាំនុកចិតតឌើជើថ្លប្តូេបានររា ញ
តាមរយៈទិែឋភាររើរគឺ «សនតិសុខ្ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត និងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាប្រករធ យទាំនួលខុ្សប្តូេ»។  

 
• ទិែឋភារទើ១៖ ទិែឋភារននសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត គឺជាការរធងោើតឱ្យម្ចនការការពារនិងផ្តល់ជូននូេសុេតថិ
ភារធៅកនុងប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។  
 

• ទិែឋភារទើ២៖ ទិែឋភារទាំនួលខុ្សប្តូេកនុងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា ម្ចនែូចជា៖  (i) នវានុេតតន៍
ប្រករធ យប្កមសើល្ម៌និងម្ចនគុ តនមល (ethical and value-driven innovation) (ii) តម្ចល
ភារកនុងការអភិេឌឍ(រធចាកេទិា)  និង (iii) គ ធនយយភារជាធែើម។ល។F
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ធសចកតើរញ្ជា ក់រដនថម៖ នវានុេតតន៍កនុ ងន័យរធចាកេទិា សាំធៅែល់ការនចនប្រឌិតរធងោើតថ្មើននរធចាកេទិាទាំង 
ឡាយណាដែលជួយសប្មួលែល់ជើេតិរស់ធៅប្រករធ យសុើេ ើល័យររស់មនុសេជាតិ។  

 
ធធៅៅកកននុុងងកកប្ប្មមិិតតតតាំាំររនន់់អាអាសសុុើើអាអាធធគគននយយ៍ ៍ ((AASSEEAANN))៖ ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល  គឺជាសនូលននធសែឋកិចាអាស៊ា នកនុងរររិទននររេិតត
កមមឌើជើថ្ល ធែើមបើដប្រកាល យអាស៊ា នធៅជាតាំរន់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លមួយ ក៏ែូចជារធងោើតឱ្យម្ចនទាំនុកចិតតកាន់ដតខាល ាំង
ធលើដផ្នកសនតិសុខ្ សុេតថិភារ ឯកជនភារ ប្រមទាំងរធងោើនភារធជឿជាក់កនុងសហគមន៍ ជារិធសសធែើមបើអភិេឌឍតាំរន់
អាស៊ា នប្រករធ យចើរភារ ររយិរនន និងភារ្ន់។ ែូធចនះ ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល គឺជាតប្មូេការោាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន 
សប្ម្ចរ់ជាំរុញែាំធ ើ រការពា ិជាកមមនិងប្កុមហ៊ាុនប្គរ់្ុន ជារិធសសសហប្ោសមើប្កូខាន តតូច និងម្យម
(MSMEs) ផ្ងដែរ រើធប្ពាះទាំនុកចិតតឌើជើថ្លគឺបានផ្តល់លទធភារែល់ប្កុមហ៊ាុនទាំងធ ះឱ្យម្ចនលកខ ៈទក់ទញ
 ច់ធ យដេក ធ យរប្ងឹងភារធជឿជាក់ែល់អតិថិ្ជនកនុងការដរងដចករវាងធសវាប្តឹមប្តូេរិតប្បាកែ និងធសវា
ដែលម្ចនលកខ ៈធបាកប្បាស់។ ការ ៍ធនះ ជួយឱ្យអតិថិ្ជនររស់រួកធគធ វ្ើការសធប្មចចិតតបានប្តឹមប្តូេធៅធលើ
ប្កុមហ៊ាុនដែលម្ចនសុេតថិភារនិងអាចទុកចិតតបាន។  
 
ធ យសរហានិភ័យអុើន្ឺ ិតនិងការរ ាំធោភរាំពានធលើឯកជនភារម្ចនភារប្រឈមខ្ពសែូ់ចោន  មិនថាធៅកនុងប្កុម
ហ៊ាុន សហប្ោសMSMEs និងរ ឋ ភិបាលធ ះធទ ការ ៍ធនះទមទរជាោាំបាច់នូេេធិានការ ៍លុររាំបាត់ហានិភ័យ
ទាំងធ ះ ធែើមបើសងទាំនុកចិតតររស់អតិថិ្ជនមកធលើធសវាររស់សថ រ័នទាំងអស់ធនះធេើងេញិ។ ម្ចនអនកែឹក ា្ំ ុរកិចា
(ប្កុមហ៊ាុន-ពា ិជាកមម)ជាធប្ចើន ធ យទទួលសគ ល់ថាមិនអាចធគចធចញរើហានិភ័យធនះបាន ក៏រញ្ាូ លេធិានសនតិ
សុខ្អុើន្ឺ ិត និងឯកជនភារ ធៅកនុងដផ្នការអភិេឌឍន៍ពា ិជាកមម(business plan) តាាំងរើធរលោរ់ធផ្តើមមុខ្

140 https://www.weforum.org/projects/digital-trust. Retrieved: March 30 2022. 

ទប្ម្ង់នន្ការរង្ហ៊ាញព័ត្ម៌ាន្ 
 
ការេនិិធយគធៅកនុងរធចាកេទិា និងការតភាា រ់ឌើជើថ្ល ប្តូេបានធគធជឿថាម្ចនឥទធិរលជាេជិាម្ចន ឈានធៅែល់ការ
រធងោើតបាននូេ «ភារ្ន់ននទិននន័យ(data resilience)»និង «សមតថភារសថ រ័នកនុងអភិបាលកិចាទិននន័យ
(institutional capability in data governance)»។ 

 
ធទះជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ ធៅម្ចនភារពាក់រ័នធជាធប្ចើនធទៀតធែើមបើទទួលបាន «ភារ្ន់ននទិននន័យ»   ដែលកនុង
ធ ះក៏ទមទរឱ្យម្ចនផ្ងដែរនូេ «ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល(dgital trust)»   ដែលអាចទក់ទញការចូលរមួជាេជិាម្ចន រើ
សាំណាក់អនកធប្រើប្បាស ់ ឱ្យកាន់ដតម្ចនភារសកមមផុ្សផុ្លធៅកនុងែាំធ ើ រការ(ប្រតិរតតិការនិងអនតរការ)ននធសែឋកិចា
ឌើជើថ្ល។ «ទាំនុកចិតត»   ធកើតធេើងបាន ក៏ប្តូេផ្ារភាា រ់នឹង «សតង់ រអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល»   ដែលធា នូេប្កម
សើល្ម៌ធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល កនុងធ ះរមួម្ចន៖ ការធោររសិទធិឯកជនភារ គ ធនយយភារ និងតម្ចល ភារនន
ទិននន័យជាធែើម។ល។   

 
ជាំរូកធនះ ររា ញជូននូេការគិតគូរ  ពាក់រ័នធនឹង «ទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល»   និង «ប្ររ័នធធអកូេូសុើែនទធទៀតនន
អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល»។  



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល68

ជារមួ ធរើោម នទាំនុកចិតតប្គរ់ប្ោន់ធទ ហានិភ័យនឹងធកើតម្ចនកាន់ដតខាល ាំង ធប្ពាះអនកធប្រើប្បាសអ់ាចធប្ជើសយកជធប្មើស
ធផ្េងធទៀតដែលរួកធគធជឿថាម្ចនសុេតថិភារ ជាជាងការចូលរមួសកមមភារធសែឋកិចាររស់ខ្លួន ធៅកនុងរិភរឌើជើថ្ល
មួយដែលមិនប្បាកែប្រជា។  
 
ជាលទធផ្ល នឹងម្ចនការខាតរង់ែ៏ ា្ំធ្ង ប្រសិនធរើភារមិនចាស់ោស់ធនះធៅដតរនត ធរលអ គត រើធប្ពាះ
ការ ៍ធនះនឹង ាំឱ្យធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា នដែលប្តូេបានរាករ ៍ថានឹងធកើនែល់ មួយប្ទើោនែុោល រសហ
រែឋអាធមរកិ ធៅឆ្ន ាំ២០៣០ធ ះF

145 ទាំនងជាមិនអាចសធប្មចបានធ ះធទ ធ យសរដតការបាត់រង់នូេទាំនុកចិតតធៅ
កនុងប្ររ័នធឌើជើថ្ល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែូធចនះការកសងនូេទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល គឺជាធរឿងោាំបាច់ដែលប្តូេធ វ្ើជាចាំរង។ ខ្ ៈធរលដែលម្ចនការទទួលសគ ល់
ធលើសរៈសាំខាន់ននការកសងទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល (digital trust) ធហើយធ ះ កិចាការរ ទ រ់ដែលប្តូេគិតគូរ គឺថាធតើ
ប្តូេធរៀរចាំអភិបាលកិចានិងសតង់ រឌើជើថ្លធ យរធរៀរណា និងគួរម្ចនគាំរូដររណា ធែើមបើឱ្យប្រករធៅធ យទាំនុក
ចិតតខ្ពស់។ 
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ជាំនួញររស់រួកធគធៅធលើទើផ្ារ។ ពា ិជាកមមមួយចាំនួនធទៀត ក៏បានោរ់ធផ្តើមទទួលយកទប្មង់ននការធ វ្ើពា ិជា
កមមដែលធា នូេការរធញ្ា ៀស ហានិភ័យជាអរបររមិ្ចរហូតែលក់ប្មិតសូនយ (Model of zero risk) ធៅកនុងេធិាននន
ការកសងទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល ដែលការប្រកាន់ខាា រ់ដររធនះ គឺជួយកាត់រនថយហានិភ័យននការលួចទិននន័យឱ្យបាន
ធៅទររាំផុ្ត តាមរយៈការកាំ ត់ដែនននការអនុញ្ជា ត(Authorization) និងកាំ ត់សិទធិកនុងការចូលធប្រើប្បាស ់
(privileged access) ម្ច៉ា សុើន ឬ ដផ្នកណាមួយននរណាត ញ។F
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ការអះអាងមួយធផ្េងធទៀតបានធលើកធេើងថា ធែើមបើជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្លបានលអប្រធសើរ ប្តូេដតម្ចនការធា ឱ្យ
បាននូេប្កមសើល្ម៌(ethics) គ ធនយយភារ(accountability) ឯកជនភារ(privacy) និងតម្ចល ភារ
(transparency) ធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល។ ជាក់ដសតង ជាការទមទរដែលតប្មូេឱ្យរ ឋ ភិបាល ធ វ្ើការរិោរណាបាន
ចាស់ោស់ ធែើមបើធា នូេទាំនុកចិតត(trust) ររស់អនកធប្រើប្បាស់ធៅកនុងប្ររ័នធឌើជើថ្ល ធហើយោាំបាច់ជាងធនះធទៀត
គឺកនុងអាំេុងធរលលាំហូរននរែិេតតន៍ឧសាហកមមទើ៤142 ក៏ប្តូេបានរារ់រញ្ាូ លកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លផ្ងដែរ។  
 
ខ្លឹមសរនន«ការធជឿទុកចិតតធលើប្ររ័នធឌើជើថ្ល»   ប្តូេបានធលើកធេើងធៅកនុងអនុសសនរ៍រស់ប្កុមប្រឹកាជាន់ខ្ពស់
ររស់អគគធលខា្ិការអងគការសហប្រជាជាតិ សតើរើកិចាសហប្រតិរតតិការឌើជើថ្លពាក់រ័នធនឹងកងវល់ធលើរធរៀរននការ
ផ្លល ស់រតូរទិននន័យប្រករធ យទាំនុកចិតត សុេតថិភារ និងសថិរភារធៅកនុងលាំហអុើន្ឺ ិត៖143  

 
«ធយើងសូមផ្តល់អនុសសនថ៍ា ការ ក់ធចញនូេកិចាខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងជាសកលចាំធពាះទាំនុកចិតតនិងសនតិសុខ្ឌើជើ
ថ្ល គឺជាការឈានធៅរកទសេនេសិ័យរមួ កាំ តនូ់េសថិរភារឌើជើថ្ល រញ្ជា កឱ់្យកាន់ដតចាស់(ធលើរទ ឋ ន) 
ប្រមទាំងរប្ងឹងការអនុេតតធលើរទ ឋ នសប្ម្ចរអ់នកធប្រើប្បាសរ់ធចាកេទិាប្រករធ យទាំនួលខុ្សប្តូេ ធហើយកិចា
ខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងជាសកលធលើការកសងទាំនុកចិតតនិងសនតិសុខ្ឌើជើថ្លធនះ កនឹ៏ងដសតងធចញតាមរយៈការ ក់
ធចញនូេសកមមភារជាអាទិភារផ្ងដែរ»    

 
ប្រធានរទទទាំាំននុុកកចចិិតតតតឌឌើើជជើើថ្ថ្លល ម្ចនន័យទូលាំទូោយ ដតអាចធកាត រន័យរមួមួយថា ជាមូល ឋ នប្គឹះែ៏រងឹម្ចាំននការធា 
ែល់អនកធប្រើប្បាស់ឱ្យម្ចនភារធជឿជាក់ធលើសមតថភារររស់្នធានមនុសេ រធចាកេទិា និងែាំធ ើ រការ កនុងការកសង
រិភរឌើជើថ្លមួយប្រករធ យសុេតថិភារ។ តួយ៉ា ង ប្កុមហ៊ាុន អាជើេកមម និងអនកផ្គត់ផ្គង់ធសវាឌើជើថ្ល  ដែលផ្តល់ជូន
ធសវាែល់អនកធប្រើប្បាស់ររស់ខ្លួន តាមរយៈថាន លឬឧរករ ៍អុើន្ឺ ិត អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពាក់រ័នធនឹង  
ឯកជនភារ និងសនតិសុខ្ និងសុេតថិភារននរ័ត៌ម្ចនររស់អតិថិ្ជន ។ ធ យធហតុធនះធហើយ ធទើរទមទរឱ្យម្ចនការ
ការពារប្តឹមប្តូេចាំធពាះប្កមសើល្ម៌ទិននន័យ(data ethics)។ ធៅរាល់ធរលដែលរុគគលម្ចន ក់ៗសធប្មចចិតតជាេឬធប្រើ
ប្បាស់ផ្លិតផ្លឌើជើថ្លររស់ប្កុមហ៊ាុនណាមួយ រួកធគរ ាំរឹងថានឹងទទួលបានទាំនុកចិតតឌើជើថ្លដែលធា ធ យ
អាជើេកមមធ ះ។144  

141 Jeffrey Ritter (2019). Definition of Digital Trust. Source: https://whatis.techtarget.com/definition/digital-
trust#:~:text=Digital%20trust%20is%20the%20confidence,their%20online%20programs%20or%20devices.
142 Farida, Ida, Refly Setiawan, Anastasia Sri Maryatmi, and Masayu Nila Juwita. "The Implementation of E-
Government in The Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia.”   International Journal of Progressive Sciences and 
Technologies 22, no. 2 (2020): 340-346.  
143 UN, High-Level Panel on Digital Cooperation 2019: The Age of Digital Interdependence, June 2019. 
144 Jeffrey Ritter (2019), Definition of Digital Trust. Source: https://whatis.techtarget.com/definition/digital-
trust#:~:text=Digital%20trust%20is%20the%20confidence,their%20online%20programs%20or%20devices
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ជារមួ ធរើោម នទាំនុកចិតតប្គរ់ប្ោន់ធទ ហានិភ័យនឹងធកើតម្ចនកាន់ដតខាល ាំង ធប្ពាះអនកធប្រើប្បាស់អាចធប្ជើសយកជធប្មើស
ធផ្េងធទៀតដែលរួកធគធជឿថាម្ចនសុេតថិភារ ជាជាងការចូលរមួសកមមភារធសែឋកិចាររសខ់្លួន ធៅកនុងរិភរឌើជើថ្ល
មួយដែលមិនប្បាកែប្រជា។  
 
ជាលទធផ្ល នឹងម្ចនការខាតរង់ែ៏ ា្ំធ្ង ប្រសិនធរើភារមិនចាស់ោស់ធនះធៅដតរនត ធរលអ គត រើធប្ពាះ
ការ ៍ធនះនឹង ាំឱ្យធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា នដែលប្តូេបានរាករ ៍ថានឹងធកើនែល់ មួយប្ទើោនែុោល រសហ
រែឋអាធមរកិ ធៅឆ្ន ាំ២០៣០ធ ះF

145 ទាំនងជាមិនអាចសធប្មចបានធ ះធទ ធ យសរដតការបាត់រង់នូេទាំនុកចិតតធៅ
កនុងប្ររ័នធឌើជើថ្ល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែូធចនះការកសងនូេទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល គឺជាធរឿងោាំបាច់ដែលប្តូេធ វ្ើជាចាំរង។ ខ្ ៈធរលដែលម្ចនការទទួលសគ ល់
ធលើសរៈសាំខាន់ននការកសងទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល (digital trust) ធហើយធ ះ កិចាការរ ទ រ់ដែលប្តូេគិតគូរ គឺថាធតើ
ប្តូេធរៀរចាំអភិបាលកិចានិងសតង់ រឌើជើថ្លធ យរធរៀរណា និងគួរម្ចនគាំរូដររណា ធែើមបើឱ្យប្រករធៅធ យទាំនុក
ចិតតខ្ពស់។ 
  

145 ASEAN’s digital economy projected to hit USD1tn by 2030, NIKKEI Asia

ជាំនួញររស់រួកធគធៅធលើទើផ្ារ។ ពា ិជាកមមមួយចាំនួនធទៀត ក៏បានោរ់ធផ្តើមទទួលយកទប្មង់ននការធ វ្ើពា ិជា
កមមដែលធា នូេការរធញ្ា ៀស ហានិភ័យជាអរបររមិ្ចរហូតែល់កប្មិតសូនយ (Model of zero risk) ធៅកនុងេធិាននន
ការកសងទាំនុកចិតតឌើជើថ្ល ដែលការប្រកាន់ខាា រ់ដររធនះ គឺជួយកាត់រនថយហានិភ័យននការលួចទិននន័យឱ្យបាន
ធៅទររាំផុ្ត តាមរយៈការកាំ ត់ដែនននការអនុញ្ជា ត(Authorization) និងកាំ ត់សិទធិកនុងការចូលធប្រើប្បាស ់
(privileged access) ម្ច៉ា សុើន ឬ ដផ្នកណាមួយននរណាត ញ។F

141 
 

ការអះអាងមួយធផ្េងធទៀតបានធលើកធេើងថា ធែើមបើជាំរុញធសែឋកិចាឌើជើថ្លបានលអប្រធសើរ ប្តូេដតម្ចនការធា ឱ្យ
បាននូេប្កមសើល្ម៌(ethics) គ ធនយយភារ(accountability) ឯកជនភារ(privacy) និងតម្ចល ភារ
(transparency) ធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល។ ជាក់ដសតង ជាការទមទរដែលតប្មូេឱ្យរ ឋ ភិបាល ធ វ្ើការរិោរណាបាន
ចាស់ោស់ ធែើមបើធា នូេទាំនុកចិតត(trust) ររស់អនកធប្រើប្បាស់ធៅកនុងប្ររ័នធឌើជើថ្ល ធហើយោាំបាច់ជាងធនះធទៀត
គឺកនុងអាំេុងធរលលាំហូរននរែិេតតន៍ឧសាហកមមទើ៤142 ក៏ប្តូេបានរារ់រញ្ាូ លកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លផ្ងដែរ។  
 
ខ្លឹមសរនន«ការធជឿទុកចិតតធលើប្ររ័នធឌើជើថ្ល»   ប្តូេបានធលើកធេើងធៅកនុងអនុសសន៍ររស់ប្កុមប្រឹកាជាន់ខ្ពស់
ររស់អគគធលខា្ិការអងគការសហប្រជាជាតិ សតើរើកិចាសហប្រតិរតតិការឌើជើថ្លពាក់រ័នធនឹងកងវល់ធលើរធរៀរននការ
ផ្លល ស់រតូរទិននន័យប្រករធ យទាំនុកចិតត សុេតថិភារ និងសថិរភារធៅកនុងលាំហអុើន្ឺ ិត៖143  

 
«ធយើងសូមផ្តល់អនុសសនថ៍ា ការ ក់ធចញនូេកិចាខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងជាសកលចាំធពាះទាំនុកចិតតនិងសនតិសុខ្ឌើជើ
ថ្ល គឺជាការឈានធៅរកទសេនេសិ័យរមួ កាំ តនូ់េសថិរភារឌើជើថ្ល រញ្ជា កឱ់្យកាន់ដតចាស់(ធលើរទ ឋ ន) 
ប្រមទាំងរប្ងឹងការអនុេតតធលើរទ ឋ នសប្ម្ចរអ់នកធប្រើប្បាសរ់ធចាកេទិាប្រករធ យទាំនួលខុ្សប្តូេ ធហើយកិចា
ខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងជាសកលធលើការកសងទាំនុកចិតតនិងសនតិសុខ្ឌើជើថ្លធនះ កនឹ៏ងដសតងធចញតាមរយៈការ ក់
ធចញនូេសកមមភារជាអាទិភារផ្ងដែរ»    

 
ប្រធានរទទទាំាំននុុកកចចិិតតតតឌឌើើជជើើថ្ថ្លល ម្ចនន័យទូលាំទូោយ ដតអាចធកាត រន័យរមួមួយថា ជាមូល ឋ នប្គឹះែ៏រងឹម្ចាំននការធា 
ែល់អនកធប្រើប្បាស់ឱ្យម្ចនភារធជឿជាក់ធលើសមតថភារររស់្នធានមនុសេ រធចាកេទិា និងែាំធ ើ រការ កនុងការកសង
រិភរឌើជើថ្លមួយប្រករធ យសុេតថិភារ។ តួយ៉ា ង ប្កុមហ៊ាុន អាជើេកមម និងអនកផ្គត់ផ្គង់ធសវាឌើជើថ្ល  ដែលផ្តល់ជូន
ធសវាែល់អនកធប្រើប្បាស់ររស់ខ្លួន តាមរយៈថាន លឬឧរករ ៍អុើន្ឺ ិត អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពាក់រ័នធនឹង  
ឯកជនភារ និងសនតិសុខ្ និងសុេតថិភារននរ័ត៌ម្ចនររស់អតិថិ្ជន ។ ធ យធហតុធនះធហើយ ធទើរទមទរឱ្យម្ចនការ
ការពារប្តឹមប្តូេចាំធពាះប្កមសើល្ម៌ទិននន័យ(data ethics)។ ធៅរាល់ធរលដែលរុគគលម្ចន ក់ៗសធប្មចចិតតជាេឬធប្រើ
ប្បាស់ផ្លិតផ្លឌើជើថ្លររស់ប្កុមហ៊ាុនណាមួយ រួកធគរ ាំរឹងថានឹងទទួលបានទាំនុកចិតតឌើជើថ្លដែលធា ធ យ
អាជើេកមមធ ះ។144  

141 Jeffrey Ritter (2019). Definition of Digital Trust. Source: https://whatis.techtarget.com/definition/digital-
trust#:~:text=Digital%20trust%20is%20the%20confidence,their%20online%20programs%20or%20devices.
142 Farida, Ida, Refly Setiawan, Anastasia Sri Maryatmi, and Masayu Nila Juwita. "The Implementation of E-
Government in The Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia.”   International Journal of Progressive Sciences and 
Technologies 22, no. 2 (2020): 340-346.  
143 UN, High-Level Panel on Digital Cooperation 2019: The Age of Digital Interdependence, June 2019. 
144 Jeffrey Ritter (2019), Definition of Digital Trust. Source: https://whatis.techtarget.com/definition/digital-
trust#:~:text=Digital%20trust%20is%20the%20confidence,their%20online%20programs%20or%20devices
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យ៉ា ងណាមិុញ ម្ចនសតង់ រអភិបាលកិចាឌើជើថ្លមួយចាំនួន ប្តូេបានធគយកធៅអនុេតតធៅកនុងរណាត ប្រធទសធផ្េងៗ
ោន  ធប្កាមធហតុផ្លដែលថាទប្មង់អភិបាលកិចាឌើជើថ្លទាំងធ ះ  ផ្ារភាា រ់និងធ ល្ើយតរធៅនឹងដរររទននការធ វ្ើ
ពា ិជាកមមឌើជើថ្ល និងសតង់ ររធចាកធទសឌើជើថ្លរយៈធរលដេង។ កនុងធ ះរមួម្ចនទសេនេសិ័យននសតង់ រចាំនួន
រើរ ធែើមបើជាការរិោរណាសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាធសែឋកិចាឌើជើថ្ល៖ (១) ទប្មង់ននការប្គរ់ប្គងទិននន័យតាមដររ
អ្ិរធតយយ(មិនធសរ ើ) និង (២) ការធែើរតាមទប្មង់ដររប្រជា្ិរធតយយ(ធសរ ើ)។  

 
គ្ំរូទ៊ីម្ួយ៖ ទស៊ាសន្វសិ័យនន្សតង់ដ្រប្គ្រប់្គ្ងទិន្ន័យត្ម្សររេធិរអត្យ៊ាយ(ម្ិន្អសរី)  

 

ទសេនេសិ័យននការកាន់ការ់ប្គរ់ប្គងធលើទិនន័យធ យរ ឋ ភិបាល គឺជាសតង់ ររស់ប្រធទសចិន ដែលបានរធងោើតអុើន
្ឺ ិតជាមួយនឹងប្ររ័នធ IP (Intellectual Property) ថ្មើ ធែើមបើរ ឋ ភិបាលម្ចនសិទធិធលើអ្ិរធតយយ(ទិននន័យ)តាម
អុើន្ឺ ិត។ ការប្គរ់ប្គងទិនន័យដររធនះ អនុញ្ជា តឱ្យប្រធទស  ដែលធែើរតាមទប្មង់ធនះ ម្ចនលទធភារប្គរ់ប្គង
ធលើការចូលធប្រើអុើន្ឺ ិត ម្ចតិកា និងទិននន័យ  សាំធៅែល់ការធា បាននូេការការពារទិននន័យអនកធប្រើប្បាស់ធៅ
ថាន ក់ជាតិ ធ យមិនឱ្យម្ចនការដរកធចញធៅខាងធប្ៅ។ គាំរូធនះ ធរញនិយមធៅកនុងប្រធទសជាធប្ចើនជុាំេញិរិភរ
ធោក ជារិធសសធៅកនុងប្រធទសកាំរុងអភិេឌឍន៍ ធប្ពាះវាធា បាននូេសថិរភារ និងចើរភារយូរអដងវងននអុើន្ឺ ិត
ឥតគិតនថ្ល ធរើកចាំហរ និងអនតរប្រតិរតតិការ(interconnected) ដែលអាំធណាយផ្លែល់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ចិនបាន
រធងោើតសថ រ័នរហុភាគើមួយធឈាម ះថា សហភារទូរគម គមន៍អនតរជាតិ (ITU- International 
Telecommunication Union) ធែើមបើអនុេតតសតង់ រធនះ។  

 

 
សតង់ រធនះ ប្តូេបានទទួលយកធៅធប្រើប្បាស់តាមរយៈការ ាំធចញរធចាកេទិាេថិ្ើសូប្តររស់ចិន ដែលបានេេិឌឍធៅជា
េថិ្ើសូប្តឌើជើថ្ល(Digital Silk Road) ធ យសរភារធជាគជ័យររស់ខ្លួនធៅកនុងការផ្តល់រធចាកេទិាទាំ ក់ទាំនង 
ហាវ យជើ (5G) កនុងតនមលទរែល់ប្រធទសដែលម្ចនចាំ ូលទរ និងចាំ ូលម្យមកប្មិតទរ។ 
 

៤..២..  េភិាលកិច្ចន្ងិសតង់ដ្រឌ៊ីជ៊ីថល កនងុអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល  
  

•ទសេន្ៈសកលច្ំអពា៉ះេភិបាលកិច្ចទិន្នន្័យ  
  

អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល រមួរញ្ាូ លនូេធាតុមួយចាំនួនែូចជា៖ ទាំធ រននដរររទដែលធាល រ់ធប្រើប្បាស់រើមុន(norms)  
សថ រ័នអភិបាល(ធលើទិននន័យ) និងសតង់ រ ដែលទាំងអស់ធនះជាកតាត កាំ ត់នូេខ្លឹមសររទរបញ្ាតតិ ដែលពាក់រ័នធ
នឹងការអភិេឌឍរធចាកេទិានិងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាទាំងធ ះ146។ ធៅកប្មិតសកល ម្ចនការគិតគូរមួយចាំនួនធលើ
សតង់ រទិននន័យ(data standards) អភិបាលកិចាទិននន័យ(data governance) ឬប្ករខ្ ឌ ការពារទិននន័យ
(data protection frameworks) ធ យធប្រើប្បាស់នូេទប្មង់រទ ឋ ន   ែូចជា៖ 
 

* ប្ករខ្ ឌ ឯកជនភារ APEC 
 

* ធោលការ ៍ដ  ាំររស់ OECD សតើរើការការពារឯកជនភារ និងលាំហូរ ល្ងដែនននទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន 
 

* សតង់ រសប្ម្ចរ់ការការពារទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន (សតង់ រអាធមរកិ) 
 

* រទរបញ្ាតតិការពារទិននន័យទូធៅររស់សហភារអឺរ ៉ាុរ GDPR (សតង់ រររស់សហគមន៍អឺរ ៉ាុរ) 
 

* ប្ករខ្ ឌ សហភារទូរគម គមន៍អនតរជាតិ ITU (សតង់ ររស់ប្រធទសចិន) 
 

អតថិភារ(existence)ននសាង់ រខាងធលើក៏ប្រដហលជាអាចពាក់រ័នធធៅនឹងការយល់ថា មិនម្ចនេ ិ្ ើសង្គ្សតរិធសស
ណាមួយដែលធ ល្ើយតរប្តូេធៅនឹងប្គរ់រញ្ជា ទាំងអស់ (one-way-fit-all approach) ធ ះធទ។ មូលធហតុ គឺធ យ
សរការអនុេតតសតង់ រននរធចាកេទិាឌើជើថ្ល(digital technology standards) និងទប្មង់ននការធ វ្ើពា ិជាកមម
(business models)ថ្មើៗ កនុងរររិទននររេិតតកមមឌើជើថ្ល(context of digital transformation) មិនទាំនងជាសុើស
រវ ក់ោន ធៅនឹងប្ករខ្ ឌ ធោលនធយបាយនិងរទរបញ្ាតតិ  ដែលម្ចនរើមុនធ ះធទ ធប្ពាះគាំរូឬទប្មង់ននអភិបាល
កិចាកនុងរររិទមុនៗ(ដែលមិនទន់បានគិតគូរធលើប្ជុងឌើជើថ្ល)  មិនអាចជួយឱ្យការធ វ្ើររេិតតកមម អាចែាំធ ើ រការធៅ
បានប្រករធ យប្រសិទធភារ ធៅកនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល(transformation in digital age) ធ ះធទ ។  

 
ធហតុែូធចនះ េធិាន និងេ ិ្ ើសង្គ្សតសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាតាមដរររធចាកេទិាថ្មើ ោាំបាច់ប្តូេម្ចនភាររហ័សរហួន ភាររត់
ដរន និងកាន់ដតម្ចនភារ្ន់ជាងមុន ធ យប្តូេម្ចន(i)ការគិតទុកជាមុននូេការររោ រធលើហានិភ័យ ធរលអ គត 
(ii)ការធប្រើប្បាសធ់ោលការ ៍ដ  ាំនិងសតង់ ររហុភាគើ(ដែលម្ចនការទទួលសគ ល់ទូលាំទូោយ) និង(iii)ការ
ជាំរុញគាំនិតផ្តួចធផ្តើមអនតរជាតិជាធែើម។147 ធោលការ ៍ទាំងធនះ គឺជាការធ ល្ើយតរធៅនឹងតប្មូេការររស់អនកផ្លិត 
អនកធប្រើប្បាស់ និងអនកធ វ្ើចារ់/ធោលនធយបាយ/រទរបញ្ាតតិ ដែលពាក់រ័នធនឹងរធចាកេទិាឌើជើថ្ល កនុងកប្មិតថាន ក់
ជាតិ  ឱ្យម្ចនលទធភាររធងោើនកិចាសហការរវាងថាន ក់តាំរន់ និងឈានធៅសធប្មចបាននូេសុខុ្ែុមនើយកមមអនតរជាតិ។ 

 

146 ASEAN’s digital economy projected to hit USD1tn by 2030, NIKKEI Asia
147 United Nation (2021), Standard and Digital Transformation. Source: https://www.unido.org/sites/default/files/
files/2021-10/Standard_digital_transformation_ONLINE_FINAL.pdf. Retrieved: 19 April 2022.
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យ៉ា ងណាមិុញ ម្ចនសតង់ រអភិបាលកិចាឌើជើថ្លមួយចាំនួន ប្តូេបានធគយកធៅអនុេតតធៅកនុងរណាត ប្រធទសធផ្េងៗ
ោន  ធប្កាមធហតុផ្លដែលថាទប្មង់អភិបាលកិចាឌើជើថ្លទាំងធ ះ  ផ្ារភាា រ់និងធ ល្ើយតរធៅនឹងដរររទននការធ វ្ើ
ពា ិជាកមមឌើជើថ្ល និងសតង់ ររធចាកធទសឌើជើថ្លរយៈធរលដេង។ កនុងធ ះរមួម្ចនទសេនេសិ័យននសតង់ រចាំនួន
រើរ ធែើមបើជាការរិោរណាសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាធសែឋកិចាឌើជើថ្ល៖ (១) ទប្មង់ននការប្គរ់ប្គងទិននន័យតាមដររ
អ្ិរធតយយ(មិនធសរ ើ) និង (២) ការធែើរតាមទប្មង់ដររប្រជា្ិរធតយយ(ធសរ ើ)។  

 
គ្ំរូទ៊ីម្ួយ៖ ទស៊ាសន្វសិ័យនន្សតង់ដ្រប្គ្រប់្គ្ងទិន្ន័យត្ម្សររេធិរអត្យ៊ាយ(ម្ិន្អសរី)  

 

ទសេនេសិ័យននការកាន់ការ់ប្គរ់ប្គងធលើទិនន័យធ យរ ឋ ភិបាល គឺជាសតង់ ររស់ប្រធទសចិន ដែលបានរធងោើតអុើន
្ឺ ិតជាមួយនឹងប្ររ័នធ IP (Intellectual Property) ថ្មើ ធែើមបើរ ឋ ភិបាលម្ចនសិទធិធលើអ្ិរធតយយ(ទិននន័យ)តាម
អុើន្ឺ ិត។ ការប្គរ់ប្គងទិនន័យដររធនះ អនុញ្ជា តឱ្យប្រធទស  ដែលធែើរតាមទប្មង់ធនះ ម្ចនលទធភារប្គរ់ប្គង
ធលើការចូលធប្រើអុើន្ឺ ិត ម្ចតិកា និងទិននន័យ  សាំធៅែល់ការធា បាននូេការការពារទិននន័យអនកធប្រើប្បាស់ធៅ
ថាន ក់ជាតិ ធ យមិនឱ្យម្ចនការដរកធចញធៅខាងធប្ៅ។ គាំរូធនះ ធរញនិយមធៅកនុងប្រធទសជាធប្ចើនជុាំេញិរិភរ
ធោក ជារិធសសធៅកនុងប្រធទសកាំរុងអភិេឌឍន៍ ធប្ពាះវាធា បាននូេសថិរភារ និងចើរភារយូរអដងវងននអុើន្ឺ ិត
ឥតគិតនថ្ល ធរើកចាំហរ និងអនតរប្រតិរតតិការ(interconnected) ដែលអាំធណាយផ្លែល់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ ចិនបាន
រធងោើតសថ រ័នរហុភាគើមួយធឈាម ះថា សហភារទូរគម គមន៍អនតរជាតិ (ITU- International 
Telecommunication Union) ធែើមបើអនុេតតសតង់ រធនះ។  

 

 
សតង់ រធនះ ប្តូេបានទទួលយកធៅធប្រើប្បាស់តាមរយៈការ ាំធចញរធចាកេទិាេថិ្ើសូប្តររស់ចិន ដែលបានេេិឌឍធៅជា
េថិ្ើសូប្តឌើជើថ្ល(Digital Silk Road) ធ យសរភារធជាគជ័យររស់ខ្លួនធៅកនុងការផ្តលរ់ធចាកេទិាទាំ ក់ទាំនង 
ហាវ យជើ (5G) កនុងតនមលទរែល់ប្រធទសដែលម្ចនចាំ ូលទរ និងចាំ ូលម្យមកប្មិតទរ។ 
 

៤..២..  េភិាលកិច្ចន្ងិសតង់ដ្រឌ៊ីជ៊ីថល កនងុអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល  
  

•ទសេន្ៈសកលច្ំអពា៉ះេភិបាលកិច្ចទិន្នន្័យ  
  

អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល រមួរញ្ាូ លនូេធាតុមួយចាំនួនែូចជា៖ ទាំធ រននដរររទដែលធាល រ់ធប្រើប្បាស់រើមុន(norms)  
សថ រ័នអភិបាល(ធលើទិននន័យ) និងសតង់ រ ដែលទាំងអស់ធនះជាកតាត កាំ ត់នូេខ្លឹមសររទរបញ្ាតតិ ដែលពាក់រ័នធ
នឹងការអភិេឌឍរធចាកេទិានិងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាទាំងធ ះ146។ ធៅកប្មិតសកល ម្ចនការគិតគូរមួយចាំនួនធលើ
សតង់ រទិននន័យ(data standards) អភិបាលកិចាទិននន័យ(data governance) ឬប្ករខ្ ឌ ការពារទិននន័យ
(data protection frameworks) ធ យធប្រើប្បាស់នូេទប្មង់រទ ឋ ន   ែូចជា៖ 
 

* ប្ករខ្ ឌ ឯកជនភារ APEC 
 

* ធោលការ ៍ដ  ាំររស់ OECD សតើរើការការពារឯកជនភារ និងលាំហូរ ល្ងដែនននទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន 
 

* សតង់ រសប្ម្ចរ់ការការពារទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន (សតង់ រអាធមរកិ) 
 

* រទរបញ្ាតតិការពារទិននន័យទូធៅររស់សហភារអឺរ ៉ាុរ GDPR (សតង់ រររស់សហគមន៍អឺរ ៉ាុរ) 
 

* ប្ករខ្ ឌ សហភារទូរគម គមន៍អនតរជាតិ ITU (សតង់ ររស់ប្រធទសចិន) 
 

អតថិភារ(existence)ននសាង់ រខាងធលើក៏ប្រដហលជាអាចពាក់រ័នធធៅនឹងការយល់ថា មិនម្ចនេ ិ្ ើសង្គ្សតរិធសស
ណាមួយដែលធ ល្ើយតរប្តូេធៅនឹងប្គរ់រញ្ជា ទាំងអស់ (one-way-fit-all approach) ធ ះធទ។ មូលធហតុ គឺធ យ
សរការអនុេតតសតង់ រននរធចាកេទិាឌើជើថ្ល(digital technology standards) និងទប្មង់ននការធ វ្ើពា ិជាកមម
(business models)ថ្មើៗ កនុងរររិទននររេិតតកមមឌើជើថ្ល(context of digital transformation) មិនទាំនងជាសុើស
រវ ក់ោន ធៅនឹងប្ករខ្ ឌ ធោលនធយបាយនិងរទរបញ្ាតតិ  ដែលម្ចនរើមុនធ ះធទ ធប្ពាះគាំរូឬទប្មង់ននអភិបាល
កិចាកនុងរររិទមុនៗ(ដែលមិនទន់បានគិតគូរធលើប្ជុងឌើជើថ្ល)  មិនអាចជួយឱ្យការធ វ្ើររេិតតកមម អាចែាំធ ើ រការធៅ
បានប្រករធ យប្រសិទធភារ ធៅកនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល(transformation in digital age) ធ ះធទ ។  

 
ធហតុែូធចនះ េធិាន និងេ ិ្ ើសង្គ្សតសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាតាមដរររធចាកេទិាថ្មើ ោាំបាច់ប្តូេម្ចនភាររហ័សរហួន ភាររត់
ដរន និងកាន់ដតម្ចនភារ្ន់ជាងមុន ធ យប្តូេម្ចន(i)ការគិតទុកជាមុននូេការររោ រធលើហានិភ័យ ធរលអ គត 
(ii)ការធប្រើប្បាសធ់ោលការ ៍ដ  ាំនិងសតង់ ររហុភាគើ(ដែលម្ចនការទទួលសគ ល់ទូលាំទូោយ) និង(iii)ការ
ជាំរុញគាំនិតផ្តួចធផ្តើមអនតរជាតិជាធែើម។147 ធោលការ ៍ទាំងធនះ គឺជាការធ ល្ើយតរធៅនឹងតប្មូេការររស់អនកផ្លិត 
អនកធប្រើប្បាស់ និងអនកធ វ្ើចារ់/ធោលនធយបាយ/រទរបញ្ាតតិ ដែលពាក់រ័នធនឹងរធចាកេទិាឌើជើថ្ល កនុងកប្មិតថាន ក់
ជាតិ  ឱ្យម្ចនលទធភាររធងោើនកិចាសហការរវាងថាន ក់តាំរន់ និងឈានធៅសធប្មចបាននូេសុខុ្ែុមនើយកមមអនតរជាតិ។ 

 

146 ASEAN’s digital economy projected to hit USD1tn by 2030, NIKKEI Asia
147 United Nation (2021), Standard and Digital Transformation. Source: https://www.unido.org/sites/default/files/
files/2021-10/Standard_digital_transformation_ONLINE_FINAL.pdf. Retrieved: 19 April 2022.
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ត្រងសអងខរ៖ គ្ំរសូតងដ់្រទាំងព៊ីរនន្េភិាលកិច្ចរអច្ចកវទិ៊ាាឌ៊ីជ៊ីថល 
 

 

វិធ៊ីសស្តសតច្ិន្ ( ) 
 

វិធ៊ីសស្តសតសេគ្ម្ន្េ៍ឺរ  រ ( ) 
 

 
ទសេនៈមិនធសរ ើ ឬផ្លត ច់ការ 

 
ទសេនៈប្រជា្ិរធតយយ និងម្ចនការចូលរមួរើភាគើ
ពាក់រ័នធ    
 

 
សប្ម្ចរ់ធ វ្ើមូល ឋ នូរនើយកមមទិននន័យថាន ក់ជាតិ 
 
(national data localization សាំធៅែល់ការកាន់
ការ់ទិនន័យកនុងប្រធទសនើមួយៗធរៀងៗខ្លួន ធ យរ ឋ
ភិបាល និង មិនធរើកចាំហរជាលកខ ៈទូលាំទាំោយ
ធលើលាំហអុើន្ឺ ិត) 

 

 
សប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតសកល 
 
(global cyber governance សាំធៅែល់ការប្គរ់ប្គង
ធលើសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិត កនុងលកខ ៈសកល ធ យ
មិនកាំ ត់រ័ត៌ម្ចនទុកសប្ម្ចរ់ដតទើតាាំងឬប្រធទស
ណាមួយធេើយ) 

 
ធលើកទឹកចិតតការអភិេឌឍធលើរធចាកេទិាឌើជើថ្លទាំង
ខាងេសិ័យឯកជន និងសធារ ៈ  

 

 
អតុលយភារសប្ម្ចរ់ែាំធ ើ រការនវានុេតតន៍េសិ័យ 
ឯកជន 

 
ទទួលសគ ល់ធ យប្រធទសកាំរុងអភិេឌឍន៍រមួម្ចន
ប្រធទសម្ចនចាំ ូលទរ និង ប្រធទសម្ចនចាំ ូល
ម្យមកប្មិតទរ 
 

 
ទទួលសគ ល់ធ យប្រធទសអភិេឌឍន៍ រមួទាំងធោក
ខាងតបូងGlobal South ធែើមបើរប្ងើកអាំណាចររស់រួក
ធគធៅកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លរិភរធោក។ 

  
ជាការរាំធរញធៅធលើលកខខ្ ឌ ននរររិទធផ្េងៗ  គាំរូទាំងរើរធនះធ ល្ើយតរបានលអប្រធសើរ ធៅនឹងទិែឋភារធរៀងៗខ្លួន។ 
ធទះជាយ៉ា ងណាកតើ ការទទួលយកនូេគាំរូតាមដររ GDPR(General Data Protection Regulation) គឺជាចាំ ុច
ររត់មួយសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាអុើន្ឺ ិតសកល រើធប្ពាះអនកធប្រើប្បាស់ម្ចនសិទធិធរញធលញធលើការប្គរ់ប្គងទិននន័យ
ររស់ខ្លួន ប្រករធ យធសរ ើភារធរញធលញធៅកនុងលាំហអុើន្ឺ ិត។ ធ យធមើលធ ើញរើអតថប្រធយជន៍ធនះធហើយ 
ធទើរអាស៊ា នបានរាយមយកគាំរូតាមប្ករខ្ ឌ ធនះ ដែលធៅថា ប្ករខ្ ឌ អភិបាលកិចាទិននន័យប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ 
(comprehensive data governance framework)។ 
 

គ្ំរូទ៊ីព៊ីរ៖ សតង់ដ្រសររប្រជាធិរអត្យ៊ាយ  
  

រទរបញ្ាតតិការពារទិននន័យទូធៅ  (GDPR- General Data Protection Regulation)  ររស់សហគមន៍អឺរ ៉ាុរ គឺជា  
ទសេនៈដររប្រជា្ិរធតយយសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល ដែលប្តូេបានធប្រើប្បាសធ់ែើមបើការពារឯកជនភារ និងសិទធិ
ររស់អនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតនិងម្ចតិកាអនឡាញ(online content)។ ធ យប្តូេបានអនុម័តធៅសភាអឺរ ៉ាុរកនុងឆ្ន ាំ
២០១៤ និងោរ់ធផ្តើមអនុេតតកនុងដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨  GDPR ប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើប្តួសប្តាយផ្លូេសប្ម្ចរ់
អភិបាលកិចាប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតសកល(global cyber governance) ធ យអនកធប្រើប្បាស់អាចប្គរ់ប្គងទិននន័យ
ផ្លទ ល់ខ្លួនប្រករធ យទាំនុកចិតតកនុងប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតដែលមិនធាល រ់ម្ចនរើមុន។  

 
គាំរូទើរើរធនះ ជាំរុញឱ្យប្កុមហ៊ាុនខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងកនុងការរកាសនតិសុខ្ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត ទរ់ទល់នឹងការរាំពានធលើ
ទិននន័យ ធ យតប្មូេឱ្យប្កុមហ៊ាុនដែលធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លធរៀរចាំធោលនធយបាយឯកជនភារររស់ខ្លួន
អនុធោមតាមធោលការ ៍ GDPR ធែើមបើធា ជូនអតិថិ្ជននូេទាំនុកចិតតធលើការធប្រើប្បាស់ទិននន័យររស់ខ្លួនធៅកនុង
ថាន លររស់ប្កុមហ៊ាុនទាំងធ ះ។ ធទះរើជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ GDPR មិនបានធរើកទូោយឱ្យេសិ័យឯកជនែាំធ ើ រការ
នវានុេតតន៍ររស់ខ្លួនធទ។  

 
កនុងឆ្ន ាំ២០២២ធនះ សហភារអឺរ ៉ាុរ(European Union) បានអនុម័តចារ់សតើរើធសវាឌើជើថ្ល (DSA- Digital 
Service Act) ដែលបានធសនើធ យគ ៈកម្ចម ្ិការអឺរ ៉ាុរ(European Commission) កាលរើឆ្ន ាំ២០១៨។ DSA  
ម្ចនធោលធៅ ក់នូេកាំហតិរដនថម(restrictions) ធៅធលើសហប្ោសរធចាកេទិា ា្ំៗ ែូចជា Facebook, 
Instagram និង YouTube ធលើការរប្ងឹងប្ររ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យតាមអុើន្ឺ ិត ធែើមបើធា ឱ្យបាននូេការការពារ
ធលើសិទធិននទិនន័យផ្លទ ល់ខ្លួនតាមអនឡាញររស់អនកធប្រើប្បាស់។   

 
ម៉ាាងេញិធទៀត សតង់ រធនះក៏មិនប្តូេបានទទួលសគ ល់ឱ្យទូលាំទូោយធ យរណាត ប្រធទសទាំងអស់ដែរ  និយយជា
រមួ វាអាចធប្រើប្បាស់បានដតធៅកនុងប្រធទសអភិេឌឍន៍ដែលធផ្លត តធលើការប្រកួតប្រដជងសមតថភារនិងការអនុេតតររស់
រែឋដតរ៉ាុធណាណ ះ។ សហរែឋអាធមរកិ សហភារអឺរ ៉ាុរ និងចប្កភរអង់ធគលសបានរប្ងឹងកិចាសហប្រតិរតតិការររស់ខ្លួន កនុង
ទប្មង់ននការែឹក ាំរមួោន ធលើអភិបាលកិចារធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកប្មិតរិភរធោក រមួទាំងធៅកនុងអងគការពា ិជា
កមមរិភរធោក តាមរយៈការ ក់ធចញនូេកិចាប្រមធប្រៀងពា ិជាកមមឌើជើថ្ល។ 
  
 

 
(This space is intentionally left blank) 
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ត្រងសអងខរ៖ គ្ំរសូតងដ់្រទាំងព៊ីរនន្េភិាលកិច្ចរអច្ចកវទិ៊ាាឌ៊ីជ៊ីថល 
 

 

វិធ៊ីសស្តសតច្ិន្ ( ) 
 

វិធ៊ីសស្តសតសេគ្ម្ន្េ៍ឺរ  រ ( ) 
 

 
ទសេនៈមិនធសរ ើ ឬផ្លត ច់ការ 

 
ទសេនៈប្រជា្ិរធតយយ និងម្ចនការចូលរមួរើភាគើ
ពាក់រ័នធ    
 

 
សប្ម្ចរ់ធ វ្ើមូល ឋ នូរនើយកមមទិននន័យថាន ក់ជាតិ 
 
(national data localization សាំធៅែល់ការកាន់
ការ់ទិនន័យកនុងប្រធទសនើមួយៗធរៀងៗខ្លួន ធ យរ ឋ
ភិបាល និង មិនធរើកចាំហរជាលកខ ៈទូលាំទាំោយ
ធលើលាំហអុើន្ឺ ិត) 

 

 
សប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតសកល 
 
(global cyber governance សាំធៅែល់ការប្គរ់ប្គង
ធលើសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិត កនុងលកខ ៈសកល ធ យ
មិនកាំ ត់រ័ត៌ម្ចនទុកសប្ម្ចរ់ដតទើតាាំងឬប្រធទស
ណាមួយធេើយ) 

 
ធលើកទឹកចិតតការអភិេឌឍធលើរធចាកេទិាឌើជើថ្លទាំង
ខាងេសិ័យឯកជន និងសធារ ៈ  

 

 
អតុលយភារសប្ម្ចរ់ែាំធ ើ រការនវានុេតតន៍េសិ័យ 
ឯកជន 

 
ទទួលសគ ល់ធ យប្រធទសកាំរុងអភិេឌឍន៍រមួម្ចន
ប្រធទសម្ចនចាំ ូលទរ និង ប្រធទសម្ចនចាំ ូល
ម្យមកប្មិតទរ 
 

 
ទទួលសគ ល់ធ យប្រធទសអភិេឌឍន៍ រមួទាំងធោក
ខាងតបូងGlobal South ធែើមបើរប្ងើកអាំណាចររស់រួក
ធគធៅកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លរិភរធោក។ 

  
ជាការរាំធរញធៅធលើលកខខ្ ឌ ននរររិទធផ្េងៗ  គាំរូទាំងរើរធនះធ ល្ើយតរបានលអប្រធសើរ ធៅនឹងទិែឋភារធរៀងៗខ្លួន។ 
ធទះជាយ៉ា ងណាកតើ ការទទួលយកនូេគាំរូតាមដររ GDPR(General Data Protection Regulation) គឺជាចាំ ុច
ររត់មួយសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាអុើន្ឺ ិតសកល រើធប្ពាះអនកធប្រើប្បាស់ម្ចនសិទធិធរញធលញធលើការប្គរ់ប្គងទិននន័យ
ររស់ខ្លួន ប្រករធ យធសរ ើភារធរញធលញធៅកនុងលាំហអុើន្ឺ ិត។ ធ យធមើលធ ើញរើអតថប្រធយជន៍ធនះធហើយ 
ធទើរអាស៊ា នបានរាយមយកគាំរូតាមប្ករខ្ ឌ ធនះ ដែលធៅថា ប្ករខ្ ឌ អភិបាលកិចាទិននន័យប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ 
(comprehensive data governance framework)។ 
 

គ្ំរូទ៊ីព៊ីរ៖ សតង់ដ្រសររប្រជាធិរអត្យ៊ាយ  
  

រទរបញ្ាតតិការពារទិននន័យទូធៅ  (GDPR- General Data Protection Regulation)  ររស់សហគមន៍អឺរ ៉ាុរ គឺជា  
ទសេនៈដររប្រជា្ិរធតយយសប្ម្ចរ់អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល ដែលប្តូេបានធប្រើប្បាសធ់ែើមបើការពារឯកជនភារ និងសិទធិ
ររស់អនកធប្រើប្បាសអុ់ើន្ឺ ិតនិងម្ចតិកាអនឡាញ(online content)។ ធ យប្តូេបានអនុម័តធៅសភាអឺរ ៉ាុរកនុងឆ្ន ាំ
២០១៤ និងោរ់ធផ្តើមអនុេតតកនុងដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨  GDPR ប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើប្តួសប្តាយផ្លូេសប្ម្ចរ់
អភិបាលកិចាប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតសកល(global cyber governance) ធ យអនកធប្រើប្បាស់អាចប្គរ់ប្គងទិននន័យ
ផ្លទ ល់ខ្លួនប្រករធ យទាំនុកចិតតកនុងប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតដែលមិនធាល រ់ម្ចនរើមុន។  

 
គាំរូទើរើរធនះ ជាំរុញឱ្យប្កុមហ៊ាុនខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងកនុងការរកាសនតិសុខ្ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត ទរ់ទល់នឹងការរាំពានធលើ
ទិននន័យ ធ យតប្មូេឱ្យប្កុមហ៊ាុនដែលធប្រើប្បាសរ់ធចាកេទិាឌើជើថ្លធរៀរចាំធោលនធយបាយឯកជនភារររស់ខ្លួន
អនុធោមតាមធោលការ ៍ GDPR ធែើមបើធា ជូនអតិថិ្ជននូេទាំនុកចិតតធលើការធប្រើប្បាស់ទិននន័យររស់ខ្លួនធៅកនុង
ថាន លររស់ប្កុមហ៊ាុនទាំងធ ះ។ ធទះរើជាយ៉ា ងណាក៏ធ យ GDPR មិនបានធរើកទូោយឱ្យេសិ័យឯកជនែាំធ ើ រការ
នវានុេតតន៍ររស់ខ្លួនធទ។  

 
កនុងឆ្ន ាំ២០២២ធនះ សហភារអឺរ ៉ាុរ(European Union) បានអនុម័តចារ់សតើរើធសវាឌើជើថ្ល (DSA- Digital 
Service Act) ដែលបានធសនើធ យគ ៈកម្ចម ្ិការអឺរ ៉ាុរ(European Commission) កាលរើឆ្ន ាំ២០១៨។ DSA  
ម្ចនធោលធៅ ក់នូេកាំហតិរដនថម(restrictions) ធៅធលើសហប្ោសរធចាកេទិា ា្ំៗ ែូចជា Facebook, 
Instagram និង YouTube ធលើការរប្ងឹងប្ររ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យតាមអុើន្ឺ ិត ធែើមបើធា ឱ្យបាននូេការការពារ
ធលើសិទធិននទិនន័យផ្លទ ល់ខ្លួនតាមអនឡាញររស់អនកធប្រើប្បាស់។   

 
ម៉ាាងេញិធទៀត សតង់ រធនះក៏មិនប្តូេបានទទួលសគ ល់ឱ្យទូលាំទូោយធ យរណាត ប្រធទសទាំងអស់ដែរ  និយយជា
រមួ វាអាចធប្រើប្បាស់បានដតធៅកនុងប្រធទសអភិេឌឍន៍ដែលធផ្លត តធលើការប្រកួតប្រដជងសមតថភារនិងការអនុេតតររស់
រែឋដតរ៉ាុធណាណ ះ។ សហរែឋអាធមរកិ សហភារអឺរ ៉ាុរ និងចប្កភរអង់ធគលសបានរប្ងឹងកិចាសហប្រតិរតតិការររស់ខ្លួន កនុង
ទប្មង់ននការែឹក ាំរមួោន ធលើអភិបាលកិចារធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកប្មិតរិភរធោក រមួទាំងធៅកនុងអងគការពា ិជា
កមមរិភរធោក តាមរយៈការ ក់ធចញនូេកិចាប្រមធប្រៀងពា ិជាកមមឌើជើថ្ល។ 
  
 

 
(This space is intentionally left blank) 
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ប្ករខ្ណ្ឌន្ងិសផន្ការសកម្មភាពកនុងេភិាលកិច្ចទនិ្នន្យ័  
 
 

ប្ករខ្ណ្ឌន្ងិសផន្ការ
សកម្មភាពពាកព់័ន្ធន្ងឹ
េភិាលកចិ្ចទនិ្នន្យ័ 

អសច្កត៊ីលំេតិ្ 

ប្ករខ្ ឌ អាស៊ា នសតើរើ
អភិបាលកិចាទនិនន័យឌើជើថ្ល 
(ASEAN Framework on 
Digital Data 
Governance)149 

ជាំរុញពា ិជាកមម និងលាំហូរទនិនន័យកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន; រប្ងឹងអភិបាលកិចានន
ទិននន័យឌើជើថ្ល ដែលទាំងអស់ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការដកលមអតម្ចល ភារ និងរប្ងឹងការ
ប្គរ់ប្គងទនិនន័យ ប្រមទាំងជាំរុញសុខ្ែុមនើយកមមននរទរបញ្ាតតិទិននន័យធៅកនុងរែឋជា
សម្ចជិក និងចុងធប្កាយជាំរុញលាំហូរទិននន័យកនុងអាស៊ា ន។ 

 
ប្ករខ្ ឌ ប្គរ់ប្គងទនិនន័យ
អាស៊ា ន (ASEAN DMF- 
Data Management 
Framework)150 

ប្តូេបានធគសគ ល់ថាជា ប្ករខ្ ឌ ោតថ់ាន ក់ប្រធភទទនិនន័យររស់អាស៊ា ន (ASEAN Data 
Classification Framework) ធ យធោលរាំ ងកនុងការធា ការការពារកនុងកប្មតិ
ខ្ពស់នូេប្រធភទទនិនន័យជាកោ់ក់ណាមួយ ធពាលគ៖ឺ ទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួនដែលម្ចនលកខ
 ៈរធសើរ ដែលទមទរឱ្យម្ចនការប្គរ់ប្គងកាន់ដតតឹងរុងឹធៅធលើការចូលធប្រើ ធរើធប្រៀរ
ធ្ៀរធៅនឹងទិនននយ័ទូធៅដែលម្ចនជាសធារ ៈ។ ែូធចនះ ប្ករខ្ ឌ ធនះ ោត់ថាន ក់
កប្មិតទនិនន័យ នងិធ្វើការដ  ាំនូេេធិានការ ៍សនតិសុខ្ដែលោាំបាច់សប្ម្ចរ់កប្មតិ     
ចាំណាត់ថាន ក់ទិននន័យនើមួយៗ ដែលរមួម្ចនការគតិគូរធៅធលើចាំ ុចរធសើរននទនិន័យ     
ការវាយតនមលធលើកប្មិតននហានិភ័យ ការការពារ និងការប្គរ់ប្គងផ្លរ៉ាះពាល ់ ប្រមទាំង
ការកាំ ត់សតង់ រកនុងការរកាទុកទិនននយ័។ 

 

ប្ករខ្ ឌ អាស៊ា ន សប្ម្ចរ់
ការការពារទិនននយ័ឯកជន
(ASEAN FPDP)  
 

(ASEAN Framework for Personal Data Protection)អាំពាេ េឱ្យម្ចនការអនុេតតរទ
រញ្ជា  រទរបញ្ាតតិ នងិចារទ់ក់ទងនឹងធោលការ ៍ការពារទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន ធពាលគឺ
ការយល់ប្រមធលើការធប្រើប្បាស់ទិនន័យររស់រុគគល  ការការពារទិនន័យ ការចូលធប្រើទនិន័យ 
ភារប្តឹមប្តូេននទិនន័យ ការធផ្ទរទិននន័យ និងការទទួលខុ្សប្តេូសថ រ័ន។151 
 

ដផ្នការសកមមភារ  
យុទធសង្គ្សតអាស៊ា ន  
ធលើកចិាការពារអនកធប្រើប្បាស់  
(ASAPCP- ASEAN 
Strategic Action Plan on 
Consumer Protection 
2016-2025) 

ធផ្លត តធលើធោលធៅចាំននួ ៤ ដែលម្ចនគាំនិតផ្តួចធផ្តើម   ផ្ារភាា រ់នឹងធោលធៅធ ះ 
ប្សយកងវល់ទកទ់ងនងឹអនកធប្រើប្បាស់ ធពាលគឺ កចិាការពារតាមផ្លូេចារ់ និងធោល
នធយបាយកសងទាំនុកចតិតអនកធប្រើប្បាស់ធលើប្រតិរតតិការពា ិជាកមម្លងដែន។ល។152 

 

149 ASEAN (2012). ASEAN Framework on Digital Data Governance. Retrieved from: https://asean.org/wp-
content/uploads/2012/05/6B-ASEAN-Framework-on-Digital-Data-Governance_Endorsedv1.pdf
150 ASEAN Data Management Framework 2021. Retrieved from: untitled (asean.org)
151 ASEAN (2016). ASEAN Framework on Personal Data Protection. Retrieved from: https://asean.org/wp-
content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf
152 ASEAN (2021). ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection. Retrieved from: https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/01/ASEAN-Strategic-Action-Plan-for-Consumer-Protection-2016-2025-ASAPCP-2025.pdf

ដផ្នកខាងធប្កាមធនះ នឹងផ្តល់នូេការសិកាកាន់ដតសុើជធប្ៅធៅធលើអភិបាលកិចាទិននន័យអាស៊ា ន ធៅកនុងការជាំរុញ
ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 

 

• ទស៊ាសន្ៈអាស ៊ាន្អលើេភិាលកិច្ចទិន្នន្័យ 
 

ែូចដែលបានរាករ ៍ទុក ធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា នកាំរុងរ ាំកិលធៅរកការធកើនធេើងែល់ មួយប្ទើោនែុោល រ
សហរែឋអាធមរកិ ធៅឆ្ន ាំ២០៣០ ោរ់តាាំងរើអនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតថ្មើរារ់ោន ក់ជាំរុញអាជើេកមមអនឡាញធៅកនុង
េសិ័យ  រមួទាំងពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក(e-commerce) និងហរិញ្ាេតថុនិមមិត(virtual finance)។148 និ ន ការ
ធនះធកើតធេើងកនុងអាំេុងធរលជាំងឺរាតតាតកូេ ើែ-១៩ ធៅធរលដែលអនកធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លថ្មើចាំនួន ៦០ ោន ក់ប្តូេ
បានរារ់រញ្ាូ លធៅកនុងប្រធភទននធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត។ ទនទឹមនឹងការរ ើកចធប្មើនខាល ាំងកាល ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់
ធនះ រច សមព័នធអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល(digital governance structures) ោាំបាច់ប្តូេកាំ ត់ឱ្យជាក់ោក់។ 

 
 

 
ទសេនេសិ័យររស់អាស៊ា នធលើអភិបាលកិចាទិននន័យមិនដមនជាធរឿងគួរឱ្យភាា ក់ធផ្អើលធ ះធទ ធប្ពាះវាបានោរ់ធផ្តើម
អស់មួយរយៈធរលមកធហើយ។ ធៅធែើមឆ្ន ាំ ២០១០ អាស៊ា នបានទទួលសគ ល់តប្មូេការននការរប្ងឹងការតភាា រ់ោន
រវាងរែឋជាសម្ចជិកររស់ខ្លួន។ «ដដផ្ផ្ននកាការរធធមមសសតតើើររើើកាការរតតភាភាាា ររ់់អាអាសស៊ា៊ា ននឆ្ឆ្នន ាំាំ  ២២០០២២៥៥  ((MMaasstteerr  PPllaann  oonn  AASSEEAANN  
CCoonnnneeccttiivviittyy  22002255))»» បានកាំ ត់ ក់ធចញនូេ ប្ប្កកររខ្ខ្  ឌឌ អាអាសស៊ា៊ា ននសសតតើើររើើអអភភិិបាបាលលកកិិចចាាទទិិនននននន័័យយឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  ((AASSEEAANN  
FFrraammeewwoorrkk  oonn  DDiiggiittaall  DDaattaa  GGoovveerrnnaannccee)) ថាជាគាំនិតផ្តួចធផ្តើមដែលសាំធៅធលើកកមពសប់្គរ់ប្គងនិងអភិបាល
កិចាទិននន័យ និងធ វ្ើសុខុ្ែុមនើយកមមរទរបញ្ាតតិទិននន័យ  ។ ខាងធប្កាមធនះ ជាធសចកតើសធងខរននប្ករខ្ ឌ  និង
ដផ្នការសកមមភារទក់ទងនឹងអភិបាលកិចាទិននន័យអាស៊ា ន។

 

148 ASEAN’s digital economy projected to hit USD1tn by 2030, NIKKEI Asia
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ប្ករខ្ណ្ឌន្ងិសផន្ការសកម្មភាពកនុងេភិាលកិច្ចទនិ្នន្យ័  
 
 

ប្ករខ្ណ្ឌន្ងិសផន្ការ
សកម្មភាពពាកព់័ន្ធន្ងឹ
េភិាលកចិ្ចទនិ្នន្យ័ 

អសច្កត៊ីលំេតិ្ 

ប្ករខ្ ឌ អាស៊ា នសតើរើ
អភិបាលកិចាទនិនន័យឌើជើថ្ល 
(ASEAN Framework on 
Digital Data 
Governance)149 

ជាំរុញពា ិជាកមម និងលាំហូរទនិនន័យកនុងធសែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន; រប្ងឹងអភិបាលកិចានន
ទិននន័យឌើជើថ្ល ដែលទាំងអស់ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការដកលមអតម្ចល ភារ និងរប្ងឹងការ
ប្គរ់ប្គងទនិនន័យ ប្រមទាំងជាំរុញសុខ្ែុមនើយកមមននរទរបញ្ាតតិទិននន័យធៅកនុងរែឋជា
សម្ចជិក និងចុងធប្កាយជាំរុញលាំហូរទិននន័យកនុងអាស៊ា ន។ 

 
ប្ករខ្ ឌ ប្គរ់ប្គងទនិនន័យ
អាស៊ា ន (ASEAN DMF- 
Data Management 
Framework)150 

ប្តូេបានធគសគ ល់ថាជា ប្ករខ្ ឌ ោតថ់ាន ក់ប្រធភទទនិនន័យររស់អាស៊ា ន (ASEAN Data 
Classification Framework) ធ យធោលរាំ ងកនុងការធា ការការពារកនុងកប្មតិ
ខ្ពស់នូេប្រធភទទនិនន័យជាកោ់ក់ណាមួយ ធពាលគឺ៖ ទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួនដែលម្ចនលកខ
 ៈរធសើរ ដែលទមទរឱ្យម្ចនការប្គរ់ប្គងកាន់ដតតឹងរុងឹធៅធលើការចូលធប្រើ ធរើធប្រៀរ
ធ្ៀរធៅនឹងទិនននយ័ទូធៅដែលម្ចនជាសធារ ៈ។ ែូធចនះ ប្ករខ្ ឌ ធនះ ោត់ថាន ក់
កប្មិតទនិនន័យ នងិធ្វើការដ  ាំនូេេធិានការ ៍សនតិសុខ្ដែលោាំបាច់សប្ម្ចរ់កប្មតិ     
ចាំណាត់ថាន ក់ទិននន័យនើមួយៗ ដែលរមួម្ចនការគតិគូរធៅធលើចាំ ុចរធសើរននទនិន័យ     
ការវាយតនមលធលើកប្មិតននហានិភ័យ ការការពារ និងការប្គរ់ប្គងផ្លរ៉ាះពាល ់ ប្រមទាំង
ការកាំ ត់សតង់ រកនុងការរកាទុកទិនននយ័។ 

 

ប្ករខ្ ឌ អាស៊ា ន សប្ម្ចរ់
ការការពារទិនននយ័ឯកជន
(ASEAN FPDP)  
 

(ASEAN Framework for Personal Data Protection)អាំពាេ េឱ្យម្ចនការអនុេតតរទ
រញ្ជា  រទរបញ្ាតតិ នងិចារទ់ក់ទងនឹងធោលការ ៍ការពារទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន ធពាលគឺ
ការយល់ប្រមធលើការធប្រើប្បាស់ទិនន័យររស់រុគគល  ការការពារទិនន័យ ការចូលធប្រើទនិន័យ 
ភារប្តឹមប្តូេននទិនន័យ ការធផ្ទរទិននន័យ និងការទទួលខុ្សប្តេូសថ រ័ន។151 
 

ដផ្នការសកមមភារ  
យុទធសង្គ្សតអាស៊ា ន  
ធលើកិចាការពារអនកធប្រើប្បាស់  
(ASAPCP- ASEAN 
Strategic Action Plan on 
Consumer Protection 
2016-2025) 

ធផ្លត តធលើធោលធៅចាំននួ ៤ ដែលម្ចនគាំនិតផ្តួចធផ្តើម   ផ្ារភាា រ់នឹងធោលធៅធ ះ 
ប្សយកងវល់ទកទ់ងនឹងអនកធប្រើប្បាស់ ធពាលគឺ កចិាការពារតាមផ្លូេចារ់ និងធោល
នធយបាយកសងទាំនុកចិតតអនកធប្រើប្បាស់ធលើប្រតិរតតិការពា ិជាកមម្លងដែន។ល។152 

 

149 ASEAN (2012). ASEAN Framework on Digital Data Governance. Retrieved from: https://asean.org/wp-
content/uploads/2012/05/6B-ASEAN-Framework-on-Digital-Data-Governance_Endorsedv1.pdf
150 ASEAN Data Management Framework 2021. Retrieved from: untitled (asean.org)
151 ASEAN (2016). ASEAN Framework on Personal Data Protection. Retrieved from: https://asean.org/wp-
content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf
152 ASEAN (2021). ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection. Retrieved from: https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/01/ASEAN-Strategic-Action-Plan-for-Consumer-Protection-2016-2025-ASAPCP-2025.pdf

ដផ្នកខាងធប្កាមធនះ នឹងផ្តល់នូេការសិកាកាន់ដតសុើជធប្ៅធៅធលើអភិបាលកិចាទិននន័យអាស៊ា ន ធៅកនុងការជាំរុញ
ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 

 

• ទស៊ាសន្ៈអាស ៊ាន្អលើេភិាលកិច្ចទិន្នន្័យ 
 

ែូចដែលបានរាករ ៍ទុក ធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់អាស៊ា នកាំរុងរ ាំកិលធៅរកការធកើនធេើងែល់ មួយប្ទើោនែុោល រ
សហរែឋអាធមរកិ ធៅឆ្ន ាំ២០៣០ ោរ់តាាំងរើអនកធប្រើប្បាសអុ់ើន្ឺ ិតថ្មើរារ់ោន ក់ជាំរុញអាជើេកមមអនឡាញធៅកនុង
េសិ័យ  រមួទាំងពា ិជាកមមធអេចិប្តូនិក(e-commerce) និងហរិញ្ាេតថុនិមមិត(virtual finance)។148 និ ន ការ
ធនះធកើតធេើងកនុងអាំេុងធរលជាំងឺរាតតាតកូេ ើែ-១៩ ធៅធរលដែលអនកធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លថ្មើចាំនួន ៦០ ោន ក់ប្តូេ
បានរារ់រញ្ាូ លធៅកនុងប្រធភទននធសែឋកិចាអុើន្ឺ ិត។ ទនទឹមនឹងការរ ើកចធប្មើនខាល ាំងកាល ននធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងតាំរន់
ធនះ រច សមព័នធអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល(digital governance structures) ោាំបាច់ប្តូេកាំ ត់ឱ្យជាក់ោក់។ 

 
 

 
ទសេនេសិ័យររស់អាស៊ា នធលើអភិបាលកិចាទិននន័យមិនដមនជាធរឿងគួរឱ្យភាា ក់ធផ្អើលធ ះធទ ធប្ពាះវាបានោរ់ធផ្តើម
អស់មួយរយៈធរលមកធហើយ។ ធៅធែើមឆ្ន ាំ ២០១០ អាស៊ា នបានទទួលសគ ល់តប្មូេការននការរប្ងឹងការតភាា រ់ោន
រវាងរែឋជាសម្ចជិកររស់ខ្លួន។ «ដដផ្ផ្ននកាការរធធមមសសតតើើររើើកាការរតតភាភាាា ររ់់អាអាសស៊ា៊ា ននឆ្ឆ្នន ាំាំ  ២២០០២២៥៥  ((MMaasstteerr  PPllaann  oonn  AASSEEAANN  
CCoonnnneeccttiivviittyy  22002255))»» បានកាំ ត់ ក់ធចញនូេ ប្ប្កកររខ្ខ្  ឌឌ អាអាសស៊ា៊ា ននសសតតើើររើើអអភភិិបាបាលលកកិិចចាាទទិិនននននន័័យយឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  ((AASSEEAANN  
FFrraammeewwoorrkk  oonn  DDiiggiittaall  DDaattaa  GGoovveerrnnaannccee)) ថាជាគាំនិតផ្តួចធផ្តើមដែលសាំធៅធលើកកមពសប់្គរ់ប្គងនិងអភិបាល
កិចាទិននន័យ និងធ វ្ើសុខុ្ែុមនើយកមមរទរបញ្ាតតិទិននន័យ  ។ ខាងធប្កាមធនះ ជាធសចកតើសធងខរននប្ករខ្ ឌ  និង
ដផ្នការសកមមភារទក់ទងនឹងអភិបាលកិចាទិននន័យអាស៊ា ន។

 

148 ASEAN’s digital economy projected to hit USD1tn by 2030, NIKKEI Asia
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ប្រភរ: ASEAN Cyberthreat Assessment 2020   
 

ការធរៀរចាំយុទធសង្គ្សតសនតិសុខ្ធលើអុើន្ឺ ិត(cyber security) គឺជាធាតុផ្េាំសាំខានប់្តូេរញ្ាូ លកនុងយុទធសង្គ្សត
អាជើេកមម(business strategy)។ ការធរៀរចាំធនះ គឺប្សរោន ធៅនឹងការធប្តៀមទរ់ទល់រញ្ជា ធផ្េងៗទក់ទងនឹងសនតិ
សុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(cybersecurity issues) ដែលអាចធកើតធេើងនិងអាចរងោជាការគាំរាមកាំដហងែល់ធករ ត ិ៍ធឈាម ះ
និងភារធជឿទុកចិតតមកធលើសថ រ័ន/ប្កុមហ៊ាុន/អងគភារ ប្រមទាំងអនកពាក់រ័នធែនទធទៀតផ្ង។  
 

ធហតុផ្លទាំងអសខ់ាងធលើធនះ   តប្មូេឱ្យអនកែឹក ាំទាំងអស់រុករកនូេេ ិ្ ើសង្គ្សតនិងធសចកតើដ  ាំ   ធែើមបើឱ្យរួក
ធគអាចធរៀរចាំបានប្តឹមប្តូេនិងប្គរ់ប្គងធលើសថ នការ ៍។ សថ រ័ន   ក៏ប្តូេការការោាំប្ទផ្ងដែរ កនុងការធា បាន
នូេលាំហូររ័ត៌ម្ចន រើអនកដែលម្ចនតួ ទើប្គរ់ប្គងធលើសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(cybersecurity managers) ក៏ែូច

ធែើមបើកាល យជាយនតការធរញធលញ ប្ករខ្ ឌ  និង ដផ្នការពាក់រ័នធអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល/ទិននន័យ(data/digital 
governance framework) ក៏ោាំបាច់ប្តូេធែើរទនទឹមោន ធៅនឹងធោលនធយបាយសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិត 
(cybersecurity policy) និងធោលនធយបាយទិននន័យឌើជើថ្ល(digital data policy)ផ្ងដែរ។ 

  

៤.៣. សន្តិស ខ្សយររ័((Cybersecurity))  ន្ិងអរលន្អយាាយទិន្នន្័យឌ៊ីជ៊ីថល 

ហានិភ័យដែលធកើតធេើងរើការធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតនិងរធចាកេទិា ប្តូេដតប្គរ់ប្គងឱ្យបានធៅកនុងសថ រ័ន/ប្កុមហ៊ាុន/
អងគភារ ទាំងឡាយណាដែលធៅម្ចនែាំធ ើ រការ ធរលរចាុរបនន។ អនកែឹក ាំសថ រ័នទាំងធ ះ ោាំបាច់ប្តូេម្ចន
ចាំធ ះែឹងមូល ឋ នអាំរើរញ្ជា សាំខាន់ៗធៅកនុងសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត ធហើយក៏ប្តូេការផ្ងដែរនូេធសចកតើដ  ាំ
(តាមធោលការ ៍និងប្ករខ្ ឌ ចារ់) ធែើមបើរួកធគអាចោត់េធិានការធលើការធរៀរចាំសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត ការ
ប្រឆ្ាំងឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ឺ ិត និងការកសងយុទធសង្គ្សតននភារ្ន់នឹងអុើន្ឺ ិត។F

153 
 

 
អាំ ះអាំណាងធនះសមធហតុផ្ល និងធ ល្ើយតរជារិធសស ធៅនឹងសថ នការ ៍ននការវាយប្រហារតាមអុើន្ឺ ិត 
កនុងករ ើ ម្ចនេរិតតិឌើជើថ្លរិភរធោកនិងតាំរន់ ធកើតធេើង។ តួយ៉ា ង ការវាយតនមលធលើការគាំរាមកាំដហងតាមអុើន្ឺ
 ិតររស់អាស៊ា នឆ្ន ាំ ២០២០(ASEAN Cyberthreat 2020) បានររា ញរើឧរបតតិធហតុ ា្ំៗ តាមអុើន្ឺ ិត 
ដែលកនុងធ ះម្ចនអនកធប្រើប្បាស់រារ់ោន ក់កាល យជាជនរងធប្ោះរើការរាំពានទិននន័យ(data breach)។154   

153 Cyber Risk Leadership and Corporate Governance. Source: https://www.weforum.org/projects/cyber-risk-
leadership-and-corporate-governance. Retrieved: March 30 2022.
154 https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN_CyberThreatAssessment_2020.pdf
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ផ្៊ាំងពត័្៌មាន្/ប្កាេវិកទនិ្នន្័យទ៊ី៩៖ ការគ្ំរម្កំសេងត្ម្េ ៊ីន្ធឺណ្តិ្កនងុអាស ៊ាន្ឆ្៊ាំ ២០២០    

  

 

ប្រភរ: ASEAN Cyberthreat Assessment 2020   
 

ការធរៀរចាំយុទធសង្គ្សតសនតិសុខ្ធលើអុើន្ឺ ិត(cyber security) គឺជាធាតុផ្េាំសាំខាន់ប្តូេរញ្ាូ លកនុងយុទធសង្គ្សត
អាជើេកមម(business strategy)។ ការធរៀរចាំធនះ គឺប្សរោន ធៅនឹងការធប្តៀមទរ់ទល់រញ្ជា ធផ្េងៗទក់ទងនឹងសនតិ
សុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(cybersecurity issues) ដែលអាចធកើតធេើងនិងអាចរងោជាការគាំរាមកាំដហងែល់ធករ ត ិ៍ធឈាម ះ
និងភារធជឿទុកចិតតមកធលើសថ រ័ន/ប្កុមហ៊ាុន/អងគភារ ប្រមទាំងអនកពាក់រ័នធែនទធទៀតផ្ង។  
 

ធហតុផ្លទាំងអសខ់ាងធលើធនះ   តប្មូេឱ្យអនកែឹក ាំទាំងអស់រុករកនូេេ ិ្ ើសង្គ្សតនិងធសចកតើដ  ាំ   ធែើមបើឱ្យរួក
ធគអាចធរៀរចាំបានប្តឹមប្តូេនិងប្គរ់ប្គងធលើសថ នការ ៍។ សថ រ័ន   ក៏ប្តូេការការោាំប្ទផ្ងដែរ កនុងការធា បាន
នូេលាំហូររ័ត៌ម្ចន រើអនកដែលម្ចនតួ ទើប្គរ់ប្គងធលើសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(cybersecurity managers) ក៏ែូច

ធែើមបើកាល យជាយនតការធរញធលញ ប្ករខ្ ឌ  និង ដផ្នការពាក់រ័នធអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល/ទិននន័យ(data/digital 
governance framework) ក៏ោាំបាច់ប្តូេធែើរទនទឹមោន ធៅនឹងធោលនធយបាយសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិត 
(cybersecurity policy) និងធោលនធយបាយទិននន័យឌើជើថ្ល(digital data policy)ផ្ងដែរ។ 

  

៤.៣. សន្តិស ខ្សយររ័((Cybersecurity))  ន្ិងអរលន្អយាាយទិន្នន្័យឌ៊ីជ៊ីថល 

ហានិភ័យដែលធកើតធេើងរើការធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិតនិងរធចាកេទិា ប្តូេដតប្គរ់ប្គងឱ្យបានធៅកនុងសថ រ័ន/ប្កុមហ៊ាុន/
អងគភារ ទាំងឡាយណាដែលធៅម្ចនែាំធ ើ រការ ធរលរចាុរបនន។ អនកែឹក ាំសថ រ័នទាំងធ ះ ោាំបាច់ប្តូេម្ចន
ចាំធ ះែឹងមូល ឋ នអាំរើរញ្ជា សាំខាន់ៗធៅកនុងសនតសុិខ្តាមអុើន្ឺ ិត ធហើយក៏ប្តូេការផ្ងដែរនូេធសចកតើដ  ាំ
(តាមធោលការ ៍និងប្ករខ្ ឌ ចារ់) ធែើមបើរួកធគអាចោត់េធិានការធលើការធរៀរចាំសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត ការ
ប្រឆ្ាំងឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ឺ ិត និងការកសងយុទធសង្គ្សតននភារ្ន់នឹងអុើន្ឺ ិត។F

153 
 

 
អាំ ះអាំណាងធនះសមធហតុផ្ល និងធ ល្ើយតរជារិធសស ធៅនឹងសថ នការ ៍ននការវាយប្រហារតាមអុើន្ឺ ិត 
កនុងករ ើ ម្ចនេរិតតិឌើជើថ្លរិភរធោកនិងតាំរន់ ធកើតធេើង។ តួយ៉ា ង ការវាយតនមលធលើការគាំរាមកាំដហងតាមអុើន្ឺ
 ិតររស់អាស៊ា នឆ្ន ាំ ២០២០(ASEAN Cyberthreat 2020) បានររា ញរើឧរបតតិធហតុ ា្ំៗ តាមអុើន្ឺ ិត 
ដែលកនុងធ ះម្ចនអនកធប្រើប្បាស់រារ់ោន ក់កាល យជាជនរងធប្ោះរើការរាំពានទិននន័យ(data breach)។154   

153 Cyber Risk Leadership and Corporate Governance. Source: https://www.weforum.org/projects/cyber-risk-
leadership-and-corporate-governance. Retrieved: March 30 2022.
154 https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN_CyberThreatAssessment_2020.pdf
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ខាងធប្កាមធនះគឺជាតារាងសធងខរននចារ់សតើរើសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(ឬធៅថាសនតិសុខ្សយរ័រ) និងការការពារ
ទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន ធៅកនុងប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នទាំងប្បាាំរើរ។ 

 
ត្រងសអងខរេំព៊ីសន្តសិ ខ្ត្ម្េ ៊ីន្ធែិឺត ន្ងិច្៊ាារ់ការពារទិន្នន្័យ((PDPA))  អៅត្ម្ប្រអទស
សមាជកិអាស ៊ាន្  
 

 
ប្រអទស 

 
សន្តសិ ខ្ត្ម្េ ៊ីន្ធែិឺត 

 
ច្៊ាារ់ការពារទនិ្នន្យ័ឯកជន្ 

 
 
កមពុជា 

 
ចារ់ប្រឆ្ាំងឧប្កិែឋកមមតាមអុើនធ្ើ ិត   
(ធសចកតើប្ពាងចារ់ ធយងរបាយការ ៍ 
ឆ្ន ាំ ២០២២)158  
 

 
ចារ់ការពារទិននន័យឯកជន  
(ធសចកតើប្ពាងចារ់ ធយងរបាយការ ៍ឆ្ន ាំ 
២០២២)159 

 
ឥ ឌូ ធនសុើ 

 
- ចារ់ប្តូេបាន ក់ធសនើ ដតមនិទនអ់នុម័ត 
- ការរធងោើតភាន ករ់រឥ ឌូ ធនសុើសប្ម្ចរអុ់ើន្ ិឺ
តនិងប្គើរតូររស់រែឋ (BSSN) 
 

 
ចារ់រ័ត៌ម្ចននិងប្រតិរតតិការធអេចិប្តនូកិ 
ចូលជា្រម្ចនធៅឆ្ន ាំ ២០០៨ 

 
ម្ច៉ា ធេសុើ 

 
- មិនម្ចនចារ់ធ យដេក។ រទរបញ្ាតតិធៅរាយ
បា៉ា យកនុងចារធ់ផ្េងៗធទៀត។ 
- ការរធងោើតទើភាន ក់ររសនតិសុខ្សយរ័រជាតិ 
(NACSA- National Cyber Security 
Agency) 
- ធោលនធយបាយជាតិសុេតថភិារអុើន្ ិឺត 
 

 
- រធងោើត យក ឋ នការពារទនិនន័យផ្លទ ល់ខ្លួន 
- ធសចកតើប្ពាងចារ់ PDPA ប្តូេបានអនុម័ត 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១០ 

 

 
ហវើលើរើន 

 
- ចារ់ទរ់សោ ត់ឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ ិឺត 
ប្តូេបានអនុម័តធៅឆ្ន ាំ ២០២១ 
- ដផ្នការជាតិសនតិសុខ្តាមអុើនធ្ើ ិត 
 ប្តូេបានអនុម័តកនុងឆ្ន ាំ ២០២២ 

 

 
- ចារ់ PDPA ប្តូេបានអនុមត័កនុងឆ្ន ាំ 
២០១២ 
 
 
 

158 CDRI (2020), Cybergovernance in Cambodia: A Risk-Based Approach to Cybersecurity. Source: 
https://cdri.org.kh/storage/pdf/SP18_cybersecurity_1620204216.pdf. Retrieved: 29 April 2022.
159 KhmerTimes (2022). Cambodia to strengthen personal data protection measures. Retrieved: 
https://www.khmertimeskh.com/501063124/cambodia-to-strengthen-personal-data-protection-measures/

ជា រើម្ចា ស់អាជើេកមម(business leaders) ធែើមបើរួកធគម្ចនលទធភារប្គរ់ប្ោន់កនុងការវាយតនមលធលើរ័ត៌ម្ចន និង
អាចប្គរ់ប្គងធលើហានិភ័យបាន។F

155 
 

ធែើមបើធា បាននូេទាំនុកចិតតជាសធារ ៈធលើការអនុេតតប្រតិរតតិការអនឡាញ រ ឋ ភិបាលកនុងប្រធទសអាស៊ា ន ភាគ
ធប្ចើន បានរធងោើតធោលនធយបាយសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(cybersecurity policy) ដែលម្ចនធោលធៅជាក់
ោក់ចាំនួនរើ៖ (i) ធា បាននូេលាំហននអុើន្ឺ ិត(open internet) ធែើមបើធលើកកមពសន់វានុេតតន៍ (ii) ប្រយុទធ
ប្រឆ្ាំងនឹងឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ឺ ិត និង (iii) ធា ឯកជនភារររស់ប្រជារលរែឋររស់រួកធគ។ 

 
ថ្មើៗធនះ ប្រធទសអាស៊ា ន ា្ំៗចាំនួនប្បាាំមួយ រមួម្ចន ឥ ឌូ ធ សុើ ម្ច៉ា ធេសុើ ហវើលើរើន សិងារុរ ើ នថ្ និងធេៀតណាម បាន
រធងោើតនិងអនុម័តចារ់ រមួទាំងធោលនធយបាយពាក់រ័នធនឹង ការការពារទរ់ទល់នឹងឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ឺ ិត156   
ខ្ ៈដែលកមពុជាកាំរុងសថិតធប្កាមនើតិេ ិ្ ើតាក់ដតងចារ់។ ទក់ទិននឹងការការពារទិននន័យឯកជនភារ ធេៀតណាម 
និងឥ ឌូ ធនសុើមិនម្ចនចារ់ធ យដេក កនុងន័យជាចារ់ការពារទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន(PDPA- Personal Data 
Protection Act) ធ ះធទ រ៉ាុដនតធប្រើប្បាស់រទរបញ្ាតតិទក់ទងឯកជនភារ  ដែលចូលជា្រម្ចន មកអនុេតត។157

 

 

 

 
  

 

155 Cyber Risk Leadership and Corporate Governance. Source: https://www.weforum.org/projects/cyber-risk-
leadership-and-corporate-governance. Retrieved: March 30 2022.
156 Jirapon Sunkpho, Sarawut Ramjan, Chaiwat Ottamakor (2018), Cybersecurity Policy in ASEAN Countries. 
Source: https://www.researchgate.net/publication/32106226_Cybersecurity_Policy_in_ASEAN _Countries.
Retrieved: April 04 2022.
157 Erh, J. (2021). Assessing Digital Economy Policies in Six Southeast Asian Countries. p. 7. Singapore: ISEAS-
Yusof Ishak Institute. 
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ខាងធប្កាមធនះគឺជាតារាងសធងខរននចារ់សតើរើសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(ឬធៅថាសនតិសុខ្សយរ័រ) និងការការពារ
ទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន ធៅកនុងប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នទាំងប្បាាំរើរ។ 

 
ត្រងសអងខរេំព៊ីសន្តសិ ខ្ត្ម្េ ៊ីន្ធែិឺត ន្ងិច្៊ាារ់ការពារទិន្នន្័យ((PDPA))  អៅត្ម្ប្រអទស
សមាជកិអាស ៊ាន្  
 

 
ប្រអទស 

 
សន្តសិ ខ្ត្ម្េ ៊ីន្ធែិឺត 

 
ច្៊ាារ់ការពារទនិ្នន្យ័ឯកជន្ 

 
 
កមពុជា 

 
ចារ់ប្រឆ្ាំងឧប្កិែឋកមមតាមអុើនធ្ើ ិត   
(ធសចកតើប្ពាងចារ់ ធយងរបាយការ ៍ 
ឆ្ន ាំ ២០២២)158  
 

 
ចារ់ការពារទិននន័យឯកជន  
(ធសចកតើប្ពាងចារ់ ធយងរបាយការ ៍ឆ្ន ាំ 
២០២២)159 

 
ឥ ឌូ ធនសុើ 

 
- ចារ់ប្តូេបាន ក់ធសនើ ដតមនិទន់អនុម័ត 
- ការរធងោើតភាន ករ់រឥ ឌូ ធនសុើសប្ម្ចរអុ់ើន្ ិឺ
តនិងប្គើរតូររស់រែឋ (BSSN) 
 

 
ចារ់រ័ត៌ម្ចននិងប្រតិរតតិការធអេចិប្តនូកិ 
ចូលជា្រម្ចនធៅឆ្ន ាំ ២០០៨ 

 
ម្ច៉ា ធេសុើ 

 
- មិនម្ចនចារ់ធ យដេក។ រទរបញ្ាតតិធៅរាយ
បា៉ា យកនុងចារធ់ផ្េងៗធទៀត។ 
- ការរធងោើតទើភាន ក់ររសនតិសុខ្សយរ័រជាតិ 
(NACSA- National Cyber Security 
Agency) 
- ធោលនធយបាយជាតិសុេតថភិារអុើន្ឺ ិត 
 

 
- រធងោើត យក ឋ នការពារទនិនន័យផ្លទ ល់ខ្លួន 
- ធសចកតើប្ពាងចារ់ PDPA ប្តូេបានអនុម័ត 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១០ 

 

 
ហវើលើរើន 

 
- ចារ់ទរ់សោ ត់ឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ ិឺត 
ប្តូេបានអនុម័តធៅឆ្ន ាំ ២០២១ 
- ដផ្នការជាតិសនតិសុខ្តាមអុើនធ្ើ ិត 
 ប្តូេបានអនុម័តកនុងឆ្ន ាំ ២០២២ 

 

 
- ចារ់ PDPA ប្តូេបានអនុមត័កនុងឆ្ន ាំ 
២០១២ 
 
 
 

158 CDRI (2020), Cybergovernance in Cambodia: A Risk-Based Approach to Cybersecurity. Source: 
https://cdri.org.kh/storage/pdf/SP18_cybersecurity_1620204216.pdf. Retrieved: 29 April 2022.
159 KhmerTimes (2022). Cambodia to strengthen personal data protection measures. Retrieved: 
https://www.khmertimeskh.com/501063124/cambodia-to-strengthen-personal-data-protection-measures/

ជា រើម្ចា ស់អាជើេកមម(business leaders) ធែើមបើរួកធគម្ចនលទធភារប្គរ់ប្ោន់កនុងការវាយតនមលធលើរ័ត៌ម្ចន និង
អាចប្គរ់ប្គងធលើហានិភ័យបាន។F
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ធែើមបើធា បាននូេទាំនុកចិតតជាសធារ ៈធលើការអនុេតតប្រតិរតតិការអនឡាញ រ ឋ ភិបាលកនុងប្រធទសអាស៊ា ន ភាគ
ធប្ចើន បានរធងោើតធោលនធយបាយសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ ិត(cybersecurity policy) ដែលម្ចនធោលធៅជាក់
ោក់ចាំនួនរើ៖ (i) ធា បាននូេលាំហននអុើន្ឺ ិត(open internet) ធែើមបើធលើកកមពសន់វានុេតតន៍ (ii) ប្រយុទធ
ប្រឆ្ាំងនឹងឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ឺ ិត និង (iii) ធា ឯកជនភារររស់ប្រជារលរែឋររស់រួកធគ។ 

 
ថ្មើៗធនះ ប្រធទសអាស៊ា ន ា្ំៗចាំនួនប្បាាំមួយ រមួម្ចន ឥ ឌូ ធ សុើ ម្ច៉ា ធេសុើ ហវើលើរើន សិងារុរ ើ នថ្ និងធេៀតណាម បាន
រធងោើតនិងអនុម័តចារ់ រមួទាំងធោលនធយបាយពាក់រ័នធនឹង ការការពារទរ់ទល់នឹងឧប្កិែឋកមមតាមអុើន្ឺ ិត156   
ខ្ ៈដែលកមពុជាកាំរុងសថិតធប្កាមនើតិេ ិ្ ើតាក់ដតងចារ់។ ទក់ទិននឹងការការពារទិននន័យឯកជនភារ ធេៀតណាម 
និងឥ ឌូ ធនសុើមិនម្ចនចារ់ធ យដេក កនុងន័យជាចារ់ការពារទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន(PDPA- Personal Data 
Protection Act) ធ ះធទ រ៉ាុដនតធប្រើប្បាស់រទរបញ្ាតតិទក់ទងឯកជនភារ  ដែលចូលជា្រម្ចន មកអនុេតត។157

 

 

 

 
  

 

155 Cyber Risk Leadership and Corporate Governance. Source: https://www.weforum.org/projects/cyber-risk-
leadership-and-corporate-governance. Retrieved: March 30 2022.
156 Jirapon Sunkpho, Sarawut Ramjan, Chaiwat Ottamakor (2018), Cybersecurity Policy in ASEAN Countries. 
Source: https://www.researchgate.net/publication/32106226_Cybersecurity_Policy_in_ASEAN _Countries.
Retrieved: April 04 2022.
157 Erh, J. (2021). Assessing Digital Economy Policies in Six Southeast Asian Countries. p. 7. Singapore: ISEAS-
Yusof Ishak Institute. 
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៤.៤. ការអដ្ឹះប្សយឧប្កិដ្ឋកម្មត្ម្េ ៊ីន្ធែិឺត៖ សកម្មភាព ន្ិងទិសអៅ 

អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល(digital governance) ធែើរតួ ទើសាំខាន់កនុងការកាំ ត់ទិសធៅែាំធ ើ រការររេិតតកមមឌើជើថ្ល
(digital transformation) ដែលការ ៍ធនះ បានជួយរាំធរញរដនថមែល់រទរបញ្ាតតិដែលម្ចនប្សរ់  និងអាចជួយ
សប្មួលែល់ឌើជើថ្លនើយកមមឧសាហកមម (digitalization of industries ឬធៅថាការរដមលងប្រតិរតតិការររស់ខ្លួន
ធៅកនុងេសិ័យ  ឱ្យធៅជាឌើជើថ្ល) ដែលកាំរុងែាំធ ើ រការផ្ងដែរ។ ែូធចនះអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល នឹងជួយរធនលឿន
ការផ្លល ស់រតូរតាមរយៈនវានុេតតន៍(innovation)និងគុ ភារននរធចាកេទិាថ្មើៗ ប្រករធ យរទ ឋ ន(សតង់ រ)ដែល
អាចទទួលយកបាន។ 

 
សតង់ រ ជួយឱ្យរទរបញ្ាតតិម្ចនប្រសិទធភារ ដែល ាំធៅរកររយិកាសអាំធណាយផ្លសប្ម្ចរ់ «នវានុេតតន៍»   ធហើយ
ក៏អាចកាត់រនថយហានិភ័យែល់អនកម្ចនគាំនិតរធងោើតថ្មើ(disruptor សហប្គិនប្រករធ យភារនចនប្រឌិតថ្មើ) និងេនិិ
ធយគិន ទូធៅផ្ងដែរ។ សាង់ ដែលោត់ទុកថាលអប្គរ់លកខ ៈ គឺអាចជួយសប្មួលែល់ការែកធចញនូេរបាាំង
ពា ិជាកមមអនតរជាតិ(international trade barriers) តាមរយៈេធិានការ ៍និងយនតការែ៏ម្ចនប្រសិទធភារធ ល្ើយ
តរធៅនឹងរបាាំងទើផ្ារ។ 

 
ធែើមបើកាំ ត់សតង់ រអភិបាលកិចាននររេិតតកមមឌើជើថ្ល ឱ្យបានសមប្សរ ធយើងប្តូេការសមតថភារប្គរ់ប្គងធលើការ
ធ ះែូរនិងធប្រើប្បាស់រ័ត៌ម្ចនរធចាកេទិា(interoperability) ផ្លិតភារ និង នវានុេតតន៍រូករមួនឹងែាំធណាះប្សយ
ធជាគជ័យសប្ម្ចរ់ការអនុេតតជាសកល(solutions for global implementation) ធហើយក៏ម្ចនផ្ងដែរ ការ ក់
ធចញនូេចារ់និងធោលនធយបាយប្រករធ យប្រសិទធភារសតង់ រ។  
 
ែូធចនះ តួ ទើ សតង់ រកនុងអភិបាលកិចាននររេិតតកមមឌើជើថ្ល(digital transformation governance) មិនគួរធមើល
រ ាំលងធ ះធទ ដែលការ ៍ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការប្តួតរិនិតយប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ(comprehensive review) ធលើការ
អភិេឌឍសតង់ រអនតរជាតិ សប្ម្ចរ់ធោលនធយបាយ/ចារ់ ការធរៀរចាំរទរបញ្ាតតិ និងអភិបាលកិចា ធៅធប្កាមទិែឋភារ
រធចាកេទិាឌើជើថ្ល។ ទាំងអស់ធនះម្ចនធោលធៅធា ឱ្យបានថារធចាកេទិាគឺគិតគូរធលើធសចកតើប្តូេការររស់មនុសេ
ជាសាំខាន់ ធហើយក៏ប្តូេដតផ្ាភាា រ់នឹងធោលធៅចើរភារផ្ងដែរ។ 

 
ជាការរិត ការវាយប្រហារតាមអុើន្ឺ ិតជាធប្ោះថាន ក់ ង្ន់ ង្រ ធហើយការទរ់ទល់នឹងអាំធរើខុ្សចារ់ទាំងធ ះ រិតជា
លាំបាក រ៉ាុដនតមិនដមនម្ចនន័យថាកិចាការធនះមិនអាចធ វ្ើបានធ ះធទ។  
 
ជាំហានែ៏ដេងឆ្ង យធៅកនុងការធា បាននូេសនតិសុខ្ តាមអុើន្ឺ ិត អាចសធប្មចបានធ យគិតគូរធលើេធិានការ ៍
មួយចាំនួន៖ 

 

 
សាំងហាគ រួរ 

 
- ចារស់នតិសុខ្តាមអុើន្ ិឺតប្តូេបាន 
អនុម័តកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ 
- ការរធងោើតទើភាន ក់ររសនតិសុខ្តាមអុើន្ឺ  
 ិតសិងារុរ ើ 

 

 
- ចារ់ប្តេូបានអនុមត័តាាំងរើឆ្ន ាំ ២០១២ 

 
នថ្ 

 
- ចារស់នតិសុខ្តាមអុើន្ ិឺតបានអនុម័តកនុង
ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
- ចារ់ PDPA(Personal Data 
Protection Act) ចូលជា្រម្ចនកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៩ 
- ម្ចនគ ៈកម្ចម ្ិការការពារទិននន័យផ្លទ ល់
ខ្លួន 

 
 
ធេៀតណាម 

 
- ចារស់នតិសុខ្តាមអុើន្ ិឺតបានអនុម័តកនុង
ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
- ោម នចារ់ធ យដេកណាមយួដចង
ទក់ទងនឹងPDPAធ ះធទ រ៉ាុដនតរែឋ្មមនុញ្ា
ទទួលសគ ល់សទិធិឯកជនភារផ្លទ ល់ខ្លួន 

 
 
ប្រភរ: ISEAS-Yusof Ishak Institute160  
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៤.៤. ការអដ្ឹះប្សយឧប្កិដ្ឋកម្មត្ម្េ ៊ីន្ធែិឺត៖ សកម្មភាព ន្ិងទិសអៅ 

អភិបាលកិចាឌើជើថ្ល(digital governance) ធែើរតួ ទើសាំខាន់កនុងការកាំ ត់ទិសធៅែាំធ ើ រការររេិតតកមមឌើជើថ្ល
(digital transformation) ដែលការ ៍ធនះ បានជួយរាំធរញរដនថមែល់រទរបញ្ាតតិដែលម្ចនប្សរ់  និងអាចជួយ
សប្មួលែល់ឌើជើថ្លនើយកមមឧសាហកមម (digitalization of industries ឬធៅថាការរដមលងប្រតិរតតិការររស់ខ្លួន
ធៅកនុងេសិ័យ  ឱ្យធៅជាឌើជើថ្ល) ដែលកាំរុងែាំធ ើ រការផ្ងដែរ។ ែូធចនះអភិបាលកិចាឌើជើថ្ល នឹងជួយរធនលឿន
ការផ្លល ស់រតូរតាមរយៈនវានុេតតន៍(innovation)និងគុ ភារននរធចាកេទិាថ្មើៗ ប្រករធ យរទ ឋ ន(សតង់ រ)ដែល
អាចទទួលយកបាន។ 

 
សតង់ រ ជួយឱ្យរទរបញ្ាតតិម្ចនប្រសិទធភារ ដែល ាំធៅរកររយិកាសអាំធណាយផ្លសប្ម្ចរ់ «នវានុេតតន៍»   ធហើយ
ក៏អាចកាត់រនថយហានិភ័យែល់អនកម្ចនគាំនិតរធងោើតថ្មើ(disruptor សហប្គិនប្រករធ យភារនចនប្រឌិតថ្មើ) និងេនិិ
ធយគិន ទូធៅផ្ងដែរ។ សាង់ ដែលោត់ទុកថាលអប្គរ់លកខ ៈ គឺអាចជួយសប្មួលែល់ការែកធចញនូេរបាាំង
ពា ិជាកមមអនតរជាតិ(international trade barriers) តាមរយៈេធិានការ ៍និងយនតការែ៏ម្ចនប្រសិទធភារធ ល្ើយ
តរធៅនឹងរបាាំងទើផ្ារ។ 

 
ធែើមបើកាំ ត់សតង់ រអភិបាលកិចាននររេិតតកមមឌើជើថ្ល ឱ្យបានសមប្សរ ធយើងប្តូេការសមតថភារប្គរ់ប្គងធលើការ
ធ ះែូរនិងធប្រើប្បាស់រ័ត៌ម្ចនរធចាកេទិា(interoperability) ផ្លិតភារ និង នវានុេតតន៍រូករមួនឹងែាំធណាះប្សយ
ធជាគជ័យសប្ម្ចរ់ការអនុេតតជាសកល(solutions for global implementation) ធហើយក៏ម្ចនផ្ងដែរ ការ ក់
ធចញនូេចារ់និងធោលនធយបាយប្រករធ យប្រសិទធភារសតង់ រ។  
 
ែូធចនះ តួ ទើ សតង់ រកនុងអភិបាលកិចាននររេិតតកមមឌើជើថ្ល(digital transformation governance) មិនគួរធមើល
រ ាំលងធ ះធទ ដែលការ ៍ធនះ ទមទរឱ្យម្ចនការប្តួតរិនិតយប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ(comprehensive review) ធលើការ
អភិេឌឍសតង់ រអនតរជាតិ សប្ម្ចរ់ធោលនធយបាយ/ចារ់ ការធរៀរចាំរទរបញ្ាតតិ និងអភិបាលកិចា ធៅធប្កាមទិែឋភារ
រធចាកេទិាឌើជើថ្ល។ ទាំងអស់ធនះម្ចនធោលធៅធា ឱ្យបានថារធចាកេទិាគឺគិតគូរធលើធសចកតើប្តូេការររស់មនុសេ
ជាសាំខាន់ ធហើយក៏ប្តូេដតផ្ាភាា រ់នឹងធោលធៅចើរភារផ្ងដែរ។ 

 
ជាការរិត ការវាយប្រហារតាមអុើន្ឺ ិតជាធប្ោះថាន ក់ ង្ន់ ង្រ ធហើយការទរ់ទល់នឹងអាំធរើខុ្សចារ់ទាំងធ ះ រិតជា
លាំបាក រ៉ាុដនតមិនដមនម្ចនន័យថាកិចាការធនះមិនអាចធ វ្ើបានធ ះធទ។  
 
ជាំហានែ៏ដេងឆ្ង យធៅកនុងការធា បាននូេសនតិសុខ្ តាមអុើន្ឺ ិត អាចសធប្មចបានធ យគិតគូរធលើេធិានការ ៍
មួយចាំនួន៖ 

 

 
សាំងហាគ រួរ 

 
- ចារស់នតិសុខ្តាមអុើន្ ិឺតប្តូេបាន 
អនុម័តកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ 
- ការរធងោើតទើភាន ក់ររសនតិសុខ្តាមអុើន្ ឺ 
 ិតសិងារុរ ើ 

 

 
- ចារ់ប្តូេបានអនុម័តតាាំងរើឆ្ន ាំ ២០១២ 

 
នថ្ 

 
- ចារស់នតិសុខ្តាមអុើន្ ិឺតបានអនុម័តកនុង
ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
- ចារ់ PDPA(Personal Data 
Protection Act) ចូលជា្រម្ចនកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៩ 
- ម្ចនគ ៈកម្ចម ្ិការការពារទិននន័យផ្លទ ល់
ខ្លួន 

 
 
ធេៀតណាម 

 
- ចារស់នតិសុខ្តាមអុើន្ ិឺតបានអនុម័តកនុង
ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

 
- ោម នចារ់ធ យដេកណាមយួដចង
ទក់ទងនឹងPDPAធ ះធទ រ៉ាុដនតរែឋ្មមនុញ្ា
ទទួលសគ ល់សទិធិឯកជនភារផ្លទ ល់ខ្លួន 

 
 
ប្រភរ: ISEAS-Yusof Ishak Institute160  

 

 

(This space is intentionally left blank) 

  

  

160 Erh, J. (2021). Assessing Digital Economy Policies in Six Southeast Asian Countries. p.17. Singapore: ISEAS-
Yusof Ishak Institute.



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល82

សរគ្ន្លឹឹះច្ ងអប្កាយ
_____________________

ដ្ំអណ្ើរអឆ្៊ាឹះអៅម្ ខ្ 
 
 

សប្មារ់អាស ៊ាន្ ន្ិង កម្ពុជា 
អៅកនុងការកសងអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 

______________________________________

 
 
 

អដ្យ៖ សសត្ សួន្វិសល 
 

(១) ររប្ប្ងងឹឹងងសសមមតតថថភាភាររ//លលទទធធភាភាររកកននុុងងតតាំាំររនន់់ននិិងងសសកកលល  ធធែែើើមមបបើើប្ប្ររយយុុទទធធប្ប្ររឆ្ឆ្ាំាំងងននឹឹងងឧឧប្ប្កកិិែែឋឋកកមមមមតាតាមមអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតត
((rreeggiioonnaall  aanndd  gglloobbaall  ccaappaacciittyy  ttoo  ccoommbbaatt  ccyybbeerrccrriimmee))៖  

គួរដត ក់ជាយុទធសង្គ្សតសថ រ័ន ធៅកនុងការរាំពាក់រាំរ៉ានជាំ ញអុើនធ ើ្ ិតែល់ប្កុមប្រតិរតតិការ
រិធសស(cyber expertise) ធែើមបើរួកធគម្ចនសមតថភារប្គរ់ប្ោន់កនុងការរាំធរញភារកិចាប្រករ
ធ យប្រសិទធភារ។ ែូធចនះដផ្នការរាំពាក់រាំរ៉ានធនះ គួរ ក់រញ្ាូ លកនុងដផ្នការយុទធសង្គ្សត ធៅតាម
ដផ្នកនិងទាំហាំននការទទួលខុ្សប្តូេអងគភារ ដែលបានកាំ ត់រចួធហើយ ម្ចនែូចជា៖ កប្មិតសថ រ័ន 
ដផ្នកប្រតិរតតិការ ដផ្នកចារ់និងកិចាការរធចាកធទសជាធែើម។ 

 

(២) ររប្ប្ងងឹឹងងកកិិចចាាសសហហប្ប្ររតតិិររតតតតិិកាការរធធៅៅកកននុុងងប្ប្ររតតិិររតតតតិិកាការរររួមួមោោនន   ទទររ់់ទទលល់់ប្ប្ររឆ្ឆ្ាំាំងងននឹឹងងឧឧប្ប្កកិិែែឋឋកកមមមមតាតាមមអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតត
((ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  jjooiinntt  ooppeerraattiioonnss  aaggaaiinnsstt  ccyybbeerrccrriimmee))៖  

គួររិោរណាធលើកិចាសហប្រតិរតតិការកនុងតាំរន់និងអនតរតាំរន់ សប្ម្ចរ់ការអនុេតតចារ់ ខ្ ៈធរល
ដែលក៏គួរគិតគូរផ្ងដែរធលើការរង្គ្ញ្ជា រ ភាភាររជាជាននែែគគូូសសធាធាររ  ៈៈននិិងងឯឯកកជជនន  ((PPPPPP)) ធៅកនុងអាជាា ្រ
ពាក់រ័នធែូចជា អាាំងដទរ៉ាូល (INTERPOL) ធែើមបើធរៀរចាំដផ្នការប្រតិរតតិការសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិតរមួ
ោន (joint cybersecurity operational plan)  ដែលជាអាទិភារននធរសកកមមសនតិសុខ្ កនុងការ
ទរ់សោ ត់ និងកាត់រនថយការវាយប្រហារតាមអុើន្ឺ ិត។  

 

(៣) ររប្ប្ងងឹឹងងអអងងគគភាភាររប្ប្ររឆ្ឆ្ាំាំងងឧឧប្ប្កកិិែែឋឋកកមមមមតាតាមមអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតត((CCyybbeerrccrriimmee  IInntteelllliiggeennccee))៖  
គួរធផ្លត តធលើការផ្តល់នូេការធ ល្ើយតរភាល មៗ តាមរយៈប្រតិរតតិការនិងចាំណាត់ការ ចាំធពាះការគាំរាម
កាំដហងតាមអុើន្ឺ ិតទក់ទងនឹងការរាំពាន ធ យលួចឬទញយកទិននន័យរើប្ររ័នធរកាទុកធ យ
ោម នការអនុញ្ជា ត (data breach)  ការលុកលុយឯកជនភារ(privacy invasion) ការចមលងធមធរាគ
រធចាកេទិាតាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតធៅកនុងប្ររ័នធ្ ោរ(banking malware infections) ការធបាក
ប្បាស់តាមទប្មង់អុើដម៉ាលអាជើេកមម(business email compromise scams) ការធបាកប្បាស់និង
រាំភាន់ធែើមបើយករ័ត៌ម្ចនសម្ចង ត់ផ្លទ ល់ខ្លួនររស់អនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត(social engineering 
fraud) ការោងលុយធអេចិប្តូនិក (e-money laundering) ការលួចទិននន័យ(hacking) ក៏ែូច
ជាអាំធរើឧប្កិែឋកមមអុើន្ឺ ិតធផ្េងៗធទៀត។ 
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សរគ្ន្លឹឹះច្ ងអប្កាយ
_____________________

ដ្ំអណ្ើរអឆ្៊ាឹះអៅម្ ខ្ 
 
 

សប្មារ់អាស ៊ាន្ ន្ិង កម្ពុជា 
អៅកនុងការកសងអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 

______________________________________

 
 
 

អដ្យ៖ សសត្ សួន្វិសល 
 

(១) ររប្ប្ងងឹឹងងសសមមតតថថភាភាររ//លលទទធធភាភាររកកននុុងងតតាំាំររនន់់ននិិងងសសកកលល  ធធែែើើមមបបើើប្ប្ររយយុុទទធធប្ប្ររឆ្ឆ្ាំាំងងននឹឹងងឧឧប្ប្កកិិែែឋឋកកមមមមតាតាមមអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតត
((rreeggiioonnaall  aanndd  gglloobbaall  ccaappaacciittyy  ttoo  ccoommbbaatt  ccyybbeerrccrriimmee))៖  

គួរដត ក់ជាយុទធសង្គ្សតសថ រ័ន ធៅកនុងការរាំពាក់រាំរ៉ានជាំ ញអុើនធ ើ្ ិតែល់ប្កុមប្រតិរតតិការ
រិធសស(cyber expertise) ធែើមបើរួកធគម្ចនសមតថភារប្គរ់ប្ោន់កនុងការរាំធរញភារកិចាប្រករ
ធ យប្រសិទធភារ។ ែូធចនះដផ្នការរាំពាក់រាំរ៉ានធនះ គួរ ក់រញ្ាូ លកនុងដផ្នការយុទធសង្គ្សត ធៅតាម
ដផ្នកនិងទាំហាំននការទទួលខុ្សប្តូេអងគភារ ដែលបានកាំ ត់រចួធហើយ ម្ចនែូចជា៖ កប្មិតសថ រ័ន 
ដផ្នកប្រតិរតតិការ ដផ្នកចារ់និងកិចាការរធចាកធទសជាធែើម។ 

 

(២) ររប្ប្ងងឹឹងងកកិិចចាាសសហហប្ប្ររតតិិររតតតតិិកាការរធធៅៅកកននុុងងប្ប្ររតតិិររតតតតិិកាការរររួមួមោោនន   ទទររ់់ទទលល់់ប្ប្ររឆ្ឆ្ាំាំងងននឹឹងងឧឧប្ប្កកិិែែឋឋកកមមមមតាតាមមអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតត
((ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  jjooiinntt  ooppeerraattiioonnss  aaggaaiinnsstt  ccyybbeerrccrriimmee))៖  

គួររិោរណាធលើកិចាសហប្រតិរតតិការកនុងតាំរន់និងអនតរតាំរន់ សប្ម្ចរ់ការអនុេតតចារ់ ខ្ ៈធរល
ដែលក៏គួរគិតគូរផ្ងដែរធលើការរង្គ្ញ្ជា រ ភាភាររជាជាននែែគគូូសសធាធាររ  ៈៈននិិងងឯឯកកជជនន  ((PPPPPP)) ធៅកនុងអាជាា ្រ
ពាក់រ័នធែូចជា អាាំងដទរ៉ាូល (INTERPOL) ធែើមបើធរៀរចាំដផ្នការប្រតិរតតិការសនតិសុខ្អុើន្ឺ ិតរមួ
ោន (joint cybersecurity operational plan)  ដែលជាអាទិភារននធរសកកមមសនតិសុខ្ កនុងការ
ទរ់សោ ត់ និងកាត់រនថយការវាយប្រហារតាមអុើន្ឺ ិត។  

 

(៣) ររប្ប្ងងឹឹងងអអងងគគភាភាររប្ប្ររឆ្ឆ្ាំាំងងឧឧប្ប្កកិិែែឋឋកកមមមមតាតាមមអអុុើើនន្ឺឺ្  ិិតត((CCyybbeerrccrriimmee  IInntteelllliiggeennccee))៖  
គួរធផ្លត តធលើការផ្តល់នូេការធ ល្ើយតរភាល មៗ តាមរយៈប្រតិរតតិការនិងចាំណាត់ការ ចាំធពាះការគាំរាម
កាំដហងតាមអុើន្ឺ ិតទក់ទងនឹងការរាំពាន ធ យលួចឬទញយកទិននន័យរើប្ររ័នធរកាទុកធ យ
ោម នការអនុញ្ជា ត (data breach)  ការលុកលុយឯកជនភារ(privacy invasion) ការចមលងធមធរាគ
រធចាកេទិាតាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិតធៅកនុងប្ររ័នធ្ ោរ(banking malware infections) ការធបាក
ប្បាស់តាមទប្មង់អុើដម៉ាលអាជើេកមម(business email compromise scams) ការធបាកប្បាស់និង
រាំភាន់ធែើមបើយករ័ត៌ម្ចនសម្ចង ត់ផ្លទ ល់ខ្លួនររស់អនកធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត(social engineering 
fraud) ការោងលុយធអេចិប្តូនិក (e-money laundering) ការលួចទិននន័យ(hacking) ក៏ែូច
ជាអាំធរើឧប្កិែឋកមមអុើន្ឺ ិតធផ្េងៗធទៀត។ 
 
 

___ច្រជ់ំពកូ៤___
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• ធែើមបើធ ល្ើយតរនឹង ណផន្ការអាស៊ា ន្ឆ្ន ២ំ០២៥  «រមួ្ោន អឆ្ព ៉ះអៅម្ ខ» អាស៊ា នប្តូេធប្តៀមខ្លួន
ធែើមបើោរ់យកឱ្កាសថ្មើៗរើរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ប្សរធរលជាមួយោន ធ ះក៏ប្តូេធរៀរចាំយុទធសង្គ្សតធែើមបើទរ់ទល់
នឹង   រញ្ជា ប្រឈមដែលអាចនឹងធកើតម្ចនធេើង ធែើមបើធា ឱ្យបានថា ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នអាចែាំធ ើ រការ
ធៅបានកនុងធលបឿនននការអភិេឌឍប្រហាក់ប្រដហលោន ។ រែឋជាសម្ចជិកប្តូេររធធងងោោើើតតកកិិចចាាសសហហប្ប្ររតតិិររតតតតិិកាការរកកននុុងងកាការរ
ធធររៀៀររចចាំាំមមូូលល្្នន((ទទុុនន)) សប្ម្ចរ់ររត់ននការផ្លល ស់រតូ រធៅកាន់ឌើជើថ្ល ធ យររង្គ្ង្គ្ញ្ជញ្ជាា ររទទសសេេននៈៈេេ ិសិស័័យយឌឌើើជជើើថ្ថ្លលទទាំាំងង
អអសស់់ធធ  ះះធធៅៅកកននុុងងកាការរធធររៀៀររចចាំាំដដផ្ផ្ននកាការរយយុុទទធធសសង្គ្ង្គ្សសតត  ននិិងងសសកកមមមមភាភាររកាការរររររ   ធរលអ គត  ធែើមបើឱ្យការធប្រើប្បាស់ 
រធចាកេទិាឌើជើថ្លទាំងអស់ធ ះអាចផ្តល់ផ្លជះប្តលរ់មកេញិជាេជិាម្ចន សប្ម្ចរ់ការអភិេឌឍធសែឋកិចា ក៏ែូច
ជាកិចាសហប្រតិរតតិការនិងសម្ចហរ កមមកនុងតាំរន់។ 
 

• រញ្ជា ប្រឈមសប្ម្ចរ់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល(digital transformation)អាស៊ា ន ែ៏សាំខាន់មួយ គឺ «ការល រ
រំបាត់គ្មាល តនន្ការេភិវឌឍ» ។ ជាលទធផ្ល អាស៊ា នគួរដតរនតធ វ្ើការយ៉ា ងជិតសនិទធ ធែើមបើររប្ប្ងងួួមមគគម្ចម្ចលល តតននននកាការរ
អអភភិិេេឌឌឍឍររធធចចាាកកេេ ិទិទាាគគមម  គគមមនន៍៍  ននិិងងររ័័តត៌៌ម្ចម្ចនន  &&  គគម្ចម្ចលល តតឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  ((ddiiggiittaall  ddiivviiddee)) រវាងអនកដែលម្ចនលទធភារ និងអនក
ដែលមិនម្ចនលទធភារកនុងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកនុងអាស៊ា ន រមួទាំងប្រធទសម្ចនការអភិេឌឍតិចតួច 
(LDCs)។ កិចាការធនះ អាចធ វ្ើធៅបានតាមរយៈការអភិេឌឍសមតថភារឌើជើថ្ល ដែលរមួម្ចនការសិកានិងប្សង់យក
នូេឧតតម្ចនុេតត(best practices) ធលើ៖ (១) ដផ្នកសុេតថិភារតាមអុើន្ឺ ិត (២) េ ិ្ ើសង្គ្សតធ ល្ើយតរធៅនឹងតប្មូេ
ការទើផ្ារ  ក៏ែូចជា (៣) ការផ្លល ស់រតូរគាំនិតោន ធៅេញិធៅមកអាំរើគាំរូននការអនុេតត  ននចារ់និងរទរញ្ាតតិ ប្សរ
ជាមួយនឹង (៤) ការធលើកកមពស់ការយល់ែឹងរើសរៈសាំខាន់ននចាំធ ះែឹងនិងការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លដែលម្ចនភារ
្ន់ និងម្ចនសុេតថិភារែល់អនកធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាជាំ ន់ធប្កាយផ្ងដែរ។ 

 

 
 

សរគ្ន្លល៉ះសប្មារ់អាស៊ា ន្៖ យន្តការររវិតតកម្មសេគ្ម្ន្៍ ឈាន្អៅកាន្់អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាជើេកមម និងអភិបាលកិចា ដែលធាល រ់ធែើរតាមទប្មង់រើមុនធ ះ   ធរលធនះកាំរុងដតម្ចនការផ្លល ស់រតូរយ៉ា ងខាល ាំង ធៅ
ធរលដែលេធិានការរកាគម្ចល តសុេតថិភារនិងរិទខ្ទរ់ (distancing regulations or lockdowns) កនុងសងគម ប្តូេ
បានអនុេតត ធែើមបើជួយប្គរ់ប្គងការរ ើករាល លននការ ល្ងខាល ាំងននធមធរាគកូេ ើែ-១៩ ។  
 
ធរើធយងតាមការអធងោតធលើសូច ករឌើជើថ្ល (digital indicators)    ដែលម្ចនែូចជា ប្រតិរតតិការពា ិជាកមម
ធអេចិប្តូនិក(ពា ិជាកមមអនឡាញ) និងការធប្រើប្បាស់រណាត ញអុើន្ឺ ិតធ ះ   លទធផ្លបានររា ញចាស់ថា   
រ ឋ ភិបាល អាជើេកមម និងប្រជារលរែឋទូធៅ កាំរុងរឹងដផ្អកកាន់ដតខាល ាំងធេើងធលើធសវាកមម និង ថាន លឌើជើថ្ល (digital 
platforms) ធែើមបើរាំធរញតប្មូេការប្រោាំនថ្ងររស់រួកធគ  រារ់ោរ់តាាំងរើសកមមភារប្រោាំនថ្ងទូធៅែូចជា៖ ការរញ្ជា
ទិញធប្គឿងធទសតាមអុើន្ឺ ិត រហូតែល់សកមមភារសាំខាន់ៗននជនម្ចនឥទធិរលកនុងសងគម។ កនុងធ ះ រមួម្ចនកិចា
ប្រជុាំរិភាកាធោលនធយបាយ  និងកិចាសហការកនុងការអនុេតតគធប្ម្ចងធផ្េងៗ (ធ យធប្រើប្បាស់ទប្មង់ទាំ ក់ទាំនង
និងធ ះប្សយការររតាមឌើជើថ្ល) ដែលទាំងអស់ធនះ  សុទធដតទញយកប្រធយជន៍ននរធចាកេទិា ែូចជាតាមរយៈ
ការធប្រើប្បាស់ថាន លឌើជើថ្ល(digital platforms) ជាធែើម។  
 
ធ យ ល្ុះរញ្ជា ាំងធចញរើសកាត នុរលទាំងអស់ធនះ អាស៊ា នម្ចនកាោនុេតតភារខ្ពស់ធៅកនុងររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ជាក់
ដសតង ការោរ់យកររេិតតកមមឌើជើថ្លធែើមបើធលើកកមពសធ់សែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន គឺជាទសេនេសិ័យ និងែាំធណាះ
ប្សយែ៏ម្ចនប្រសិទធភារ ចាំធពាះអ គតប្រករធ យររយិរនន ភារ្ន់ េរុិលភារ និងនិរនតរភារ ររស់អាស៊ា ន 
កនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល ប្រសិនធរើ រ អរលកខខែឌ ទាងំ ០៧ ច្ំែ ច្ ែូចខាងធប្កាមប្តូេបានគិតគូរ៖ 
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• ធែើមបើធ ល្ើយតរនឹង ណផន្ការអាស៊ា ន្ឆ្ន ២ំ០២៥  «រមួ្ោន អឆ្ព ៉ះអៅម្ ខ» អាស៊ា នប្តូេធប្តៀមខ្លួន
ធែើមបើោរ់យកឱ្កាសថ្មើៗរើរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ប្សរធរលជាមួយោន ធ ះក៏ប្តូេធរៀរចាំយុទធសង្គ្សតធែើមបើទរ់ទល់
នឹង   រញ្ជា ប្រឈមដែលអាចនឹងធកើតម្ចនធេើង ធែើមបើធា ឱ្យបានថា ប្រធទសសម្ចជិកអាស៊ា នអាចែាំធ ើ រការ
ធៅបានកនុងធលបឿនននការអភិេឌឍប្រហាក់ប្រដហលោន ។ រែឋជាសម្ចជិកប្តូេររធធងងោោើើតតកកិិចចាាសសហហប្ប្ររតតិិររតតតតិិកាការរកកននុុងងកាការរ
ធធររៀៀររចចាំាំមមូូលល្្នន((ទទុុនន)) សប្ម្ចរ់ររត់ននការផ្លល ស់រតូ រធៅកាន់ឌើជើថ្ល ធ យររង្គ្ង្គ្ញ្ជញ្ជាា ររទទសសេេននៈៈេេ ិសិស័័យយឌឌើើជជើើថ្ថ្លលទទាំាំងង
អអសស់់ធធ  ះះធធៅៅកកននុុងងកាការរធធររៀៀររចចាំាំដដផ្ផ្ននកាការរយយុុទទធធសសង្គ្ង្គ្សសតត  ននិិងងសសកកមមមមភាភាររកាការរររររ   ធរលអ គត  ធែើមបើឱ្យការធប្រើប្បាស់ 
រធចាកេទិាឌើជើថ្លទាំងអស់ធ ះអាចផ្តល់ផ្លជះប្តលរ់មកេញិជាេជិាម្ចន សប្ម្ចរ់ការអភិេឌឍធសែឋកិចា ក៏ែូច
ជាកិចាសហប្រតិរតតិការនិងសម្ចហរ កមមកនុងតាំរន់។ 
 

• រញ្ជា ប្រឈមសប្ម្ចរ់ររេិតតកមមឌើជើថ្ល(digital transformation)អាស៊ា ន ែ៏សាំខាន់មួយ គឺ «ការល រ
រំបាត់គ្មាល តនន្ការេភិវឌឍ» ។ ជាលទធផ្ល អាស៊ា នគួរដតរនតធ វ្ើការយ៉ា ងជិតសនិទធ ធែើមបើររប្ប្ងងួួមមគគម្ចម្ចលល តតននននកាការរ
អអភភិិេេឌឌឍឍររធធចចាាកកេេ ិទិទាាគគមម  គគមមនន៍៍  ននិិងងររ័័តត៌៌ម្ចម្ចនន  &&  គគម្ចម្ចលល តតឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  ((ddiiggiittaall  ddiivviiddee)) រវាងអនកដែលម្ចនលទធភារ និងអនក
ដែលមិនម្ចនលទធភារកនុងការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកនុងអាស៊ា ន រមួទាំងប្រធទសម្ចនការអភិេឌឍតិចតួច 
(LDCs)។ កិចាការធនះ អាចធ វ្ើធៅបានតាមរយៈការអភិេឌឍសមតថភារឌើជើថ្ល ដែលរមួម្ចនការសិកានិងប្សង់យក
នូេឧតតម្ចនុេតត(best practices) ធលើ៖ (១) ដផ្នកសុេតថិភារតាមអុើន្ឺ ិត (២) េ ិ្ ើសង្គ្សតធ ល្ើយតរធៅនឹងតប្មូេ
ការទើផ្ារ  ក៏ែូចជា (៣) ការផ្លល ស់រតូរគាំនិតោន ធៅេញិធៅមកអាំរើគាំរូននការអនុេតត  ននចារ់និងរទរញ្ាតតិ ប្សរ
ជាមួយនឹង (៤) ការធលើកកមពសក់ារយល់ែឹងរើសរៈសាំខាន់ននចាំធ ះែឹងនិងការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្លដែលម្ចនភារ
្ន់ និងម្ចនសុេតថិភារែល់អនកធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាជាំ ន់ធប្កាយផ្ងដែរ។ 

 

 
 

សរគ្ន្លល៉ះសប្មារ់អាស៊ា ន្៖ យន្តការររវិតតកម្មសេគ្ម្ន្៍ ឈាន្អៅកាន្់អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាជើេកមម និងអភិបាលកិចា ដែលធាល រ់ធែើរតាមទប្មង់រើមុនធ ះ   ធរលធនះកាំរុងដតម្ចនការផ្លល ស់រតូរយ៉ា ងខាល ាំង ធៅ
ធរលដែលេធិានការរកាគម្ចល តសុេតថិភារនិងរិទខ្ទរ់ (distancing regulations or lockdowns) កនុងសងគម ប្តូេ
បានអនុេតត ធែើមបើជួយប្គរ់ប្គងការរ ើករាល លននការ ល្ងខាល ាំងននធមធរាគកូេ ើែ-១៩ ។  
 
ធរើធយងតាមការអធងោតធលើសូច ករឌើជើថ្ល (digital indicators)    ដែលម្ចនែូចជា ប្រតិរតតិការពា ិជាកមម
ធអេចិប្តូនិក(ពា ិជាកមមអនឡាញ) និងការធប្រើប្បាស់រណាត ញអុើន្ឺ ិតធ ះ   លទធផ្លបានររា ញចាស់ថា   
រ ឋ ភិបាល អាជើេកមម និងប្រជារលរែឋទូធៅ កាំរុងរឹងដផ្អកកាន់ដតខាល ាំងធេើងធលើធសវាកមម និង ថាន លឌើជើថ្ល (digital 
platforms) ធែើមបើរាំធរញតប្មូេការប្រោាំនថ្ងររស់រួកធគ  រារ់ោរ់តាាំងរើសកមមភារប្រោាំនថ្ងទូធៅែូចជា៖ ការរញ្ជា
ទិញធប្គឿងធទសតាមអុើន្ឺ ិត រហូតែល់សកមមភារសាំខាន់ៗននជនម្ចនឥទធិរលកនុងសងគម។ កនុងធ ះ រមួម្ចនកិចា
ប្រជុាំរិភាកាធោលនធយបាយ  និងកិចាសហការកនុងការអនុេតតគធប្ម្ចងធផ្េងៗ (ធ យធប្រើប្បាស់ទប្មង់ទាំ ក់ទាំនង
និងធ ះប្សយការររតាមឌើជើថ្ល) ដែលទាំងអស់ធនះ  សុទធដតទញយកប្រធយជន៍ននរធចាកេទិា ែូចជាតាមរយៈ
ការធប្រើប្បាស់ថាន លឌើជើថ្ល(digital platforms) ជាធែើម។  
 
ធ យ ល្ុះរញ្ជា ាំងធចញរើសកាត នុរលទាំងអស់ធនះ អាស៊ា នម្ចនកាោនុេតតភារខ្ពស់ធៅកនុងររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ជាក់
ដសតង ការោរ់យកររេិតតកមមឌើជើថ្លធែើមបើធលើកកមពសធ់សែឋកិចាឌើជើថ្លអាស៊ា ន គឺជាទសេនេសិ័យ និងែាំធណាះ
ប្សយែ៏ម្ចនប្រសិទធភារ ចាំធពាះអ គតប្រករធ យររយិរនន ភារ្ន់ េរុិលភារ និងនិរនតរភារ ររស់អាស៊ា ន 
កនុងយុគសម័យឌើជើថ្ល ប្រសិនធរើ រ អរលកខខែឌ ទាងំ ០៧ ចំ្ែ ច្ ែូចខាងធប្កាមប្តូេបានគិតគូរ៖ 
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• មូល្នមនុសេ ឬ សមតថភារនន្នធានមនុសេររស់អាស៊ា ន អាចរងឹម្ចាំធៅបាន អាប្ស័យធលើ «ការជំរ  ញ
ជំនាញន្ិងេកខរកម្មឌ៊ីជ៊ីថល» ក៏ែូចជាជាំ ញោាំបាច់ធផ្េងធទៀតសប្ម្ចរ់សតេតេទើ២១ ដែលជាំ ញទាំង
អស់ធនះ គួរប្តូេររញ្ញ្ាាូូ លលកកននុុងងកកមមមមេេ ិិ្្ ើើអអររ់់ររ ាំាំប្ប្គគររ់់កកប្ប្មមិិតត ោរ់តាាំងរើថាន ក់មូល ឋ ន ថាន ក់រធចាកធទសរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ 
រហូតែល់ថាន ក់ឧតតមសិកា ក៏ែូចជាការរ តុ ះរណាត លអភិេឌឍ្នធានមនុសេធលើដផ្នកពាក់រ័នធធផ្េងធទៀត ដែលអាច
ធ ល្ើយតរធៅនឹងរែិេតតន៍ឧសាហកមមទើ៤។ ទាំងអស់ធនះ គឺសាំធៅធឆ្ព ះធៅរកការអភិេឌឍរទ ឋ ន(standards) 
ធ ល្ើយតរធៅនឹងប្មូេការទើផ្ារការររសកល  ដែលការអនុេតតធ ះអាចធ វ្ើធេើងតាមរយៈទប្មង់ធផ្េងៗោន  ម្ចនែូច
ជា៖ (១) ការរ តុ ះ រណាត លជាំ ញធេើងេញិ(reskilling) និង (២) ការរធងោើនសមតថភាររដនថមធលើជាំ ញដែល
ម្ចនប្សរ់(upskilling) រមួម្ចនជាំ ញឌើជើថ្លផ្ងដែរ ដែលជាតប្មូេការោាំបាច់ននទើផ្ារការររកនុងរររិទ៤.០។ 
 

• ខ្ ៈដែលអាជើេកមមតាមដររធអេចិប្តូនិក ក៏ែូចជាសហប្គិនភាររធចាកេទិាកាំរុងដតម្ចនសនទុះ     រ ឋ      
ភិបាលននរែឋជាសម្ចជិកអាស៊ា ន ជាធោលការ ៍ ប្តូេទទួលខុ្សប្តូេកនុងការធា ឱ្យបាននូេ «គ្ ែភាពសរអពើ
ពន្ធ» ធៅធរលសធប្មចចិតតេនិិធយគរដនថមធលើការអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងប្រធទសររស់ខ្លួន។ ែូចធនះ ជាំហាន
ែាំរូង ប្តូេម្ចនការគិតគូរយកចិតតទុក ក់ររប្ប្ងងឹឹងងគគុុ  ភាភាររសសររធធររើើររននធធ ជាមុនសិន។ ជាំហានរ ទ រ់ គួរដត ធធផ្លផ្លតត តតធធលលើើ
យយុុទទធធសសង្គ្ង្គ្សសតតធធកកៀៀគគររចចាំាំ  ូូលលររើើធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើលល។ ការរិធប្ោះធយរល់ និងកិចាសហប្រតិរតតិការជាមួយអនតរការ ើឌើជើថ្ល
(ឈមួញកណាត លធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល) ក៏ជាកិចាការោាំបាច់ ធែើមបើរធងោើនសមតថភាររ ឋ ភិបាលកនុងការតាម ន និង
កត់ប្តាប្រតិរតតិការឌើជើថ្ល ក៏ែូចជាធែើមបើរធងោើតធោលនធយបាយរនធរដនថមធទៀត ធែើមបើរធងោើនភារធជឿជាក់និងម្ចន
គុ តនមល សប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 
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• មូល្នមនុសេ ឬ សមតថភារនន្នធានមនុសេររស់អាស៊ា ន អាចរងឹម្ចាំធៅបាន អាប្ស័យធលើ «ការជំរ  ញ
ជំនាញន្ិងេកខរកម្មឌ៊ីជ៊ីថល» ក៏ែូចជាជាំ ញោាំបាច់ធផ្េងធទៀតសប្ម្ចរ់សតេតេទើ២១ ដែលជាំ ញទាំង
អស់ធនះ គួរប្តូេររញ្ញ្ាាូូ លលកកននុុងងកកមមមមេេ ិិ្្ ើើអអររ់់ររ ាំាំប្ប្គគររ់់កកប្ប្មមិិតត ោរ់តាាំងរើថាន ក់មូល ឋ ន ថាន ក់រធចាកធទសរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ 
រហូតែល់ថាន ក់ឧតតមសិកា ក៏ែូចជាការរ តុ ះរណាត លអភិេឌឍ្នធានមនុសេធលើដផ្នកពាក់រ័នធធផ្េងធទៀត ដែលអាច
ធ ល្ើយតរធៅនឹងរែិេតតន៍ឧសាហកមមទើ៤។ ទាំងអស់ធនះ គឺសាំធៅធឆ្ព ះធៅរកការអភិេឌឍរទ ឋ ន(standards) 
ធ ល្ើយតរធៅនឹងប្មូេការទើផ្ារការររសកល  ដែលការអនុេតតធ ះអាចធ វ្ើធេើងតាមរយៈទប្មង់ធផ្េងៗោន  ម្ចនែូច
ជា៖ (១) ការរ តុ ះ រណាត លជាំ ញធេើងេញិ(reskilling) និង (២) ការរធងោើនសមតថភាររដនថមធលើជាំ ញដែល
ម្ចនប្សរ់(upskilling) រមួម្ចនជាំ ញឌើជើថ្លផ្ងដែរ ដែលជាតប្មូេការោាំបាច់ននទើផ្ារការររកនុងរររិទ៤.០។ 
 

• ខ្ ៈដែលអាជើេកមមតាមដររធអេចិប្តូនិក ក៏ែូចជាសហប្គិនភាររធចាកេទិាកាំរុងដតម្ចនសនទុះ     រ ឋ      
ភិបាលននរែឋជាសម្ចជិកអាស៊ា ន ជាធោលការ ៍ ប្តូេទទួលខុ្សប្តូេកនុងការធា ឱ្យបាននូេ «គ្ ែភាពសរអពើ
ពន្ធ» ធៅធរលសធប្មចចិតតេនិិធយគរដនថមធលើការអភិេឌឍធសែឋកិចាឌើជើថ្លកនុងប្រធទសររស់ខ្លួន។ ែូចធនះ ជាំហាន
ែាំរូង ប្តូេម្ចនការគិតគូរយកចិតតទុក ក់ររប្ប្ងងឹឹងងគគុុ  ភាភាររសសររធធររើើររននធធ ជាមុនសិន។ ជាំហានរ ទ រ់ គួរដត ធធផ្លផ្លតត តតធធលលើើ
យយុុទទធធសសង្គ្ង្គ្សសតតធធកកៀៀគគររចចាំាំ  ូូលលររើើធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើលល។ ការរិធប្ោះធយរល់ និងកិចាសហប្រតិរតតិការជាមួយអនតរការ ើឌើជើថ្ល
(ឈមួញកណាត លធៅកនុងេសិ័យឌើជើថ្ល) ក៏ជាកិចាការោាំបាច់ ធែើមបើរធងោើនសមតថភាររ ឋ ភិបាលកនុងការតាម ន និង
កត់ប្តាប្រតិរតតិការឌើជើថ្ល ក៏ែូចជាធែើមបើរធងោើតធោលនធយបាយរនធរដនថមធទៀត ធែើមបើរធងោើនភារធជឿជាក់និងម្ចន
គុ តនមល សប្ម្ចរ់ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 
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សរគ្ន្លល៉ះសប្មារ់ម្ហាសន្និបាតេន្តរសភាអាស៊ា ន្អាយបា៉េ ៖ 
 
ច្ំែ ច្គ្ួរពចិារណ្ត កន ងការអរៀរច្ំអសច្កត៊ីសប្ម្ច្ ន្ិងឆន្ទៈន្អោបាយ ពាក់ព័ន្ធន្លង 
ការជំរ  ញសេប្ោសធ ន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្(SMEs) អៅកន ងររវិតតកម្មឌ៊ីជ៊ីថល 
 

ែូចបានផ្តល់ជូនកនុងជាំរូក២ (ចាំ ុច II.4 ឬ ២.៤) សតើរើរញ្ជា ប្រឈម   ននែាំធ ើ រការSMEs ជារិធសសកនុង   
ររេិតតកមមឌើជើថ្ល  ដែលបានគូសរញ្ជា ក់នូេរញ្ជា ប្រឈម ា្ំៗមួយចាំនួន រមួម្ចន៖ 

 

(១) កងវុះស្សម្ត្ថភាពស្សហក្រិនភាព និង ជំនាញការងារ 
(២) កងវុះលទធភាពទទួលបានហរិញ្ាបបទាន និង កងវុះព័ត៌្មានហរិញ្ាបបទាន 
(៣) កងវុះការទទួលបានព័ត៌្មានទីែារ 

 (៤) ឧបស្សរគងែេងងទៀត្៖ ឧបស្សរគផែនកច្ាប់, បងច្ចកវទិា,   ការក្បកួត្ក្បផជងទីែារ & ការេន៉ុវត្ត 
  កាត្ពវកិច្ចពនធមិ្នងស្សមីភាពោន  

 
អាស៊ា ន និងអាយបា៉ា  ប្តូេគិតគូររង្គ្ញ្ជា រនូេេធិានការអាទិភារមួយចាំនួនែូចជា ការកសងសមតថភារ្នធានមនុសេ
និងសថ រ័ន និង ការផ្តល់ជូននូេលទធភារទូលាំទូោយែល់SMEs កនុងការទទួលបានហរិញ្ារបទន ជាធែើម ធែើមបើធា 
ឱ្យបាននូេប្រតិរតតិការនិងការចូលរមួធរញធលញររស់SMEs ធៅកនុងប្រតិរតតិការថាន ក់ជាតិ តាំរន់ និងអនតរជាតិ ជា
រិធសសធៅកនុងររត់ននររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ែូធចនះ កថាខ័ែឌ  ០៨ ខាងធប្កាម ម្ចនធោលធៅរធប្មើជូនជាគាំនិត
រិោរណា សប្ម្ចរ់ការធរៀរចាំធសចកតើសធប្មចឬ្នទៈនធយបាយ ពាក់រ័នធនឹង «ការអលើកកម្ពសក់ារកសង
សម្តថភាព ន្ិងការជំរ  ញប្រតិរតតកិារសេប្ោសធ ន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្((SSMMEEss)) កន ងររវិតតកម្មឌ៊ី
ជ៊ីថល» កនុងធ ះ៖

• រែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «សកលម្អឱ៊ាយាន្កាន្ស់ត្លអប្រអសើរ ន្ិងដ្ករ់ញ្ចលូរសន្ថម្ន្ូវអោល
ន្អោបាយ/កម្មវធិ៊ីពអន្លឿន្សម្តថភាពវិសយ័ឌ៊ីជ៊ីថល សេប្គ្និ្ភាព ន្វាន្ វតតន្៍ វទិាសស្តសត 
ន្ិងរអច្ចកវទិាសប្មារស់េប្ោសធ ន្តចូ្ ន្ិងម្ធយម្((SSMMEEss))»  ធ យគិតគូររញ្ាូ លកមមេ ិ្ ើធោល
នធយបាយទាំងធ ះ ធៅកនុងដផ្នការនិងយុទធសង្គ្សតអភិេឌឍន៍ជាតិផ្ងដែរ។

• រែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «ជំរ ញការវិន្ិអោគ្រណន្ថម្អៅកន ងវសិយ័រអច្ចកវិទា ន្ងិការេរ់រអំសទម្
((SSTTEEMM)) ន្ិងអប្ោងការែ៍រែត ៉ះរណ្តត លនានា អដ្ើម្ប ៊ីរអងកើតជំនាញជាតប្ម្វូការសប្មារស់ត
វតេរទ៍៊ី២១ ណដ្លមាន្សរៈសខំាន្ស់ប្មារ់SSMMEEss»។ កនុងធ ះរមួរញ្ាូ លនូេ៖ ជាំ ញទាំ ក់ទាំនង, 
ជាំ ញនចនប្រឌិតខ្ពស់, ជាំ ញរធចាកេទិានិងអកខរកមមឌើជើថ្ល, ជាំ ញប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយនិងការយល់ែឹងរើ
រ័ត៌ម្ចន, ចាំធ ះែឹងដផ្នកហរិញ្ាេតថុ, ការយល់ែឹងអាំរើរញ្ជា និងែាំធណាះប្សយសកល, និងជាំ ញននការ
រធងោើតថ្មើ(នវានុេតតន៍) កនុងចាំធណាមជាំ ញជាធប្ចើនធផ្េងធទៀត។ ទាំងអស់ធនះ គឺជាកាតាលើករជាំរុញSMEs  
ឱ្យធប្តៀមខ្លួនែាំធ ើ ការធៅបាន ធទះរើសថិតកនុងកាលៈធទសៈននការផ្លល ស់រាូរឥតឈរ់ឈរ ននរររិទ្ុរកិចា 
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សរគ្ន្លល៉ះសប្មារ់ម្ហាសន្និបាតេន្តរសភាអាស៊ា ន្អាយបា៉េ ៖ 
 
ច្ំែ ច្គ្ួរពិចារណ្ត កន ងការអរៀរច្ំអសច្កត៊ីសប្ម្ច្ ន្ិងឆន្ទៈន្អោបាយ ពាក់ព័ន្ធន្លង 
ការជំរ  ញសេប្ោសធ ន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្(SMEs) អៅកន ងររវិតតកម្មឌ៊ីជ៊ីថល 
 

ែូចបានផ្តល់ជូនកនុងជាំរូក២ (ចាំ ុច II.4 ឬ ២.៤) សតើរើរញ្ជា ប្រឈម   ននែាំធ ើ រការSMEs ជារិធសសកនុង   
ររេិតតកមមឌើជើថ្ល  ដែលបានគូសរញ្ជា ក់នូេរញ្ជា ប្រឈម ា្ំៗមួយចាំនួន រមួម្ចន៖ 

 

(១) កងវុះស្សម្ត្ថភាពស្សហក្រិនភាព និង ជំនាញការងារ 
(២) កងវុះលទធភាពទទួលបានហរិញ្ាបបទាន និង កងវុះព័ត៌្មានហរិញ្ាបបទាន 
(៣) កងវុះការទទួលបានព័ត៌្មានទីែារ 

 (៤) ឧបស្សរគងែេងងទៀត្៖ ឧបស្សរគផែនកច្ាប់, បងច្ចកវទិា,   ការក្បកួត្ក្បផជងទីែារ & ការេន៉ុវត្ត 
  កាត្ពវកិច្ចពនធមិ្នងស្សមីភាពោន  

 
អាស៊ា ន និងអាយបា៉ា  ប្តូេគិតគូររង្គ្ញ្ជា រនូេេធិានការអាទិភារមួយចាំនួនែូចជា ការកសងសមតថភារ្នធានមនុសេ
និងសថ រ័ន និង ការផ្តល់ជូននូេលទធភារទូលាំទូោយែល់SMEs កនុងការទទួលបានហរិញ្ារបទន ជាធែើម ធែើមបើធា 
ឱ្យបាននូេប្រតិរតតិការនិងការចូលរមួធរញធលញររស់SMEs ធៅកនុងប្រតិរតតិការថាន ក់ជាតិ តាំរន់ និងអនតរជាតិ ជា
រិធសសធៅកនុងររត់ននររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ែូធចនះ កថាខ័ែឌ  ០៨ ខាងធប្កាម ម្ចនធោលធៅរធប្មើជូនជាគាំនិត
រិោរណា សប្ម្ចរ់ការធរៀរចាំធសចកតើសធប្មចឬ្នទៈនធយបាយ ពាក់រ័នធនឹង «ការអលើកកម្ពសក់ារកសង
សម្តថភាព ន្ិងការជំរ  ញប្រតិរតតកិារសេប្ោសធ ន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្((SSMMEEss)) កន ងររវិតតកម្មឌ៊ី
ជ៊ីថល» កនុងធ ះ៖

• រែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «សកលម្អឱ៊ាយាន្កាន្ស់ត្លអប្រអសើរ ន្ិងដ្ករ់ញ្ចលូរសន្ថម្ន្ូវអោល
ន្អោបាយ/កម្មវធិ៊ីពអន្លឿន្សម្តថភាពវិសយ័ឌ៊ីជ៊ីថល សេប្គ្និ្ភាព ន្វាន្ វតតន្៍ វទិាសស្តសត 
ន្ិងរអច្ចកវទិាសប្មារស់េប្ោសធ ន្តចូ្ ន្ិងម្ធយម្((SSMMEEss))»  ធ យគិតគូររញ្ាូ លកមមេ ិ្ ើធោល
នធយបាយទាំងធ ះ ធៅកនុងដផ្នការនិងយុទធសង្គ្សតអភិេឌឍន៍ជាតិផ្ងដែរ។

• រែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «ជំរ ញការវិន្ិអោគ្រណន្ថម្អៅកន ងវសិយ័រអច្ចកវិទា ន្ងិការេរ់រអំសទម្
((SSTTEEMM)) ន្ិងអប្ោងការែ៍រែត ៉ះរណ្តត លនានា អដ្ើម្ប ៊ីរអងកើតជំនាញជាតប្ម្វូការសប្មារស់ត
វតេរទ៍៊ី២១ ណដ្លមាន្សរៈសខំាន្ស់ប្មារ់SSMMEEss»។ កនុងធ ះរមួរញ្ាូ លនូេ៖ ជាំ ញទាំ ក់ទាំនង, 
ជាំ ញនចនប្រឌិតខ្ពស,់ ជាំ ញរធចាកេទិានិងអកខរកមមឌើជើថ្ល, ជាំ ញប្ររ័នធផ្េរវផ្ាយនិងការយល់ែឹងរើ
រ័ត៌ម្ចន, ចាំធ ះែឹងដផ្នកហរិញ្ាេតថុ, ការយល់ែឹងអាំរើរញ្ជា និងែាំធណាះប្សយសកល, និងជាំ ញននការ
រធងោើតថ្មើ(នវានុេតតន៍) កនុងចាំធណាមជាំ ញជាធប្ចើនធផ្េងធទៀត។ ទាំងអស់ធនះ គឺជាកាតាលើករជាំរុញSMEs  
ឱ្យធប្តៀមខ្លួនែាំធ ើ ការធៅបាន ធទះរើសថិតកនុងកាលៈធទសៈននការផ្លល ស់រាូរឥតឈរ់ឈរ ននរររិទ្ុរកិចា 
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សរគ្ន្លល៉ះសប្មារ់កម្ព ជា៖ ប្ករខែឌ ម្ូលដ្ឋឋ ន្ប្គ្ល៉ះ ន្ិង យន្តការអឆលើយតរអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 

ធែើមបើកាំ ត់ជាដផ្នទើររា ញផ្លូេ(roadmap)មួយសប្ម្ចរ់កមពុជា ដែលម្ចនធោលធៅមុតប្សួចធៅកនុងការធែើរឱ្យ
ទន់ធៅនឹងយុគគសម័យឌើជើថ្ល ក៏ែូចជាប្សរធៅតាមនិ ន ការរិភរធោកធឆ្ព ះធៅរករែិេតតន៍ឧសាហកមម៤.០   
ការ ក់ធចញនូេ «ប្ករខ្ណ្ឌអរលន្អយាាយអសដ្ឋកិច្ច និ្ងសងគម្ឌ៊ីជ៊ីថលររស់រជរដ្ឋ៊ាភិាលកម្ពុជា
សប្មារ់ឆ្៊ាំ២០២១-២០៣៥»  គឺជាប្ករខ្ ឌ គនលឹះកនុងការប្តួសប្តាយផ្លូេ សប្ម្ចរ់ការធរៀរចាំធោលនធយបាយ 
ទក់ទងធៅនឹងការផ្លល ស់រតូរឌើជើថ្លតាមេស័ិយ   ដែលរួមម្ចន៖ រ ឋ ភិបាលឌើជើថ្ល ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និង្ុរ
កិចាឌើជើថ្លផ្ងដែរ។   

អាទិភារមួយដែលធលចធធាល ធ ះ គឺធផ្លត តធៅធលើកតើសងឃឹម ននការរធនលឿនកាំធ ើ នធសែឋកិចា ធ យកតាត មួយចាំនួន 
ែូចជា៖  កាការរកកសសងងធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លលែែ៏៏សសមមបបូូររដដររររ, កាការរទទកក់់ទទញញអអននកកេេ ិនិនិិធធយយគគ, កាការរររធធងងោោើើតតផ្ផ្លលិិតតភាភាររ 
និង កាការរធធលលើើកកកកមមពពសស់់ននូូេេលលទទធធភាភាររប្ប្ររកកួួតតប្ប្ររដដជជងងររររសស់់កកមមពពុុជាជាធធៅៅកកននុុងងទទើើផ្ផ្ាាររអអននតតររជាជាតតិិ។ 

ែូធចនះ ធែើមបើឱ្យធសែឋកិចាឌើជើថ្លកមពុជាែាំធ ើ រការែូចការរ ាំរឹងទុក ជាការោាំបាច់ធៅកនុងការធរៀរចាំនូេយនតការនិង
រធចាកធទស ជាសនូលធែើមបើធលើកកមពស់េឌឍនភាររធចាកេទិាឌើជើថ្ល ដែលកាំរុងដតរប្ងើកខ្លួនយ៉ា ងធលឿនឥតឈរ់
ឈរជាធរៀងរាល់នថ្ង ធ យ ល្ុះរញ្ជា ាំងធៅធលើមូល ឋ នគនលឹះមួយចាំនួនម្ចនជាអាទិ៍៖ 

• ការក្ទក្ទង់ពីបងច្ចកវទិាឌីជីថល   
• ការពក្ងឹកវសិលភាពទីែារននងស្សវា/ែលិត្ែលកន៉ុងក្ស្សុក ឱយមានបទដ្ឋឋ នង ៃ្ីយត្បងៅទីែារេនតរោតិ្   
• ការពក្ងីកផដនននភាពនច្នក្បឌិត្ខពស្ស់ (ការបំផបករំនិត្ងដ្ឋយោម នផដនកំណ្ត់្ ងៅកន៉ុងការងធវីទំងនីបកម្មងលី

ែលិត្ែលឬងស្សវាផដលមានក្សប់ ឬបងងកីត្ថមី) ។  

• រ ឋ ភិបាល និងសភា ននរែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «រអងកើន្េន្ ភាពនន្កិច្ចសេប្រតិរតតិការ កន ង
ច្ំអណ្តម្រដ្ឋសមាជិកអលើការផ្លល សរ់តូរឧតតមាន្ ភាព(ការេន្ វតតន្ិងអម្អរៀន្លែៗ )» ដែលពាក់រ័នធ
នឹង៖(១)ប្ករខ័្ ឌ ចារ់, (២)ការអភិេឌឍន៍ជាំ ញការររ និងសហប្គិនភារ តាមរយៈមធ្ាបាយផ្លូេការ
និងធប្ៅផ្លូេការ រមួទាំងទប្មង់អរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ, (៣)ការធផ្ទររធចាកេទិា ធែើមបើរធងោើននូេ
មធ្ាបាយ និងថាន លឌើជើថ្លដែលម្ចនប្រសិទធភារខ្ពស់ ធែើមបើដប្រកាល យSMEsធៅជាឌើជើថ្ល ប្សរធរល
ដែលប្តូេគិតគូរផ្ងដែរធលើ (៤)ការរធងោើតប្កុមអនកម្ចនធទរធកាសលយ(pool of talents) ធែើមបើធ ល្ើយតរធៅ
នឹងតប្មូេការកនុងេសិ័យធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ដែលរមួម្ចនប្រតិរតតិការSMEs តាមទប្មង់ឌើជើថ្លជាធែើម។ 
ការ ៍ធនះនឹង ល្ុះរញ្ជា ាំងរើកាំធ ើ នធសែឋកិចា និងការអភិេឌឍន៍កនុងតាំរន់ទាំងមូល។

• រែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «រអងកើតេងគភាពកន ងសម្តថកចិ្ចជា ភាន កង់ារ/សថ រ័ន្ោបំ្ទSSMMEEss» ធ យ
ទទួលរនទុក ដចករ ាំដលករ័ត៌ម្ចនសាើរើ លទធភារទទួលបានហរិញ្ារបទននិងឥ ទនកមាើ, រ័ត៌ម្ចនទើផ្ារ 
និងអនតរជាតិភាេូរនើយកមមននSMEs, រធចាកេទិានិងធសវាកមមថ្មើៗជាំនួយែល់SMEs, ការចុះធឈាម ះនិងការ
អនុធោមតាមចារ់រនធ រ ក៏ែូចជាធសវាកមមែនទធទៀត ដែលអាចជួយែល់ែាំធ ើ ការនិងការរ ើកលូតោស់
ននSMEs។ 
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សរគ្ន្លល៉ះសប្មារ់កម្ព ជា៖ ប្ករខែឌ ម្ូលដ្ឋឋ ន្ប្គ្ល៉ះ ន្ិង យន្តការអឆលើយតរអសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល 

ធែើមបើកាំ ត់ជាដផ្នទើររា ញផ្លូេ(roadmap)មួយសប្ម្ចរ់កមពុជា ដែលម្ចនធោលធៅមុតប្សួចធៅកនុងការធែើរឱ្យ
ទន់ធៅនឹងយុគគសម័យឌើជើថ្ល ក៏ែូចជាប្សរធៅតាមនិ ន ការរិភរធោកធឆ្ព ះធៅរករែិេតតន៍ឧសាហកមម៤.០   
ការ ក់ធចញនូេ «ប្ករខ្ណ្ឌអរលន្អយាាយអសដ្ឋកិច្ច ន្ិងសងគម្ឌ៊ីជ៊ីថលររស់រជរដ្ឋ៊ាភិាលកម្ពុជា
សប្មារ់ឆ្៊ាំ២០២១-២០៣៥»  គឺជាប្ករខ្ ឌ គនលឹះកនុងការប្តួសប្តាយផ្លូេ សប្ម្ចរ់ការធរៀរចាំធោលនធយបាយ 
ទក់ទងធៅនឹងការផ្លល ស់រតូរឌើជើថ្លតាមេស័ិយ   ដែលរួមម្ចន៖ រ ឋ ភិបាលឌើជើថ្ល ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល និង្ុរ
កិចាឌើជើថ្លផ្ងដែរ។   

អាទិភារមួយដែលធលចធធាល ធ ះ គឺធផ្លត តធៅធលើកតើសងឃឹម ននការរធនលឿនកាំធ ើ នធសែឋកិចា ធ យកតាត មួយចាំនួន 
ែូចជា៖  កាការរកកសសងងធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លលែែ៏៏សសមមបបូូររដដររររ, កាការរទទកក់់ទទញញអអននកកេេ ិនិនិិធធយយគគ, កាការរររធធងងោោើើតតផ្ផ្លលិិតតភាភាររ 
និង កាការរធធលលើើកកកកមមពពសស់់ននូូេេលលទទធធភាភាររប្ប្ររកកួួតតប្ប្ររដដជជងងររររសស់់កកមមពពុុជាជាធធៅៅកកននុុងងទទើើផ្ផ្ាាររអអននតតររជាជាតតិិ។ 

ែូធចនះ ធែើមបើឱ្យធសែឋកិចាឌើជើថ្លកមពុជាែាំធ ើ រការែូចការរ ាំរឹងទុក ជាការោាំបាច់ធៅកនុងការធរៀរចាំនូេយនតការនិង
រធចាកធទស ជាសនូលធែើមបើធលើកកមពស់េឌឍនភាររធចាកេទិាឌើជើថ្ល ដែលកាំរុងដតរប្ងើកខ្លួនយ៉ា ងធលឿនឥតឈរ់
ឈរជាធរៀងរាល់នថ្ង ធ យ ល្ុះរញ្ជា ាំងធៅធលើមូល ឋ នគនលឹះមួយចាំនួនម្ចនជាអាទិ៍៖ 

• ការក្ទក្ទង់ពីបងច្ចកវទិាឌីជីថល   
• ការពក្ងឹកវសិលភាពទីែារននងស្សវា/ែលិត្ែលកន៉ុងក្ស្សុក ឱយមានបទដ្ឋឋ នង ៃ្ីយត្បងៅទីែារេនតរោតិ្   
• ការពក្ងីកផដនននភាពនច្នក្បឌិត្ខពស្ស់ (ការបំផបករំនិត្ងដ្ឋយោម នផដនកំណ្ត់្ ងៅកន៉ុងការងធវីទំងនីបកម្មងលី

ែលិត្ែលឬងស្សវាផដលមានក្សប់ ឬបងងកីត្ថមី) ។  

• រ ឋ ភិបាល និងសភា ននរែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «រអងកើន្េន្ ភាពនន្កិច្ចសេប្រតិរតតិការ កន ង
ច្ំអណ្តម្រដ្ឋសមាជិកអលើការផ្លល សរ់តូរឧតតមាន្ ភាព(ការេន្ វតតន្ិងអម្អរៀន្លែៗ )» ដែលពាក់រ័នធ
នឹង៖(១)ប្ករខ័្ ឌ ចារ់, (២)ការអភិេឌឍន៍ជាំ ញការររ និងសហប្គិនភារ តាមរយៈមធ្ាបាយផ្លូេការ
និងធប្ៅផ្លូេការ រមួទាំងទប្មង់អរ់រ ាំនិងរ តុ ះរណាត លេជិាា ជើេៈ, (៣)ការធផ្ទររធចាកេទិា ធែើមបើរធងោើននូេ
មធ្ាបាយ និងថាន លឌើជើថ្លដែលម្ចនប្រសិទធភារខ្ពស់ ធែើមបើដប្រកាល យSMEsធៅជាឌើជើថ្ល ប្សរធរល
ដែលប្តូេគិតគូរផ្ងដែរធលើ (៤)ការរធងោើតប្កុមអនកម្ចនធទរធកាសលយ(pool of talents) ធែើមបើធ ល្ើយតរធៅ
នឹងតប្មូេការកនុងេសិ័យធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ដែលរមួម្ចនប្រតិរតតិការSMEs តាមទប្មង់ឌើជើថ្លជាធែើម។ 
ការ ៍ធនះនឹង ល្ុះរញ្ជា ាំងរើកាំធ ើ នធសែឋកិចា និងការអភិេឌឍន៍កនុងតាំរន់ទាំងមូល។

• រែឋសម្ចជិកអាស៊ា ន ប្តូេ «រអងកើតេងគភាពកន ងសម្តថកចិ្ចជា ភាន កង់ារ/សថ រ័ន្ោបំ្ទSSMMEEss» ធ យ
ទទួលរនទុក ដចករ ាំដលករ័ត៌ម្ចនសាើរើ លទធភារទទួលបានហរិញ្ារបទននិងឥ ទនកមាើ, រ័ត៌ម្ចនទើផ្ារ 
និងអនតរជាតិភាេូរនើយកមមននSMEs, រធចាកេទិានិងធសវាកមមថ្មើៗជាំនួយែល់SMEs, ការចុះធឈាម ះនិងការ
អនុធោមតាមចារ់រនធ រ ក៏ែូចជាធសវាកមមែនទធទៀត ដែលអាចជួយែល់ែាំធ ើ ការនិងការរ ើកលូតោស់
ននSMEs។ 
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តាមទូរស័រទនែ)សប្ម្ចរ់ជាប្រធយជន៍ែល់អាជើេកមម និងអនកធប្រើប្បាស់ទូធៅ រមួទាំងសហប្គិនេយ័ធកមងធៅ
ប្រធទសកមពុជាទាំងមូល។

(៣)ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកនុងេសិ័យកសិកមម កនុងធោលរាំ ងធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេទិននផ្ល ប្រសិទធភារ 
និងប្បាក់ចាំធ ញ។

(៤) ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកនុងេសិ័យសុខាភិបាល ប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើធ ះប្សយរញ្ជា សុខ្ភារ 
និងធលើកកមពស់គុ ភារជើេតិ។

 
 
 
 
 
 
 
 

• ពប្ង៊ីកវិសលភាពសថ៊ារ័ន្ជំរ ញម្ ខ្វិជាជ៊ាឌ៊ីជ៊ីថល 

ជាតប្មូេការោាំបាច់សប្ម្ចរ់ប្រធទសកមពុជា កនុងការរិោរណារប្ងើក ««សសថថ ររ័័ននររ  តតុុ ះះររណាណាតត លលននិិងងអអងងគគភាភាររឧឧតតតតមមសសិិកកាា
((កកប្ប្មមិិតតររររ ិញិ្ជញ្ជាា ររប្ប្តតននិិងងអអននុុររ  ឌឌិិ តត))»»  ដែលតប្មង់ទិសមុខ្េជិាា េទិាសង្គ្សត រធចាកេទិា េសិវកមម និងគ ិត េទិា 
(STEM) ។ សថ រ័នមួយចាំនួន បានធែើរធលើផ្លូេធនះធហើយ ធ យបាន ក់មុខ្េជិាា ពាក់រ័នធនឹងឌើជើថ្ល កនុងកមមេ ិ្ ើសិកា
ររស់ខ្លួន ែូចម្ចនធ ើញធៅ រ ឌិ តយសភារធចាកេទិាឌើជើថ្លកមពុជា និង េទិាសថ នរធចាកធទសគើរ ើរមយ។ 

ធ យសរតប្មូេការមុខ្េជិាា STEM នឹងកាន់ដតម្ចនកប្មិតខ្ពស់សប្ម្ចរ់ទើផ្ារការររកនុងរររិទធសែឋកិចាឌើជើថ្ល  
ធរលអ គត  ធហើយធ្ៀរធៅនឹងការផ្តល់ជូនជាំ ញរធចាកធទសធនះដែលម្ចនកប្មិតទរធៅធេើយធ ះ  ែូធចនះការ
ោរ់ធផ្តើមគិតគូរជាមុនសប្ម្ចរ់ ««ដដផ្ផ្ននកាការរររយយៈៈធធររលលដដេេងង  ធធលលើើកាការរររប្ប្ងងើើកកេេ ិសិសលលភាភាររសសថថ ររ័័ននជជាំាំររុុញញមមុុខ្ខ្េេ ិជិាជាាា ឌឌើើជជើើថ្ថ្លល»» គឺជា
កិចាការោាំបាច់ កនុងរររិទកមពុជា។ 

ធែើមបើសធប្មចបាននូេធោលធៅខ្ពស់ដែលយ៉ា ងធហាចណាស់ក៏ម្ចន 50% ននអនករញ្ា រ់ការសិកាកប្មិតថាន ក់ឧតតម
សិកានិងធប្កាយឧតតមសិកា ឆ្ន ាំ២០៣០ គឺជាអនកដែលម្ចនជាំ ញ េទិាសង្គ្សត រធចាកេទិា េសិវកមម និង គ ិត 
េទិា (STEM)ធ ះ   ទមទរឱ្យម្ចន ««កាការរររិិធធប្ប្ោោះះជាជាមមួយួយេេ ិសិស័័យយឯឯកកជជនន»»  ធែើមបើធរៀរចាំ ដកតប្មូេ អភិេឌឍ និងធ វ្ើ

ប្សរតាមប្ករខ្ ឌ មូល ឋ នគនលឹះទាំងធនះ កមពុជាគ្ួរគ្ិតគ្ូរអឆលើយតរអៅន្លងតប្ម្ូវការច្ំរងច្ំន្ួន្
០៥  ជាកិចាោរ់ធផ្តើមធប្តៀមខ្លួនកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល កនុងធ ះរួមម្ចន៖

  

• អេដ្ឋ៊ារច្នាសម្ព័ន្ធឌ៊ីជ៊ីថល 

លទធភារមិនធរញធលញធៅកនុងការចូលធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត(limited access to internet)  អាចរា ាំងសទះែល់
ែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។  ធេទិកាធសែឋកិចារិភរធោក (World Economic Forum) បានររា ញថា
ប្រម្ច  ៤០% ននប្រជាជនកមពុជារ៉ាុធណាណ ះ ដែលទទួលបាននូេការផ្តល់លទធភារធរញធលញធលើការធប្រើប្បាស់អុើន
្ឺ ិត(internet access)។ 

ែូចធនះ ««កាការរររាំាំពាពាកក់់ននូូេេធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លល»» គឺជាគនលឹះកនុងការកសងឧសាហកមមដែលជាំរុញធ យឌើជើថ្ល 
កនុងធ ះម្ចនតាមេស័ិយែូចជា៖ 

(១) ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកនុងពា ិជាកមមធអេិចប្តូនិក ធែើមបើធ ះែូរ(ទិញនិងលក់)ទាំនិញឬធសវាកមម  
ឬការរញ្ាូ នទិននន័យតាមរយៈរណាត ញធអេិចប្តូនិច។ 

(២) ការរញ្ាូ លរធចាកេទិាកនុងកមមេ ិ្ ើទូរស័រទនែ និងកមមេ ិ្ ើហិរញ្ាេតថុឌើជើថ្ល ដែលសាំធៅធៅធលើកមមេ ិ្ ើ 
ប្គរ់ប្គងធផ្េងៗកនុងទូរស័រទ និងរធចាកេទិាហិរញ្ាេតថុធផ្េងធទៀតដែលប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើដកលមអ
ទប្មង់ហិរញ្ាេតថុ(ធ យរុាំោាំបាច់ទូទត់ជាសច់ប្បាក់ធ យផ្លទ ល់ និងជាំនួសមកេញិធ យការធផ្ទរនិងទទួល
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តាមទូរស័រទនែ)សប្ម្ចរ់ជាប្រធយជន៍ែល់អាជើេកមម និងអនកធប្រើប្បាស់ទូធៅ រមួទាំងសហប្គិនេយ័ធកមងធៅ
ប្រធទសកមពុជាទាំងមូល។

(៣)ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកនុងេសិ័យកសិកមម កនុងធោលរាំ ងធ វ្ើឱ្យប្រធសើរធេើងនូេទិននផ្ល ប្រសិទធភារ 
និងប្បាក់ចាំធ ញ។

(៤) ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកនុងេសិ័យសុខាភិបាល ប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើធ ះប្សយរញ្ជា សុខ្ភារ 
និងធលើកកមពស់គុ ភារជើេតិ។

 
 
 
 
 
 
 
 

• ពប្ង៊ីកវិសលភាពសថ៊ារ័ន្ជំរ ញម្ ខ្វិជាជ៊ាឌ៊ីជ៊ីថល 

ជាតប្មូេការោាំបាច់សប្ម្ចរ់ប្រធទសកមពុជា កនុងការរិោរណារប្ងើក ««សសថថ ររ័័ននររ  តតុុ ះះររណាណាតត លលននិិងងអអងងគគភាភាររឧឧតតតតមមសសិិកកាា
((កកប្ប្មមិិតតររររ ិញិ្ជញ្ជាា ររប្ប្តតននិិងងអអននុុររ  ឌឌិិ តត))»»  ដែលតប្មង់ទិសមុខ្េជិាា េទិាសង្គ្សត រធចាកេទិា េសិវកមម និងគ ិត េទិា 
(STEM) ។ សថ រ័នមួយចាំនួន បានធែើរធលើផ្លូេធនះធហើយ ធ យបាន ក់មុខ្េជិាា ពាក់រ័នធនឹងឌើជើថ្ល កនុងកមមេ ិ្ ើសិកា
ររស់ខ្លួន ែូចម្ចនធ ើញធៅ រ ឌិ តយសភារធចាកេទិាឌើជើថ្លកមពុជា និង េទិាសថ នរធចាកធទសគើរ ើរមយ។ 

ធ យសរតប្មូេការមុខ្េជិាា STEM នឹងកាន់ដតម្ចនកប្មិតខ្ពស់សប្ម្ចរ់ទើផ្ារការររកនុងរររិទធសែឋកិចាឌើជើថ្ល  
ធរលអ គត  ធហើយធ្ៀរធៅនឹងការផ្តល់ជូនជាំ ញរធចាកធទសធនះដែលម្ចនកប្មិតទរធៅធេើយធ ះ  ែូធចនះការ
ោរ់ធផ្តើមគិតគូរជាមុនសប្ម្ចរ់ ««ដដផ្ផ្ននកាការរររយយៈៈធធររលលដដេេងង  ធធលលើើកាការរររប្ប្ងងើើកកេេ ិសិសលលភាភាររសសថថ ររ័័ននជជាំាំររុុញញមមុុខ្ខ្េេ ិជិាជាាា ឌឌើើជជើើថ្ថ្លល»» គឺជា
កិចាការោាំបាច់ កនុងរររិទកមពុជា។ 

ធែើមបើសធប្មចបាននូេធោលធៅខ្ពស់ដែលយ៉ា ងធហាចណាស់ក៏ម្ចន 50% ននអនករញ្ា រ់ការសិកាកប្មិតថាន ក់ឧតតម
សិកានិងធប្កាយឧតតមសិកា ឆ្ន ាំ២០៣០ គឺជាអនកដែលម្ចនជាំ ញ េទិាសង្គ្សត រធចាកេទិា េសិវកមម និង គ ិត 
េទិា (STEM)ធ ះ   ទមទរឱ្យម្ចន ««កាការរររិិធធប្ប្ោោះះជាជាមមួយួយេេ ិសិស័័យយឯឯកកជជនន»»  ធែើមបើធរៀរចាំ ដកតប្មូេ អភិេឌឍ និងធ វ្ើ

ប្សរតាមប្ករខ្ ឌ មូល ឋ នគនលឹះទាំងធនះ កមពុជាគ្ួរគ្ិតគ្ូរអឆលើយតរអៅន្លងតប្មូ្វការច្ំរងច្ំន្ួន្
០៥  ជាកិចាោរ់ធផ្តើមធប្តៀមខ្លួនកសងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល កនុងធ ះរួមម្ចន៖

  

• អេដ្ឋ៊ារច្នាសម្ព័ន្ធឌ៊ីជ៊ីថល 

លទធភារមិនធរញធលញធៅកនុងការចូលធប្រើប្បាស់អុើន្ឺ ិត(limited access to internet)  អាចរា ាំងសទះែល់
ែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។  ធេទិកាធសែឋកិចារិភរធោក (World Economic Forum) បានររា ញថា
ប្រម្ច  ៤០% ននប្រជាជនកមពុជារ៉ាុធណាណ ះ ដែលទទួលបាននូេការផ្តល់លទធភារធរញធលញធលើការធប្រើប្បាស់អុើន
្ឺ ិត(internet access)។ 

ែូចធនះ ««កាការរររាំាំពាពាកក់់ននូូេេធធហហ  ឋឋ ររចច  សសមមពព័័ននធធឌឌើើជជើើថ្ថ្លល»» គឺជាគនលឹះកនុងការកសងឧសាហកមមដែលជាំរុញធ យឌើជើថ្ល 
កនុងធ ះម្ចនតាមេស័ិយែូចជា៖ 

(១) ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាកនុងពា ិជាកមមធអេិចប្តូនិក ធែើមបើធ ះែូរ(ទិញនិងលក់)ទាំនិញឬធសវាកមម  
ឬការរញ្ាូ នទិននន័យតាមរយៈរណាត ញធអេិចប្តូនិច។ 

(២) ការរញ្ាូ លរធចាកេទិាកនុងកមមេ ិ្ ើទូរស័រទនែ និងកមមេ ិ្ ើហិរញ្ាេតថុឌើជើថ្ល ដែលសាំធៅធៅធលើកមមេ ិ្ ើ 
ប្គរ់ប្គងធផ្េងៗកនុងទូរស័រទ និងរធចាកេទិាហិរញ្ាេតថុធផ្េងធទៀតដែលប្តូេបានរធងោើតធេើងធែើមបើដកលមអ
ទប្មង់ហិរញ្ាេតថុ(ធ យរុាំោាំបាច់ទូទត់ជាសច់ប្បាក់ធ យផ្លទ ល់ និងជាំនួសមកេញិធ យការធផ្ទរនិងទទួល



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល94

• អលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស ៊ី នន្ថ្្៊ាលឌ៊ីជ៊ីថល  

ធេទិកាប្រោាំឆ្ន ាំធលើកទើ១ សាើរើ «រញ្ជា សិរបនិមិតត ធៅកមពុជា (First Annual AI-Cambodia Forum)» ដែលម្ចន
ធោលធៅ ធលើកកមពស់ភារនេឆ្ល តរដនថមររស់មនុសេជាតិ កនុងយុគសម័យថ្មើ ប្តូេបានធរៀរចាំធេើងកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 
ធេទិកាធនះ សប្ម្ចរ់អនកដែលម្ចនចាំ ង់ចាំ ូលចិតតធៅកនុងរញ្ជា សិរបនិមិតត និងររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ការផ្តល់តនមលនិង
សរៈសាំខាន់ធលើប្រឹតតិការ ៍ធនះ(តាមរយៈការចូលរមួែ៏សកមមររស់អងគធេទិកា) បានញុាំងឱ្យម្ចនចាំណារ់អារមម ៍ថា 
គួរម្ចនការរិោរណាខ្ពស់កនុងការធរៀរចាំប្រឹតតិការ ៍ឬធេទិកា ប្សធែៀងោន ធនះធផ្េងៗធទៀត ឱ្យបានធទៀងទត់ ម្ចនែូច
ជា ««ធធេេទទិិកាកាននវាវាននុុេេតតតតនន៍៍  ននិិងងទទិិវាវាននវាវាននុុេេតតតតនន៍៍»» ជាធែើម ធែើមបើប្បាររវរិ ើ្ជួរជុាំ និងដចករ ាំដលករទរិធស្ន៍ធផ្េងៗ។ 

««ររណាណាណណ លល័័យយេេ ិទិទាាសសង្គ្ង្គ្សសតត»» និង ««សសររមមននទទើើររេេ ិទិទាាសសង្គ្ង្គ្សសតត»» ក៏គួររធងោើតធេើងដែរ យ៉ា ងធហាចណាស់ឱ្យម្ចនធៅតាមទើ
ប្កុង ធែើមបើជាំរុញរលរែឋឱ្យោរ់អារមម ៍ធលើអតថប្រធយជន៍ននេសិ័យនវានុេតតន៍(ការនចនប្រឌិតខ្ពស់) រធចាកេទិា និង 
ដមកធាងែនទធទៀតដែលទក់ទងនឹងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 

 

រចាុរបននភារននកមមេ ិ្ ើសិកាកប្មិតថាន ក់អនុរ ឌិ ត និងរ ឌិ ត ឱ្យម្ចនការធ ល្ើយតរធៅនឹងតប្មូេការជាក់ដសតងធៅ
តាមេសិ័យ  ។ ធលើសរើធនះ ««ធធេេទទិិកាកាននិិងងថាថានន លលររធធចចាាកកេេ ិទិទាា»»  ប្តូេដត ក់ឱ្យម្ចន ធៅតាមសថ រ័នអរ់រ ាំកប្មិតខ្ពស់ 
(ែូចជាមហាេទិាល័យ និងសកលេទិាល័យ  ) និងសថ រ័នអរ់រ ាំរ តុ ះរណាត លរធចាកធទស និងេជិាា ជើេៈ 
(TVET) ធែើមបើឱ្យសិសេនិសេតិអាចសុាំ រង្គ្ញ្ជា រ និងផ្ាភាា រ់ខ្លួនធៅនឹងឌើជើថ្ល។ 
 

គួរម្ចនផ្ងដែរ នូេការរប្មុងទុកនូេ ««ហហិរិរញ្ញ្ាាេេតតថថុុឬឬមមូូលលននិិ្ិិ្ថាថានន កក់់ជាជាតតិិសសប្ប្ម្ចម្ចររ់់កាការរប្ប្សសេេប្ប្ជាជាេេ»» ធែើមបើធលើកកមពស់និងរប្ងឹង
ការប្សេប្ជាេនិងការអភិេឌឍ(R&D) ធលើដផ្នកណាមួយ ទក់ទងនឹងប្រធានរទ «នវានុេតតន៍ និងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល»។ 
ការធរៀរចាំឱ្យម្ចនពានររវ ន់ ««មមជជឈឈមម  ឌឌ លលប្ប្សសេេប្ប្ជាជាេេប្ប្ររកកររធធ  យយគគុុ  ភាភាររ»» ក៏នឹងធលើកទឹកចិតត និងរប្ងើកសមតថ
ភារប្សេប្ជាេររស់កមពុជាផ្ងដែរ។ 

• រងកររិយាកាសេំអណាយផល ដ្ល់ភាពធន្នន្ទិន្នន្័យ &   
រអងកើត្យន្តការប្គ្រ់ប្គ្ងទិន្នន្័យ 

រច សមព័នធ និងយនតការប្គរ់ប្គង សប្ម្ចរ់ភារ្ន់ននទិននន័យ/ឌើជើថ្ល ក៏ជាកតាត សាំខាន់ ធៅកនុងប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើ
ថ្លផ្ងដែរ រើធប្ពាះ (i) កាការរេេ ិនិនិិធធយយគគធធលលើើររធធចចាាកកេេ ិទិទាា(investment in tech) និង (ii) កាការរតតភាភាាា ររ់់ទទាំាំ  កក់់ទទាំាំននងងមមននុុសសេេជាជាតតិិ
តាតាមមររធធចចាាកកេេ ិទិទាា(human connectivity) ប្តូេបានធគធមើលធ ើញថាជាររយិកាសអាំធណាយផ្ល និងរមួចាំដ កែល់
ការធា បាននូេ «ភារ្ន់ទិននន័យ» ក៏ប្តូេផ្ាភាា រ់ធៅនឹងលកខ ឌ ោាំបាច់រដនថមធទៀត គឺ៖ «កាការរររប្ប្ងងឹឹងងសសមមតតថថភាភាររសសថថ
ររ័័ននធធៅៅកកននុុងង៖ គគ  ធធននយយយយភាភាររទទិិនននននន័័យយ ននិិងង កាការរប្ប្គគររ់់ប្ប្គគងងទទិិនននននន័័យយ(ឬធៅថាអភិបាលកិចាទិននន័យ)»។ 

ការធរៀរចាំទាំងអស់ធនះ ក៏សាំធៅធា ែល់ទាំនុកចិតត ធលើការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល(digital trust) ធែើមបើទក់ទញឱ្យម្ចន
ការចូលរមួកាន់ដតសកមម រើអនកធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធនិងរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ដែលសកមមភារររស់រួកធគនឹងផ្តល់ជា
ប្រធយជន៍ែ៏ទូលាំទូោយែល់ែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់កមពុជា។ 
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• អលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស ៊ី នន្ថ្្៊ាលឌ៊ីជ៊ីថល  

ធេទិកាប្រោាំឆ្ន ាំធលើកទើ១ សាើរើ «រញ្ជា សិរបនិមិតត ធៅកមពុជា (First Annual AI-Cambodia Forum)» ដែលម្ចន
ធោលធៅ ធលើកកមពស់ភារនេឆ្ល តរដនថមររស់មនុសេជាតិ កនុងយុគសម័យថ្មើ ប្តូេបានធរៀរចាំធេើងកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 
ធេទិកាធនះ សប្ម្ចរ់អនកដែលម្ចនចាំ ង់ចាំ ូលចិតតធៅកនុងរញ្ជា សិរបនិមិតត និងររេិតតកមមឌើជើថ្ល។ ការផ្តល់តនមលនិង
សរៈសាំខាន់ធលើប្រឹតតិការ ៍ធនះ(តាមរយៈការចូលរមួែ៏សកមមររស់អងគធេទិកា) បានញុាំងឱ្យម្ចនចាំណារ់អារមម ៍ថា 
គួរម្ចនការរិោរណាខ្ពស់កនុងការធរៀរចាំប្រឹតតិការ ៍ឬធេទិកា ប្សធែៀងោន ធនះធផ្េងៗធទៀត ឱ្យបានធទៀងទត់ ម្ចនែូច
ជា ««ធធេេទទិិកាកាននវាវាននុុេេតតតតនន៍៍  ននិិងងទទិិវាវាននវាវាននុុេេតតតតនន៍៍»» ជាធែើម ធែើមបើប្បាររវរិ ើ្ជួរជុាំ និងដចករ ាំដលករទរិធស្ន៍ធផ្េងៗ។ 

««ររណាណាណណ លល័័យយេេ ិទិទាាសសង្គ្ង្គ្សសតត»» និង ««សសររមមននទទើើររេេ ិទិទាាសសង្គ្ង្គ្សសតត»» ក៏គួររធងោើតធេើងដែរ យ៉ា ងធហាចណាស់ឱ្យម្ចនធៅតាមទើ
ប្កុង ធែើមបើជាំរុញរលរែឋឱ្យោរ់អារមម ៍ធលើអតថប្រធយជន៍ននេសិ័យនវានុេតតន៍(ការនចនប្រឌិតខ្ពស់) រធចាកេទិា និង 
ដមកធាងែនទធទៀតដែលទក់ទងនឹងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល។ 

 

រចាុរបននភារននកមមេ ិ្ ើសិកាកប្មិតថាន ក់អនុរ ឌិ ត និងរ ឌិ ត ឱ្យម្ចនការធ ល្ើយតរធៅនឹងតប្មូេការជាក់ដសតងធៅ
តាមេសិ័យ  ។ ធលើសរើធនះ ««ធធេេទទិិកាកាននិិងងថាថានន លលររធធចចាាកកេេ ិទិទាា»»  ប្តូេដត ក់ឱ្យម្ចន ធៅតាមសថ រ័នអរ់រ ាំកប្មិតខ្ពស់ 
(ែូចជាមហាេទិាល័យ និងសកលេទិាល័យ  ) និងសថ រ័នអរ់រ ាំរ តុ ះរណាត លរធចាកធទស និងេជិាា ជើេៈ 
(TVET) ធែើមបើឱ្យសិសេនិសេតិអាចសុាំ រង្គ្ញ្ជា រ និងផ្ាភាា រ់ខ្លួនធៅនឹងឌើជើថ្ល។ 
 

គួរម្ចនផ្ងដែរ នូេការរប្មុងទុកនូេ ««ហហិរិរញ្ញ្ាាេេតតថថុុឬឬមមូូលលននិិ្ិិ្ថាថានន កក់់ជាជាតតិិសសប្ប្ម្ចម្ចររ់់កាការរប្ប្សសេេប្ប្ជាជាេេ»» ធែើមបើធលើកកមពស់និងរប្ងឹង
ការប្សេប្ជាេនិងការអភិេឌឍ(R&D) ធលើដផ្នកណាមួយ ទក់ទងនឹងប្រធានរទ «នវានុេតតន៍ និងធសែឋកិចាឌើជើថ្ល»។ 
ការធរៀរចាំឱ្យម្ចនពានររវ ន់ ««មមជជឈឈមម  ឌឌ លលប្ប្សសេេប្ប្ជាជាេេប្ប្ររកកររធធ  យយគគុុ  ភាភាររ»» ក៏នឹងធលើកទឹកចិតត និងរប្ងើកសមតថ
ភារប្សេប្ជាេររស់កមពុជាផ្ងដែរ។ 

• រងកររិយាកាសេំអណាយផល ដ្ល់ភាពធន្នន្ទិន្នន្័យ &   
រអងកើត្យន្តការប្គ្រ់ប្គ្ងទិន្នន្័យ 

រច សមព័នធ និងយនតការប្គរ់ប្គង សប្ម្ចរ់ភារ្ន់ននទិននន័យ/ឌើជើថ្ល ក៏ជាកតាត សាំខាន់ ធៅកនុងប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើ
ថ្លផ្ងដែរ រើធប្ពាះ (i) កាការរេេ ិនិនិិធធយយគគធធលលើើររធធចចាាកកេេ ិទិទាា(investment in tech) និង (ii) កាការរតតភាភាាា ររ់់ទទាំាំ  កក់់ទទាំាំននងងមមននុុសសេេជាជាតតិិ
តាតាមមររធធចចាាកកេេ ិទិទាា(human connectivity) ប្តូេបានធគធមើលធ ើញថាជាររយិកាសអាំធណាយផ្ល និងរមួចាំដ កែល់
ការធា បាននូេ «ភារ្ន់ទិននន័យ» ក៏ប្តូេផ្ាភាា រ់ធៅនឹងលកខ ឌ ោាំបាច់រដនថមធទៀត គឺ៖ «កាការរររប្ប្ងងឹឹងងសសមមតតថថភាភាររសសថថ
ររ័័ននធធៅៅកកននុុងង៖ គគ  ធធននយយយយភាភាររទទិិនននននន័័យយ ននិិងង កាការរប្ប្គគររ់់ប្ប្គគងងទទិិនននននន័័យយ(ឬធៅថាអភិបាលកិចាទិននន័យ)»។ 

ការធរៀរចាំទាំងអស់ធនះ ក៏សាំធៅធា ែល់ទាំនុកចិតត ធលើការធប្រើប្បាស់ឌើជើថ្ល(digital trust) ធែើមបើទក់ទញឱ្យម្ចន
ការចូលរមួកាន់ដតសកមម រើអនកធប្រើប្បាស់ប្ររ័នធនិងរធចាកេទិាឌើជើថ្ល ដែលសកមមភារររស់រួកធគនឹងផ្តល់ជា
ប្រធយជន៍ែ៏ទូលាំទូោយែល់ែាំធ ើ រការធសែឋកិចាឌើជើថ្លររស់កមពុជា។ 
 

 



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល96

• ប្ករខ្ណ្ឌច្៊ាារ់  
 

««ចចាាររ់់ធធផ្ផ្ទទររររធធចចាាកកេេ ិទិទាា»»  ប្តូេដតរធងោើតធេើង គួរផ្េាំនឹងការធរៀរចាំយនាការ   ធែើមបើធា ឱ្យបាននូេការរងោលទធភារ
និងឱ្កាសោរ់យករធចាកេទិាថ្មើៗ ធ យធសមើភារោន  សប្ម្ចរ់រលរែឋប្គរ់រូរ។  
 
««ចចាាររ់់កកមមមមសសិិទទធធិិររញ្ជញ្ជាា »»  និង ««ចចាាររ់់សសតតើើររើើសសិិទទធធិិឯឯកកជជននភាភាររ»» ក៏ប្តូេដតធា ឱ្យបាននូេការធជឿទុកចិតតនិងការការពារ ែល់
ប្គរ់ភាគើទាំងអស់  មិនថាអនកជាំនួញ និងអនកធប្រើប្បាស់ទូធៅធេើយ។ 

 
ជាទើរញ្ា រ់ ធប្ៅអាំរើចាំ ុចគួររិោរណាទាំងអស់ខាងធលើធនះ   កមពុជាប្តូេធផ្លត តការយកចិតតទុក ក់ជារិធសស កនុង
ការធ ល្ើយតរនិងរាំធរញធៅតាម សូច ករ ៍វាស់ដេងននកប្មិតធសែឋកិចាឌើជើថ្ល  ធែើមបើកមពុជាអាចឈរធៅទើតាាំង
សមប្សរមួយ កនុងរទ ឋ នវាយតនមល ««សសននទទសសេេនន៍៍ធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លលកកននុុងងតតាំាំររនន់់អាអាសស៊ា៊ា នន»» ឬ កនុងកប្មិតសកលផ្ងដែរ។ 
ការ ៍ធនះ ក៏ធែើមបើធ ល្ើយតរធៅនឹងែាំធ ើ រប្រករធ យមហចិឆតាររស់កមពុជាធឆ្ព ះធៅកាន់ធសែឋកិចាននប្រធទសដែល
ម្ចនប្បាក់ចាំ ូលម្យម កប្មិតខ្ពស់ធៅឆ្ន ាំ 2030 និងប្រធទសដែលម្ចនប្បាក់ចាំ ូលខ្ពស់ធៅឆ្ន ាំ 2050 ។ 
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• កិច្ចសេប្រត្ិរត្តិការ ន្ិងកសងភាពជានដ្គ្ូសធារណ្ៈន្ិងឯកជន្  

ភារជានែគូ និងការោាំប្ទ ក៏ជាអាទិភារមួយកនុងការរប្ងើកេសិលភារននការសយភាយជាំ ញ និងទិសធៅអាជើរកនុង
េសិ័យឌើជើថ្ល  ធរលអ គត។ ភ័សតុតាង បានររា ញយ៉ា ងចាស់អាំរើការធែើរតួ ទើនន ««ភាភាររជាជាននែែគគូូររវាវាងងេេ ិសិស័័យយសស
ធាធាររ  ៈៈ  ននិិងងឯឯកកជជនន  ((public-private partnership)»» រមួម្ចនជាឧទហរ ៍៖ ភារជានែគូជាមួយម្ចា ស់ជាំនួយ 
ធែើមបើរធងោើតប្ររ័នធធអកូេូសុើរស់រធេ ើកធលើកិចាការនិងរញ្ជា សាំខាន់ៗ ែូចម្ចនធ ើញជាក់ដសតង កនុងគធប្ម្ចងសហប្គិន
ភារ ធឈាម ះថា ««ភារជានែគូថ្មើ កនុងការធលើកកមពស់សហប្គិនភារយុេជន &សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម ធៅកមពុជា»» 
ដែលម្ចនការោាំប្ទធ យកមមេ ិ្ ើអភិេឌឍសហប្រជាជាតិ(UNDP)។  ការអនុេតតគធប្ម្ចង ធប្កាម សម រតើភារជានែគូដររ
ធនះ (កនុងគធប្ម្ចងសហប្គិនភារ) គួរកាល យជាគាំរូ និងគួរប្តូេបានធលើកកមពស់ ែូចោន ផ្ងដែរ ធៅកនុងគធប្ម្ចងោាំប្ទែល់
ប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្ល ដែលកាំរុងធរញនិយម។ 

គួររធងោើតឱ្យម្ចន «កាការរ ិយិយលល័័យយទទាំាំ  កក់់ទទាំាំននងងររវាវាងងឧឧសសាាហហកកមមមម  ននិិងងសសកកលលេេ ិទិទាាលល័័យយ» ធែើមបើតភាា រ់រវាងអងគភារទាំង
រើរ កនុងការផ្គូផ្គងឱ្យបានសុើសរវ ក់ោន រវាងតប្មូេការនិងការផ្គត់ផ្គង់្នធានមនុសេ(demand and supply of skilled 
resources) ដផ្នកេទិាសង្គ្សត រធចាកេទិា េសិវកមម និងគ ិតេទិា (STEM) កនុងរររិទននឧសាហកមមពាក់រ័នធនឹង
ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ដែលកាំរុងម្ចនកាំធ ើ នយ៉ា ងខាល ាំង។  

 
កិចាសហប្រតិរតតិការរវាងប្គឹះសថ នអរ់រ ាំ និងឧសាហកមម នឹងកាន់ដតរស់រធេ ើក តាមរយៈការ ក់ធចញឱ្យម្ចនជា      
««អអននុុសសាាររ  ៈៈធធយយគគយយលល់់ោោនន ររវាវាងងសសថថ ររ័័ននររ  តតុុ ះះររណាណាតត លល  ននិិងងសសហហប្ប្ោោសស--ឧឧសសាាហហកកមមមម»» (កុងប្តារវាងសកលេទិា
ល័យ និងឧសាហកមម ចងជាដផ្នកមួយននកមមេ ិ្ ើសិកា) ដែលជាលកខខ្ ឌ តប្មូេឱ្យម្ចនការធ វ្ើកមមសិកាធៅតាម
ប្គឹះសថ នឧសាហកមម ធែើមបើទទួលបានធជាគជ័យដផ្នកអរ់រ ាំរ តុ ះរណាត លធៅសកលេទិាល័យររស់និសេតិ។ 
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• ប្ករខ្ណ្ឌច្៊ាារ់  
 

««ចចាាររ់់ធធផ្ផ្ទទររររធធចចាាកកេេ ិទិទាា»»  ប្តូេដតរធងោើតធេើង គួរផ្េាំនឹងការធរៀរចាំយនាការ   ធែើមបើធា ឱ្យបាននូេការរងោលទធភារ
និងឱ្កាសោរ់យករធចាកេទិាថ្មើៗ ធ យធសមើភារោន  សប្ម្ចរ់រលរែឋប្គរ់រូរ។  
 
««ចចាាររ់់កកមមមមសសិិទទធធិិររញ្ជញ្ជាា »»  និង ««ចចាាររ់់សសតតើើររើើសសិិទទធធិិឯឯកកជជននភាភាររ»» ក៏ប្តូេដតធា ឱ្យបាននូេការធជឿទុកចិតតនិងការការពារ ែល់
ប្គរ់ភាគើទាំងអស់  មិនថាអនកជាំនួញ និងអនកធប្រើប្បាស់ទូធៅធេើយ។ 

 
ជាទើរញ្ា រ់ ធប្ៅអាំរើចាំ ុចគួររិោរណាទាំងអស់ខាងធលើធនះ   កមពុជាប្តូេធផ្លត តការយកចិតតទុក ក់ជារិធសស កនុង
ការធ ល្ើយតរនិងរាំធរញធៅតាម សូច ករ ៍វាស់ដេងននកប្មិតធសែឋកិចាឌើជើថ្ល  ធែើមបើកមពុជាអាចឈរធៅទើតាាំង
សមប្សរមួយ កនុងរទ ឋ នវាយតនមល ««សសននទទសសេេនន៍៍ធធសសែែឋឋកកិិចចាាឌឌើើជជើើថ្ថ្លលកកននុុងងតតាំាំររនន់់អាអាសស៊ា៊ា នន»» ឬ កនុងកប្មិតសកលផ្ងដែរ។ 
ការ ៍ធនះ ក៏ធែើមបើធ ល្ើយតរធៅនឹងែាំធ ើ រប្រករធ យមហចិឆតាររស់កមពុជាធឆ្ព ះធៅកាន់ធសែឋកិចាននប្រធទសដែល
ម្ចនប្បាក់ចាំ ូលម្យម កប្មិតខ្ពស់ធៅឆ្ន ាំ 2030 និងប្រធទសដែលម្ចនប្បាក់ចាំ ូលខ្ពស់ធៅឆ្ន ាំ 2050 ។ 
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• កិច្ចសេប្រត្ិរត្តិការ ន្ិងកសងភាពជានដ្គូ្សធារណ្ៈន្ិងឯកជន្  

ភារជានែគូ និងការោាំប្ទ ក៏ជាអាទិភារមួយកនុងការរប្ងើកេសិលភារននការសយភាយជាំ ញ និងទិសធៅអាជើរកនុង
េសិ័យឌើជើថ្ល  ធរលអ គត។ ភ័សតុតាង បានររា ញយ៉ា ងចាស់អាំរើការធែើរតួ ទើនន ««ភាភាររជាជាននែែគគូូររវាវាងងេេ ិសិស័័យយសស
ធាធាររ  ៈៈ  ននិិងងឯឯកកជជនន  ((public-private partnership)»» រមួម្ចនជាឧទហរ ៍៖ ភារជានែគូជាមួយម្ចា ស់ជាំនួយ 
ធែើមបើរធងោើតប្ររ័នធធអកូេូសុើរស់រធេ ើកធលើកិចាការនិងរញ្ជា សាំខាន់ៗ ែូចម្ចនធ ើញជាក់ដសតង កនុងគធប្ម្ចងសហប្គិន
ភារ ធឈាម ះថា ««ភារជានែគូថ្មើ កនុងការធលើកកមពស់សហប្គិនភារយុេជន &សហប្ោស្ុនតូច និងម្យម ធៅកមពុជា»» 
ដែលម្ចនការោាំប្ទធ យកមមេ ិ្ ើអភិេឌឍសហប្រជាជាតិ(UNDP)។  ការអនុេតតគធប្ម្ចង ធប្កាម សម រតើភារជានែគូដររ
ធនះ (កនុងគធប្ម្ចងសហប្គិនភារ) គួរកាល យជាគាំរូ និងគួរប្តូេបានធលើកកមពស់ ែូចោន ផ្ងដែរ ធៅកនុងគធប្ម្ចងោាំប្ទែល់
ប្ររ័នធធអកូេូសុើឌើជើថ្ល ដែលកាំរុងធរញនិយម។ 

គួររធងោើតឱ្យម្ចន «កាការរ ិយិយលល័័យយទទាំាំ  កក់់ទទាំាំននងងររវាវាងងឧឧសសាាហហកកមមមម  ននិិងងសសកកលលេេ ិទិទាាលល័័យយ» ធែើមបើតភាា រ់រវាងអងគភារទាំង
រើរ កនុងការផ្គូផ្គងឱ្យបានសុើសរវ ក់ោន រវាងតប្មូេការនិងការផ្គត់ផ្គង់្នធានមនុសេ(demand and supply of skilled 
resources) ដផ្នកេទិាសង្គ្សត រធចាកេទិា េសិវកមម និងគ ិតេទិា (STEM) កនុងរររិទននឧសាហកមមពាក់រ័នធនឹង
ធសែឋកិចាឌើជើថ្ល ដែលកាំរុងម្ចនកាំធ ើ នយ៉ា ងខាល ាំង។  

 
កិចាសហប្រតិរតតកិាររវាងប្គឹះសថ នអរ់រ ាំ និងឧសាហកមម នឹងកាន់ដតរស់រធេ ើក តាមរយៈការ ក់ធចញឱ្យម្ចនជា      
««អអននុុសសាាររ  ៈៈធធយយគគយយលល់់ោោនន ររវាវាងងសសថថ ររ័័ននររ  តតុុ ះះររណាណាតត លល  ននិិងងសសហហប្ប្ោោសស--ឧឧសសាាហហកកមមមម»» (កុងប្តារវាងសកលេទិា
ល័យ និងឧសាហកមម ចងជាដផ្នកមួយននកមមេ ិ្ ើសិកា) ដែលជាលកខខ្ ឌ តប្មូេឱ្យម្ចនការធ វ្ើកមមសិកាធៅតាម
ប្គឹះសថ នឧសាហកមម ធែើមបើទទួលបានធជាគជ័យដផ្នកអរ់រ ាំរ តុ ះរណាត លធៅសកលេទិាល័យររស់និសេតិ។ 
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9. Bakong ប្ររ័នធបាគង សាំធៅែល់ធឈាម ះប្ររ័នធរធចាកេទិារត៌ម្ចនដែលរធងោើតធេើងធ យ
្ ោរជាតិននកមពុជា កនុងធោលរាំ ងផ្តល់អនតរប្រតិរតតិការទូទត់និង
ធផ្ទរប្បាក់រវាង្ ោរធៅកនុងប្សុកដែលជាសម្ចជិក។
  

10. Big Data ទិននន័យ្ាំ សាំធៅែល់រ តុ ាំ ទិននន័យដែលម្ចនទាំហា្ំ ាំ ម្ចនធប្ចើនសណាឋ ន និងជា
ទូធៅោម នរច សមព័នធចាស់ោស់ ធហើយប្តូេបានធប្រើប្បាស់ធែើមបើេភិាគ
រកលាំ ាំ និ ន ការ និងការជារ់ទក់ទងោន រវាងដែនមួយធៅដែនមួយ ។  

11. Blockchain រធចាកេទិា 
រលុកធ្ន 

រធចាកេទិាននធហ ឋ រច សមព័នធផ្ទុកទិននន័យជាដខ្េប្ចវា៉ាក់ដែលមិនប្តូេ
ការដកដប្រ ធហើយទិននន័យទាំងធ ះនឹងប្តូេចមលងធែើមបើផ្ទុកធៅតាមរណាត
ម្ច៉ា សុើនធម ដែលចូលរមួកនុងធហ ឋ រច សមព័នធផ្ទុកទិននន័យធនះកនុងទប្មង់
ដររេមិជឈការ។

12. Broadband 
Networks

រណាត ញអុើន្ឺ ិត 
ធលបឿនធលឿន 

សាំធៅែល់ការរញ្ាូ នទិននន័យកនុងធលបឿនធលឿនធ យរឹងដផ្អកធលើធហ ឋ
រច សមព័នធទូរគម គមន៍។
  

13. Business Plan ដផ្នការអាជើេកមម/ 
ដផ្នការ្ុរកិចា 

សាំធៅែល់ឯកសរជាោយលកខ ៍អកេរ រិរ ៌ អាំរើជាំហានោាំបាច់
ទាំងអស់ធែើមបើោរ់ធផ្តើម និងប្រតិរតតិការអាជើេកមមឱ្យបានធជាគជ័យ។ 
ចាំ ុចសាំខាន់ៗននដផ្នការអាជើេកមម ម្ចនែូចជា ធោលរាំ ង ធោល
ធៅ សកមមភារ ្នធានមនុសេ និងថ្េកិាដែលប្តូេចាំណាយជាធែើម។  

14. Business 
Uncertainty 

សថ នភារមិនចាស់ 
ោស់ននអាជើេកមម 

សាំធៅែល់អាជើេកមម ដែលម្ចនភារមិនចាស់ោស់ ធហើយរយនឹង
ររាជ័យ។ 
 

15. Cambodia Data 
Exchange 

ថាន លផ្លល ស់រតូរ
ទិននន័យកមពុជា 

សាំធៅែល់ថាន លរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនររស់រាជរ ឋ ភិបាល សប្ម្ចរ់ផ្លល ស់
រតូរ ទិននន័យ ធ យធប្រើប្បាស់ស ទ នកមមននកមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័ររវាងប្ររ័នធ
រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនររស់ប្កសួង-សថ រ័ន   និងរវាងប្ររ័នធរធចាក
េទិារ័ត៌ម្ចនររស់េស័ិយឯកជន ធ យសុេតថិភារ និងធ យយនតការ
ចាស់ោស់តាមរយៈប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត ឬរណាត ញតភាា រ់ឌើជើល  

16. Cloud រធចាកេទិាធកាល ែ សាំធៅែល់រធចាកេទិាននធហ ឋ រច សមព័នធ សប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវាកមមផ្ទុក
ទិននន័យ និង្នធានគ   សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការប្ររ័នធរធចាកេទិា
រ័ត៌ម្ចនតាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។ 
 

17. Cloud Computing កុាំរយូទ័រធកាល ែ រធចាកេទិាននធហ ឋ រច សមព័នធសប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវាកមមផ្ទុកទិននន័យ និង
្នធានគ  សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនតាម
ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។

18. Cloud-based service ធសវាកមមធកាល ែ សាំធៅែល់ធសវាកមមននការធប្រើប្បាស់កមមេ ិ្ ើសុសដេរ ដែលប្រតិរតតិការ
ធលើរធចាកេទិាធកាល ែ។
 

19. Cohesion សិនិទធភារ សាំធៅែល់ភារផ្ារភាា រ់ោន  ភារអាចរមួរស់ជាមួយោន  និងសមគគើភារ 
កនុងចាំធណាមប្រធទស សថ រ័ន ឬរុគគល។ ឧ. សម្ចគមអាស៊ា ន កាំរុង

ឧរសម្ព័ន្ធ៖ សទា្៊ាន្ ប្កម្ នន្ឯកសរប្រពន័្ធអេកឡូសូ ៊ី នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល

  

លរ 
  

ភាសេង់អគ្លស 
  

ភាសណខមរ 
  

េតថន្យ័/ខលលម្សរសអងខរ 
 

1. 3D (Three 
Dimensions)

 សាំធៅែល់ការរធងោើតរិភរនិមមិតធៅកនុងកុាំរយូទ័រ ធហើយរ ទ រ់មកធៅកនុង
រិភរ 3D និមមិតធៅតាមទាំហាំរូររាងររស់េតថុនិងតាំរូេធៅតាមការធរៀរចាំជា
គាំរូននចល  រមួទាំងចល កាធមរា៉ានិមមិត និងបា៉ា រា៉ា ដម៉ាប្តធផ្េងធទៀត 
ធែើមបើផ្តល់ជារូររាងេតថុជាក់ោក់មួយ។

2. Accountability គ ធនយយភារ សាំធៅែល់ភារទទួលខុ្សប្តូេបាន ភារអាចគ  បាន ឬភារអាច
រនយល់បាន។ កនុងន័យទូោយ “គ ធនយយភារ” គឺជាទសេនទនមួយ
ននប្កមសើល្ម៌និងអភិបាលកិចា (ethic and governance) ដែល
ម្ចនអតថន័យទូលាំទូោយ   និងអាចប្តូេបានធគធប្រើទាំងកនុង៖   េស័ិយ
សធារ ៈ េស័ិយឯកជន និងសងគមសុើេលិ។ 

កនុងន័យធនះ “គ ធនយយភារ” គឺសាំធៅធៅធលើការទទួលសគ ល់និងការ
ទទួលខុ្សប្តូេចាំធពាះសកមមភារ ការសប្មចចិតត និងធោលនធយបាយ 
ដែលបានអនុេតតធៅកនុងតួ ទើ ភារកិចា និងដែនសមតថកិចាររស់ខ្លួន។  

3. Algorithm កបួនធ ះប្សយ សាំធៅែល់កបួនឬរ តុ ាំ ននជាំហានដែលប្តូេអនុេតតធ យកុាំរយូទ័រ ធែើមបើ
ធ ះប្សយរញ្ជា ជាក់ោក់មួយ។
 

4. Application 
Programming 
Interface (API)

ស ធ នកមមននកមមេ ិ្ ើ
កុាំរយូទ័រ 

សាំធៅែល់ប្ចកធចញ-ចូលននទាំ ក់ទាំនងកនុងការផ្លល ស់រតូរទិននន័យរវាង
ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនរើរឬធប្ចើន។ 
 

5. Application Software កមមេ ិ្ ើសុសដេរ សាំធៅែល់កមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័រដែលរធងោើតធេើងកនុងធោលរាំ ងសប្មួល
ែល់អនកធប្រើប្បាស់ ធែើមបើរាំធរញការររជាក់ោក់ណាមួយ តាមរយៈ
កុាំរយូទ័រ ទូរសរធឆ្ល ត ឬឧរករ ៍រធចាកេទិា  ។  

6. Applications កមមេ ើ្ ើទូរស័រទ សាំធៅធលើប្រធភទកមមេ ិ្ ើដែលប្តូេបានរច ធេើងធែើមបើែាំធ ើ រការធលើ
ឧរករ ៍ចល័ត ែូចជាសម តហវូន ឬកុាំរយូទ័រធថ្ធរលត ធហើយជាញឹកញរ់
ធប្រើធែើមបើផ្តល់ឱ្យអនកធប្រើប្បាស់នូេធសវាកមមប្សធែៀងោន ធៅនឹងកមមេ ិ្ ើ
ដែលបានធប្រើធៅធលើកុាំរយូទ័រ។

7. Artificial Intelligence រញ្ជា សិរបនិមមិត សាំធៅែល់រធចាកេទិាដែលអនុញ្ជា តឱ្យម្ច៉ា សុើនកុាំរយូទ័រម្ចនសមតថភារ
ធរៀន គិត េភិាគ និងយល់ែឹងរើរញ្ជា ជាក់ោក់ណាមួយ ធ យយក
លាំ ាំតាមសមតថភារខ្ួរកាលមនុសេ។  

8. Automation ប្ររ័នធសវ័យប្រេតតិ សាំធៅែល់កមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័រ ប្ររ័នធកុាំរយូទ័រ ប្ររ័នធឬរណាត ញធអេចិប្តូនិច 
ឬមធ្ាបាយធអេចិប្តូនិកធផ្េងធទៀតដែលប្តូេបានធប្រើប្បាស់សប្ម្ចរ់
ជូនែាំ ឹងឬធ្លើយតរធ យសវ័យប្រេតតិធ យោម នអនតរាគមន៍រើរូរេនត
រុគគលណាមួយ។
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9. Bakong ប្ររ័នធបាគង សាំធៅែល់ធឈាម ះប្ររ័នធរធចាកេទិារត៌ម្ចនដែលរធងោើតធេើងធ យ
្ ោរជាតិននកមពុជា កនុងធោលរាំ ងផ្តល់អនតរប្រតិរតតិការទូទត់និង
ធផ្ទរប្បាក់រវាង្ ោរធៅកនុងប្សុកដែលជាសម្ចជិក។
  

10. Big Data ទិននន័យ្ាំ សាំធៅែល់រ តុ ាំ ទិននន័យដែលម្ចនទាំហា្ំ ាំ ម្ចនធប្ចើនសណាឋ ន និងជា
ទូធៅោម នរច សមព័នធចាស់ោស់ ធហើយប្តូេបានធប្រើប្បាស់ធែើមបើេភិាគ
រកលាំ ាំ និ ន ការ និងការជារ់ទក់ទងោន រវាងដែនមួយធៅដែនមួយ ។  

11. Blockchain រធចាកេទិា 
រលុកធ្ន 

រធចាកេទិាននធហ ឋ រច សមព័នធផ្ទុកទិននន័យជាដខ្េប្ចវា៉ាក់ដែលមិនប្តូេ
ការដកដប្រ ធហើយទិននន័យទាំងធ ះនឹងប្តូេចមលងធែើមបើផ្ទុកធៅតាមរណាត
ម្ច៉ា សុើនធម ដែលចូលរមួកនុងធហ ឋ រច សមព័នធផ្ទុកទិននន័យធនះកនុងទប្មង់
ដររេមិជឈការ។

12. Broadband 
Networks

រណាត ញអុើន្ឺ ិត 
ធលបឿនធលឿន 

សាំធៅែល់ការរញ្ាូ នទិននន័យកនុងធលបឿនធលឿនធ យរឹងដផ្អកធលើធហ ឋ
រច សមព័នធទូរគម គមន៍។
  

13. Business Plan ដផ្នការអាជើេកមម/ 
ដផ្នការ្ុរកិចា 

សាំធៅែល់ឯកសរជាោយលកខ ៍អកេរ រិរ ៌ អាំរើជាំហានោាំបាច់
ទាំងអស់ធែើមបើោរ់ធផ្តើម និងប្រតិរតតិការអាជើេកមមឱ្យបានធជាគជ័យ។ 
ចាំ ុចសាំខាន់ៗននដផ្នការអាជើេកមម ម្ចនែូចជា ធោលរាំ ង ធោល
ធៅ សកមមភារ ្នធានមនុសេ និងថ្េកិាដែលប្តូេចាំណាយជាធែើម។  

14. Business 
Uncertainty 

សថ នភារមិនចាស់ 
ោស់ននអាជើេកមម 

សាំធៅែល់អាជើេកមម ដែលម្ចនភារមិនចាស់ោស់ ធហើយរយនឹង
ររាជ័យ។ 
 

15. Cambodia Data 
Exchange 

ថាន លផ្លល ស់រតូរ
ទិននន័យកមពុជា 

សាំធៅែល់ថាន លរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនររស់រាជរ ឋ ភិបាល សប្ម្ចរ់ផ្លល ស់
រតូរ ទិននន័យ ធ យធប្រើប្បាស់ស ទ នកមមននកមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័ររវាងប្ររ័នធ
រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនររស់ប្កសួង-សថ រ័ន   និងរវាងប្ររ័នធរធចាក
េទិារ័ត៌ម្ចនររស់េស័ិយឯកជន ធ យសុេតថិភារ និងធ យយនតការ
ចាស់ោស់តាមរយៈប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត ឬរណាត ញតភាា រ់ឌើជើល  

16. Cloud រធចាកេទិាធកាល ែ សាំធៅែល់រធចាកេទិាននធហ ឋ រច សមព័នធ សប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវាកមមផ្ទុក
ទិននន័យ និង្នធានគ   សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការប្ររ័នធរធចាកេទិា
រ័ត៌ម្ចនតាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។ 
 

17. Cloud Computing កុាំរយូទ័រធកាល ែ រធចាកេទិាននធហ ឋ រច សមព័នធសប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវាកមមផ្ទុកទិននន័យ និង
្នធានគ  សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនតាម
ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។

18. Cloud-based service ធសវាកមមធកាល ែ សាំធៅែល់ធសវាកមមននការធប្រើប្បាស់កមមេ ិ្ ើសុសដេរ ដែលប្រតិរតតិការ
ធលើរធចាកេទិាធកាល ែ។
 

19. Cohesion សិនិទធភារ សាំធៅែល់ភារផ្ារភាា រ់ោន  ភារអាចរមួរស់ជាមួយោន  និងសមគគើភារ 
កនុងចាំធណាមប្រធទស សថ រ័ន ឬរុគគល។ ឧ. សម្ចគមអាស៊ា ន កាំរុង

ឧរសម្ព័ន្ធ៖ សទា្៊ាន្ ប្កម្ នន្ឯកសរប្រពន័្ធអេកឡូសូ ៊ី នន្អសដ្ឋកិច្ចឌ៊ីជ៊ីថល

  

លរ 
  

ភាសេង់អគ្លស 
  

ភាសណខមរ 
  

េតថន្យ័/ខលលម្សរសអងខរ 
 

1. 3D (Three 
Dimensions)

 សាំធៅែល់ការរធងោើតរិភរនិមមិតធៅកនុងកុាំរយូទ័រ ធហើយរ ទ រ់មកធៅកនុង
រិភរ 3D និមមិតធៅតាមទាំហាំរូររាងររស់េតថុនិងតាំរូេធៅតាមការធរៀរចាំជា
គាំរូននចល  រមួទាំងចល កាធមរា៉ានិមមិត និងបា៉ា រា៉ា ដម៉ាប្តធផ្េងធទៀត 
ធែើមបើផ្តល់ជារូររាងេតថុជាក់ោក់មួយ។

2. Accountability គ ធនយយភារ សាំធៅែល់ភារទទួលខុ្សប្តូេបាន ភារអាចគ  បាន ឬភារអាច
រនយល់បាន។ កនុងន័យទូោយ “គ ធនយយភារ” គឺជាទសេនទនមួយ
ននប្កមសើល្ម៌និងអភិបាលកិចា (ethic and governance) ដែល
ម្ចនអតថន័យទូលាំទូោយ   និងអាចប្តូេបានធគធប្រើទាំងកនុង៖   េស័ិយ
សធារ ៈ េស័ិយឯកជន និងសងគមសុើេលិ។ 

កនុងន័យធនះ “គ ធនយយភារ” គឺសាំធៅធៅធលើការទទួលសគ ល់និងការ
ទទួលខុ្សប្តូេចាំធពាះសកមមភារ ការសប្មចចិតត និងធោលនធយបាយ 
ដែលបានអនុេតតធៅកនុងតួ ទើ ភារកិចា និងដែនសមតថកិចាររស់ខ្លួន។  

3. Algorithm កបួនធ ះប្សយ សាំធៅែល់កបួនឬរ តុ ាំ ននជាំហានដែលប្តូេអនុេតតធ យកុាំរយូទ័រ ធែើមបើ
ធ ះប្សយរញ្ជា ជាក់ោក់មួយ។
 

4. Application 
Programming 
Interface (API)

ស ធ នកមមននកមមេ ិ្ ើ
កុាំរយូទ័រ 

សាំធៅែល់ប្ចកធចញ-ចូលននទាំ ក់ទាំនងកនុងការផ្លល ស់រតូរទិននន័យរវាង
ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនរើរឬធប្ចើន។ 
 

5. Application Software កមមេ ិ្ ើសុសដេរ សាំធៅែល់កមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័រដែលរធងោើតធេើងកនុងធោលរាំ ងសប្មួល
ែល់អនកធប្រើប្បាស់ ធែើមបើរាំធរញការររជាក់ោក់ណាមួយ តាមរយៈ
កុាំរយូទ័រ ទូរសរធឆ្ល ត ឬឧរករ ៍រធចាកេទិា  ។  

6. Applications កមមេ ើ្ ើទូរស័រទ សាំធៅធលើប្រធភទកមមេ ិ្ ើដែលប្តូេបានរច ធេើងធែើមបើែាំធ ើ រការធលើ
ឧរករ ៍ចល័ត ែូចជាសម តហវូន ឬកុាំរយូទ័រធថ្ធរលត ធហើយជាញឹកញរ់
ធប្រើធែើមបើផ្តល់ឱ្យអនកធប្រើប្បាស់នូេធសវាកមមប្សធែៀងោន ធៅនឹងកមមេ ិ្ ើ
ដែលបានធប្រើធៅធលើកុាំរយូទ័រ។

7. Artificial Intelligence រញ្ជា សិរបនិមមិត សាំធៅែល់រធចាកេទិាដែលអនុញ្ជា តឱ្យម្ច៉ា សុើនកុាំរយូទ័រម្ចនសមតថភារ
ធរៀន គិត េភិាគ និងយល់ែឹងរើរញ្ជា ជាក់ោក់ណាមួយ ធ យយក
លាំ ាំតាមសមតថភារខ្ួរកាលមនុសេ។  

8. Automation ប្ររ័នធសវ័យប្រេតតិ សាំធៅែល់កមមេ ិ្ ើកុាំរយូទ័រ ប្ររ័នធកុាំរយូទ័រ ប្ររ័នធឬរណាត ញធអេចិប្តូនិច 
ឬមធ្ាបាយធអេចិប្តូនិកធផ្េងធទៀតដែលប្តូេបានធប្រើប្បាស់សប្ម្ចរ់
ជូនែាំ ឹងឬធ្លើយតរធ យសវ័យប្រេតតិធ យោម នអនតរាគមន៍រើរូរេនត
រុគគលណាមួយ។



ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល100

29. Data-driven 
governance 

អភិបាលកិចាធ យ
ដផ្អកធលើទិននន័យ 

សាំធៅែល់អភិបាលកិចាធ យធប្រើប្បាស់ទិននន័យ ធែើមបើ ាំឱ្យម្ចនការ
សធប្មចចិតតជាធោលនធយបាយ កាំ ត់ធោលធៅនិងផ្លល ស់រតូរេធិានការ
ធោលនធយបាយ  និងការតាម នការអនុេតតធោលនធយបាយកនុង
ន័យរធងោើនតម្ចល ភារ។  

30. Datafication ទិននន័យូរ 
នើយកមម 

សាំធៅធលើឧរករ ៍រមួ រធចាកេទិា និងែាំធ ើ រការដែលធប្រើធែើមបើធ្វើការ
ផ្លល ស់រតូរសថ រ័នមួយធៅជាសហប្ោសដែលដផ្អកធលើទិននន័យ។

31. Digital Adaptation ការសប្មរខ្លួន 
ឌើជើថ្ល 

សមតថភារររស់មនុសេកនុងការយល់ែឹង និង ការសប្មរខ្លួនធៅតាមការ 
េេិឌឍឥតឈរ់ឈរររស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លដែលោក់ធប្ៅធៅកនុង្ុរកិចា 
ធសែឋកិចា និង សងគម ។

32. Digital Adoption ការប្សូរយក 

ឬការោរ់យកឌើជើ
ថ្ល 

សថ នភារដែលមនុសេម្ចនជាំ ញកនុងការធប្រើប្បាស់ឧរករ ៍ ការោរ់
យកឌើជើថ្ល ធអេចិប្តូនិក ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន ថាន លឌើជើថ្ល 
តាមរាំ ង និង ឱ្យអស់លទធភារ ។  

33. Digital Business ្ុរកិចាឌើជើថ្ល ្ុរកិចាដែលម្ចនអាជើេកមមចមបងធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្ល ឬ ផ្តល់
ធសវាឌើជើថ្ល ឬ រធងោើតផ្លិតផ្លជារធចាកេទិាឌើជើថ្ល។  

34. Digital Citizen រលរែឋឌើជើថ្ល ប្រជារលរែឋដែលធចះធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លកនុងកិចាការ និង ការ
រស់ធៅប្រោាំនថ្ង ។ 

35. Digital Content ខ្លឹមសរឌើជើថ្ល ខ្លឹមសរននរ័ត៌ម្ចនកនុងទប្មង់ឌើជើថ្ល ដែលអាចធមើល អាន សា រ់ ឬ 
ទញយកបាន កនុងទប្មង់ជាអតថរទ រូរភារសាំធេងេ ើធែអូ ។ល។  

36. Digital Divide គម្ចល តឌើជើថ្ល ភារខុ្សោន កនុងការោរ់យក ឬ ការម្ចនឱ្កាសោរ់យករធចាកេទិា 
ឌើជើថ្ល ។ 

37. Digital Financial 
Service 

ធសវាហរិញ្ាេតថុ 
ឌើជើថ្ល 

រណាត ធសវាកមមហរិញ្ាេតថុដែលអាចទទួលបាន និង ផ្តល់ឱ្យតាមរយៈ 
រធចាកេទិាឌើជើថ្ល ដែលរមួម្ចនការទូទត់ ឥ ទន ការសនេាំការធផ្ទរ
ប្បាក់ និង ធា រា៉ារ់រង ជាធែើម ។ 

38. Digital Government រ ឋ ភិបាល 
ឌើជើថ្ល 

ែាំធ ើ រការននការធ្វើទាំធនើរកមមធលើប្ររ័នធប្គរ់ប្គងរ ឋ ភិបាល និង ធសវា
សធារ ៈតាមរយៈការធប្រើប្បាស់នូេរធចាកេទិា ឌើជើថ្ល ែូចជាកុាំរយូទ័រ 
ឧរករ ៍ឆ្ល ត និង ប្ររ័នធអឺន្ឺ ិត សាំធៅជួយសប្មួលែល់ការ
ប្គរ់ប្គងកិចាការរែឋបាលររស់រែឋ ការសធប្មចចិតត និង ការផ្តល់ធសវាជូន
ប្រជារលរែឋ េស័ិយ ឯកជន និង សថ រ័នពាក់រ័នធ  ប្រករធ យ
ប្រសិទធភារ តម្ចល ភារគ ធនយយភារ និង ររយិរននកមម ។

39. Digital Identity អតតសញ្ជា   
ឌើជើថ្ល 

រ័ត៌ម្ចនដែលរញ្ជា ក់រើអតតសញ្ជា  រូរេនតរុគគល និង នើតិរុគគលកនុង
រិភរឌើជើថ្លដែលរ័ត៌ម្ចនធនះបានភាា រ់ធៅនឹងអតតសញ្ជា  រូរេនត
រុគគល និង នើតិរុគគលធៅកនុងរិភររិត ។ 

40. Digital Inclusion ររយិរននកមម 
ឌើជើថ្ល 

ែាំណាក់កាលមួយដែលមនុសេប្គររូ់រម្ចនកាោនុេតតភារធសមើោន ធែើមបើ
ចូលរមួកនុងកិចាការធសែឋកិចា និង សងគម ធ យធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា 

រាយមកាត់រនថយគម្ចល តននការអភិេឌឍ ធៅកនុងចាំធណាមប្រធទសជា
សម្ចជិក ធែើមបើកាល យជាសហគមន៍មួយ ដែលម្ចនសិនិទធភារអាចរមួរស់
ជាសហគមន៍ម្ចនវាស ដតមួយ។  

20. Consistency សងគតិភារ ការរារ់អានោន  ការររួរមួគាំនិតោន  ការជួរប្រសរវោន  ធសចកតើធសម ះធសមើធៅ
េញិធៅមក។ កនុងន័យធសែឋកិចា ពាកយធនះធប្រើសាំធៅែល់ភារចុះសប្មុង
ោន រវាងេេិ ិ្ ភារធផ្េងោន ។ ឧ. រាជរ ឋ ភិបាលទទួលសគ ល់នូេភារោាំបាច់
ននការធា សងគតិភារននឋា នុប្កុម តួ ទើ ខ្លឹមសរ និងលាំ រ់
លាំធ យនន ការអនុេតតរវាង “យុទធសង្គ្សតចតុធកា ” ជាមួយនឹង 
“ដផ្នការយុទធសង្គ្សតអភិេឌឍន៍ជាតិ” ក៏ែូចជាយុទធសង្គ្សតអភិេឌឍន៍
តាមេស័ិយ ប្រមទាំងជាមួយនឹងឯកសរដែលម្ចនលកខ ៈជាដផ្នការ
ធោលនធយបាយកមមេ ិ្ ើេនិិធយគនិងថ្េកិាជាតិ។  

21. Continuity និរនតរភារ សាំធៅធៅធលើភារដែលអាចធកើតម្ចនជារនតរ ទ រ់ឥត ច់ ឬលទធភារ
ននការធប្រើប្បាស់ជារនតរ ទ រ់ឥត ច់ នន្នធានធសែឋកិចា ឬហរិញ្ាេតថុ 
ធ យរុាំគិតរញ្ាូ លការរកាបាន ឬការរប្ងើកបាននូេគុ ភារនិងេឌឍន
ភារ។  

22. Cybercrime ឧប្កិែឋកមម
សយរ័រ 

សាំធៅែល់រទធលមើស ដែលប្រប្រឹតតធៅកនុងរណាត ញរធចាកេទិា
គម គមន៍ និងរ័ត៌ម្ចន ែូចជាការចូលលួច ការដកលងរនលាំ ឬការដកឯក
សរ ការរញ្ាូ លធមធរាគ ការធផ្ាើសរគាំរាមកាំដហងឬោរ់ជាំរតិ ឬការធ្វើឱ្យ
រ៉ាះពាល់ែល់សនតិសុខ្ ធសែឋកិចា និងសងគមជាតិ។  

23. Cybersecurity សនតិសុខ្
សយរ័រ 

សាំធៅែល់ការអនុេតតការទរ់សោ ត់ ការធ្លើយតរ និងការការពារប្ររ័នធ  
រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន រមួទាំងធហ ឋ រច សមព័នធ រណាត ញប្ររ័នធប្រតិរតតិ
ការនិងកមមេ ិ្ ើ រើការធប្ជៀតចូលនិងការវាយប្រហារប្គរ់រូរភារ 
ជារិធសសតាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។  

24. Data ទិននន័យ សាំធៅែល់រ តុ ាំ ធលខ្ អកេរ និមិតតសញ្ជា  សរ រូរភារ សាំធេង េ ើធែអូ 
រ័ត៌ម្ចន ឬកមមេ ិ្ ើធអេចិប្តូនិក ដែលប្តូេបានធរៀរចាំកនុងទប្មង់សម
ប្សរ សប្ម្ចរ់ធប្រើប្បាស់កនុងមូល ឋ នទិននន័យឬប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក។  

25. Data Center មជឈម ឌ លទិននន័យ សាំធៅែល់ធហ ឋ រច សមព័នធសប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវាកមមផ្ទុកទិននន័យនិង
្នធានគ  សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន។ 
 

26. Data Infrastructure ធហ ឋ រច 
សមព័នធទិននន័យ 

សាំធៅែល់ធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្លធែើមបើផ្ទុក រាំដរលង និងេភិាគទិនន័យ 
ធែើមបើឱ្យម្ចនការផ្លល ស់រតូរនិងការធប្រើប្បាស់ទិននន័យ។ 
 

27. Data Privacy 
(Information 
Privacy)

ឯកជនភារនន
ទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន 

សាំធៅែល់នើតិេ ិ្ ើដែលធា ថាទិននន័យររស់រូរេនតរុគគលនិងនើតិរុគគល
ដែលទទួលបានការយល់ប្រមឱ្យកត់ប្តាធ យនើតិរុគគលណាមួយកនុង
ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន មិនប្តូេបានដចករ ាំដលក លួចយក ឬយកធៅ
ធប្រើប្បាស់ធ យោម នការអនុញ្ជា តរើម្ចា ស់ទិននន័យ។  

28. Database មូល ឋ នទិននន័យ សាំធៅែល់រ តុ ាំ ទិននន័យដែលម្ចនទាំ ក់ទាំនងោន រធងោើតធេើងកនុងធោល
រាំ ងរយប្សួលប្គរ់ប្គងនិងដសវងរក។  
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29. Data-driven 
governance 

អភិបាលកិចាធ យ
ដផ្អកធលើទិននន័យ 

សាំធៅែល់អភិបាលកិចាធ យធប្រើប្បាស់ទិននន័យ ធែើមបើ ាំឱ្យម្ចនការ
សធប្មចចិតតជាធោលនធយបាយ កាំ ត់ធោលធៅនិងផ្លល ស់រតូរេធិានការ
ធោលនធយបាយ  និងការតាម នការអនុេតតធោលនធយបាយកនុង
ន័យរធងោើនតម្ចល ភារ។  

30. Datafication ទិននន័យូរ 
នើយកមម 

សាំធៅធលើឧរករ ៍រមួ រធចាកេទិា និងែាំធ ើ រការដែលធប្រើធែើមបើធ្វើការ
ផ្លល ស់រតូរសថ រ័នមួយធៅជាសហប្ោសដែលដផ្អកធលើទិននន័យ។

31. Digital Adaptation ការសប្មរខ្លួន 
ឌើជើថ្ល 

សមតថភារររស់មនុសេកនុងការយល់ែឹង និង ការសប្មរខ្លួនធៅតាមការ 
េេិឌឍឥតឈរ់ឈរររស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លដែលោក់ធប្ៅធៅកនុង្ុរកិចា 
ធសែឋកិចា និង សងគម ។

32. Digital Adoption ការប្សូរយក 

ឬការោរ់យកឌើជើ
ថ្ល 

សថ នភារដែលមនុសេម្ចនជាំ ញកនុងការធប្រើប្បាស់ឧរករ ៍ ការោរ់
យកឌើជើថ្ល ធអេចិប្តូនិក ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន ថាន លឌើជើថ្ល 
តាមរាំ ង និង ឱ្យអស់លទធភារ ។  

33. Digital Business ្ុរកិចាឌើជើថ្ល ្ុរកិចាដែលម្ចនអាជើេកមមចមបងធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្ល ឬ ផ្តល់
ធសវាឌើជើថ្ល ឬ រធងោើតផ្លិតផ្លជារធចាកេទិាឌើជើថ្ល។  

34. Digital Citizen រលរែឋឌើជើថ្ល ប្រជារលរែឋដែលធចះធប្រើប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្លកនុងកិចាការ និង ការ
រស់ធៅប្រោាំនថ្ង ។ 

35. Digital Content ខ្លឹមសរឌើជើថ្ល ខ្លឹមសរននរ័ត៌ម្ចនកនុងទប្មង់ឌើជើថ្ល ដែលអាចធមើល អាន សា រ់ ឬ 
ទញយកបាន កនុងទប្មង់ជាអតថរទ រូរភារសាំធេងេ ើធែអូ ។ល។  

36. Digital Divide គម្ចល តឌើជើថ្ល ភារខុ្សោន កនុងការោរ់យក ឬ ការម្ចនឱ្កាសោរ់យករធចាកេទិា 
ឌើជើថ្ល ។ 

37. Digital Financial 
Service 

ធសវាហរិញ្ាេតថុ 
ឌើជើថ្ល 

រណាត ធសវាកមមហរិញ្ាេតថុដែលអាចទទួលបាន និង ផ្តល់ឱ្យតាមរយៈ 
រធចាកេទិាឌើជើថ្ល ដែលរមួម្ចនការទូទត់ ឥ ទន ការសនេាំការធផ្ទរ
ប្បាក់ និង ធា រា៉ារ់រង ជាធែើម ។ 

38. Digital Government រ ឋ ភិបាល 
ឌើជើថ្ល 

ែាំធ ើ រការននការធ្វើទាំធនើរកមមធលើប្ររ័នធប្គរ់ប្គងរ ឋ ភិបាល និង ធសវា
សធារ ៈតាមរយៈការធប្រើប្បាស់នូេរធចាកេទិា ឌើជើថ្ល ែូចជាកុាំរយូទ័រ 
ឧរករ ៍ឆ្ល ត និង ប្ររ័នធអឺន្ឺ ិត សាំធៅជួយសប្មួលែល់ការ
ប្គរ់ប្គងកិចាការរែឋបាលររស់រែឋ ការសធប្មចចិតត និង ការផ្តល់ធសវាជូន
ប្រជារលរែឋ េស័ិយ ឯកជន និង សថ រ័នពាក់រ័នធ  ប្រករធ យ
ប្រសិទធភារ តម្ចល ភារគ ធនយយភារ និង ររយិរននកមម ។

39. Digital Identity អតតសញ្ជា   
ឌើជើថ្ល 

រ័ត៌ម្ចនដែលរញ្ជា ក់រើអតតសញ្ជា  រូរេនតរុគគល និង នើតិរុគគលកនុង
រិភរឌើជើថ្លដែលរ័ត៌ម្ចនធនះបានភាា រ់ធៅនឹងអតតសញ្ជា  រូរេនត
រុគគល និង នើតិរុគគលធៅកនុងរិភររិត ។ 

40. Digital Inclusion ររយិរននកមម 
ឌើជើថ្ល 

ែាំណាក់កាលមួយដែលមនុសេប្គរ់រូរម្ចនកាោនុេតតភារធសមើោន ធែើមបើ
ចូលរមួកនុងកិចាការធសែឋកិចា និង សងគម ធ យធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា 

រាយមកាត់រនថយគម្ចល តននការអភិេឌឍ ធៅកនុងចាំធណាមប្រធទសជា
សម្ចជិក ធែើមបើកាល យជាសហគមន៍មួយ ដែលម្ចនសិនិទធភារអាចរមួរស់
ជាសហគមន៍ម្ចនវាស ដតមួយ។  

20. Consistency សងគតិភារ ការរារ់អានោន  ការររួរមួគាំនិតោន  ការជួរប្រសរវោន  ធសចកតើធសម ះធសមើធៅ
េញិធៅមក។ កនុងន័យធសែឋកិចា ពាកយធនះធប្រើសាំធៅែល់ភារចុះសប្មុង
ោន រវាងេេិ ិ្ ភារធផ្េងោន ។ ឧ. រាជរ ឋ ភិបាលទទួលសគ ល់នូេភារោាំបាច់
ននការធា សងគតិភារននឋា នុប្កុម តួ ទើ ខ្លឹមសរ និងលាំ រ់
លាំធ យនន ការអនុេតតរវាង “យុទធសង្គ្សតចតុធកា ” ជាមួយនឹង 
“ដផ្នការយុទធសង្គ្សតអភិេឌឍន៍ជាតិ” ក៏ែូចជាយុទធសង្គ្សតអភិេឌឍន៍
តាមេស័ិយ ប្រមទាំងជាមួយនឹងឯកសរដែលម្ចនលកខ ៈជាដផ្នការ
ធោលនធយបាយកមមេ ិ្ ើេនិិធយគនិងថ្េកិាជាតិ។  

21. Continuity និរនតរភារ សាំធៅធៅធលើភារដែលអាចធកើតម្ចនជារនតរ ទ រ់ឥត ច់ ឬលទធភារ
ននការធប្រើប្បាស់ជារនតរ ទ រ់ឥត ច់ នន្នធានធសែឋកិចា ឬហរិញ្ាេតថុ 
ធ យរុាំគិតរញ្ាូ លការរកាបាន ឬការរប្ងើកបាននូេគុ ភារនិងេឌឍន
ភារ។  

22. Cybercrime ឧប្កិែឋកមម
សយរ័រ 

សាំធៅែល់រទធលមើស ដែលប្រប្រឹតតធៅកនុងរណាត ញរធចាកេទិា
គម គមន៍ និងរ័ត៌ម្ចន ែូចជាការចូលលួច ការដកលងរនលាំ ឬការដកឯក
សរ ការរញ្ាូ លធមធរាគ ការធផ្ាើសរគាំរាមកាំដហងឬោរ់ជាំរតិ ឬការធ្វើឱ្យ
រ៉ាះពាល់ែល់សនតិសុខ្ ធសែឋកិចា និងសងគមជាតិ។  

23. Cybersecurity សនតិសុខ្
សយរ័រ 

សាំធៅែល់ការអនុេតតការទរ់សោ ត់ ការធ្លើយតរ និងការការពារប្ររ័នធ  
រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន រមួទាំងធហ ឋ រច សមព័នធ រណាត ញប្ររ័នធប្រតិរតតិ
ការនិងកមមេ ិ្ ើ រើការធប្ជៀតចូលនិងការវាយប្រហារប្គរ់រូរភារ 
ជារិធសសតាមប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត។  

24. Data ទិននន័យ សាំធៅែល់រ តុ ាំ ធលខ្ អកេរ និមិតតសញ្ជា  សរ រូរភារ សាំធេង េ ើធែអូ 
រ័ត៌ម្ចន ឬកមមេ ិ្ ើធអេចិប្តូនិក ដែលប្តូេបានធរៀរចាំកនុងទប្មង់សម
ប្សរ សប្ម្ចរ់ធប្រើប្បាស់កនុងមូល ឋ នទិននន័យឬប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក។  

25. Data Center មជឈម ឌ លទិននន័យ សាំធៅែល់ធហ ឋ រច សមព័នធសប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវាកមមផ្ទុកទិននន័យនិង
្នធានគ  សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន។ 
 

26. Data Infrastructure ធហ ឋ រច 
សមព័នធទិននន័យ 

សាំធៅែល់ធហ ឋ រច សមព័នធឌើជើថ្លធែើមបើផ្ទុក រាំដរលង និងេភិាគទិនន័យ 
ធែើមបើឱ្យម្ចនការផ្លល ស់រតូរនិងការធប្រើប្បាស់ទិននន័យ។ 
 

27. Data Privacy 
(Information 
Privacy)

ឯកជនភារនន
ទិននន័យផ្លទ ល់ខ្លួន 

សាំធៅែល់នើតិេ ិ្ ើដែលធា ថាទិននន័យររស់រូរេនតរុគគលនិងនើតិរុគគល
ដែលទទួលបានការយល់ប្រមឱ្យកត់ប្តាធ យនើតិរុគគលណាមួយកនុង
ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន មិនប្តូេបានដចករ ាំដលក លួចយក ឬយកធៅ
ធប្រើប្បាស់ធ យោម នការអនុញ្ជា តរើម្ចា ស់ទិននន័យ។  

28. Database មូល ឋ នទិននន័យ សាំធៅែល់រ តុ ាំ ទិននន័យដែលម្ចនទាំ ក់ទាំនងោន រធងោើតធេើងកនុងធោល
រាំ ងរយប្សួលប្គរ់ប្គងនិងដសវងរក។  
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50. Digital Technology រធចាកេទិា 
ឌើជើថ្ល 

រធចាកេទិាដែលធប្រើប្បាស់ឧរករ ៍ធអេចិប្តូនិក ឧរករ ៍ឆ្ល ត
ប្ររ័នធទូរគម គមន៍ ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និង ្នធានគ   
សប្ម្ចរ់រធងោើត ផ្ទុក រាំដរលង និង េភិាគទិននន័យ ។  

51. Digital 
Transformation 

ររេិតតកមមឌើជើថ្ល ការធ្វើសម្ចហរ កមមរធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកនុងប្គរ់ទិែឋភារនន្ុរកិចា 
ធសែឋកិចា និង សងគមសាំធៅផ្លល ស់រតូរការររដររប្រនរ ើ  ឬ មិនសូេម្ចន
នវានុេតតន៍ធៅជាប្ររ័នធសវ័យប្រេតតិកមម ធែើមបើមិនប្ោន់ដតរធងោើនប្រសិទធ
ភារការររ ដថ្មទាំងផ្តល់ឱ្កាស ឱ្យម្ចននវានុេតតន៍ថ្មើៗ កនុងការសប្មួល
ែល់ការធ្វើ្ុរកិចា និង ការរស់ធៅររស់មនុសេជាតិជាំ ន់ថ្មើ ។

52. Digital World រិភរឌើជើថ្ល រិភរនិមមិតមួយដែលរធងោើតធ យថាន លឌើជើថ្លម្ចនធោលរាំ ងជាក់
ោក់ កនុងការផ្តល់អនតរសកមមរវាងតួអងគពាក់រ័នធ  ធ យធប្រើប្បាស់
អតតសញ្ជា  ឌើជើថ្ល ។ 

53. Digitalization ឌើជើថ្លូរនើយកមម ែាំធ ើ រការននការដកសប្មួលការធ្វើអភិបាលកិចា ឬ ្ុរកចិា ឬ ែាំធ ើ រការ
សកមមភារអវើមួយឱ្យម្ចនប្រសិទធភារតាមរយៈការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា
ឌើជើថ្ល ។ 

54. Digitization ធរខូ្រនើយកមម ែាំធ ើ រការននការរាំដរលងទិននន័យ និងរ័ត៌ម្ចនរើទប្មង់អាណាេូកធៅជា
ទប្មង់ឌើជើថ្ល។ 

55. Diversity រិរិ្ភារ សាំធៅែល់ភារទើនទ ភារចប្មុះធផ្េងោន  ភារធផ្េងោន ននមូល ឋ នធសែឋ
កិចា។ រិរិ្ភារធសែឋកិចា ជាធសែឋកិចាដែលម្ចនភារចប្មុះធផ្េងោន  នន
ឧសាហកមម េស័ិយ   កប្មិតជាំ ញ និងកប្មិតការររសប្ម្ចរ់ធ្វើឱ្យ
ធសែឋកិចាម្ចនេសិលភារ្ាំជាងមុន ប្រធសើរជាងមុន។ 

ឧ. រិ្ិ្ភារធសែឋកិចាកមពុជា មិនប្តឹមដតដផ្អកធលើេស័ិយកសិកមម និង
វាយនភ ឌ រ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតដថ្មទាំងធផ្លត តធលើេស័ិយធទសចរ ៍ និង
សាំ ង់ផ្ងដែរ ធទើរធ្វើឱ្យធសែឋកិចាម្ចនមូល ឋ នកាំធ ើ ន្ាំទូោយ
ជាងមុន។  

56. Dynamics ជេភារ សាំធៅែល់កម្ចល ាំងជាំរុញឱ្យម្ចនសនទុះននកាំធ ើ នធសែឋកិចាដែល្លុះ
រញ្ជា ាំងរើការដប្រប្រួលឥរយិរថ្ទើផ្ារ សកមមភារ ្ុរកិចា ការររ 
ផ្លិតកមម ការេនិិធយគជាធែើម។ 
 

57. E-commerce ពា ិជាកមមតាម
ប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក 

ពា ិជាកមមតាម សកមមភារទិញ លក់ ជួល ផ្លល ស់រតូរទាំនិញ ឬ ធសវា 
ធ យ ប្ររ័នធ រារ់រញ្ាូ លទាំងសកមមភារពា ិជាកមម និង រែឋរបធេ ើ
ប្រមទាំង ធអេចិប្តូនិក សកមមភារ និង ប្រតិរតតិការ  ររស់រែឋ តាម
ប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក ។

58. Ecosystem ប្ររ័នធធអកូេូសុើ គឺជាសហគមន៍រូកនឹងររសិថ ន។ ររសិថ នេទិា ដែលជាការសិកាដររ
េទិាសង្គ្សតអាំរើអនតរកមមរវាងប្រជាជន ឬរវាងសរពាងគកាយ និងររសិថ ន 
អាចប្តូេបានធមើលតាមកប្មិតននរុគគល ប្រជាជន សហគមន៍ ឬប្ររ័នធធអ
កូេូសុើ។ 

ឌើជើថ្ល ។ 
  

41. Digital Literacy អកខរកមមឌើជើថ្ល ជាំ ញដែលជាំរុញសមតថភារឌើជើថ្ល និង ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា 
រ័ត៌ម្ចន និង ទូរគម គមន៍ សប្ម្ចរ់ការសិកាធរៀនសូប្ត កមានត 
ការររ និង ការប្បាប្ស័យទក់ទង ។ 
 

42. Digital Opportunity កាោនុេតតភារ
ឌើជើថ្ល 

កាោនុេតតភារ សាំធៅែល់កាលៈធទសៈែ៏សមគួរ ឬែាំធ ើ រេេិឌឍប្តូេ
ធរលធេោឱ្កាសដែលអនុធប្ោះសប្ម្ចរ់ោរ់យកប្រធយជន៍អាំរើកិចា
ការអវើមួយ ឬគុ សមបតតិអវើមួយដែលកាំរុងធលចធេើង ក៏រ៉ាុដនតការទញ
យកប្រធយជន៍ធ ះ គឺអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យ ោាំបាច់ប្តូេធរតជាា ចិតត
យ៉ា ងមុតម្ចាំ និងម្ចន្នធានប្គរ់ប្ោន់ ធទើរធគអាចទញយក
ប្រធយជន៍ធ ះបាន។ 

ែូធចនះ កាោនុេតតភារឌើជើថ្ល គឺម្ចនន័យរដនថមថា ជាការទញយក
ប្រធយជន៍រើឱ្កាសននរធចាកេទិាឌើជើថ្ល។ 

43. Digital Platform ថាន លឌើជើថ្ល កមមេ ិ្ ើរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនរធងោើតបានជារិភរឌើជើថ្លរធប្មើកនុងធោល
រាំ ងជាក់ោក់មួយ និង សប្ម្ចរ់សប្មរសប្មួល អនកធប្រើប្បាស់ធ្វើ
អនតរសកមម និង អនតរប្រតិរតតិការជាមួយនឹង អនកពាក់រ័នធ   ។

44. Digital Products ផ្លិតផ្ល
ឌើជើថ្ល 

សាំធៅែល់ផ្លិតផ្លទាំងឡាយណា ដែលម្ចនទប្មង់ជាឌើជើថ្ល ឬធប្រើ
ប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្ល សប្ម្ចរ់ែាំធ ើ រការ រកាទុក េភិាគ និង/ឬ
រញ្ាូ នទិននន័យឬរ័ត៌ម្ចន។  

45. Digital Services ធសវាឌើជើថ្ល សាំធៅែល់ធសវាទាំងឡាយណា ដែលប្តូេបានផ្តល់តាមរយៈការធប្រើ
ប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្ល។  

46. Digital Signature ហតថធលខា 
ឌើជើថ្ល 

ហតថធលខាដែលប្តូេបានរធងោើតធេើងតាមមធ្ាបាយធអេចិប្តូនិក
សប្ម្ចរ់ធប្រើប្បាស់កាំ ត់អតតសញ្ជា  ររស់ហតថធលខ្ើ ដែលរមួម្ចន 
ហតថធលខាធអេចិប្តូនិក ហតថធលខាជើេម្ចប្ត និង ហតថធលខាធផ្េងៗ ។ 

47. Digital Startup ្ុរកិចាឌើជើថ្ល សាំធៅែល់ែាំធ ើ រការននការប្គរ់ប្គង និងការអភិេឌឍនូេគាំរូធែើម នន
ផ្លិតផ្លឬធសវាឌើជើថ្ល ធ យរុគគលម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិត សប្ម្ចរ់
្ុរកិចាថ្មើ ដែលម្ចនឱ្កាសរ ើកចធប្មើនឆ្រ់រហ័ស ឬសថិតកនុងសថ នភារមិន
ចាស់ោស់ននអាជើេកមម។  

48. Digital Startup 
Accelerator 

ប្រតិរតតិករជាំរុញ
្ុរកិចាថ្មើឌើជើថ្ល 

សាំធៅែល់នើតិរុគគល ដែលបានចុះរញ្ា ើប្សរចារ់ ធៅប្កសួងពា ិជា
កមម កនុងការការផ្តល់ធសវាោាំប្ទែល់ ្ុរកិចាថ្មើឌើជើថ្ល។  

49. Digital Startup 
Founder 

សថ រនិក្ុរកិចាថ្មើ
ឌើជើថ្ល 

សាំធៅែល់រុគគលដែលទទួលបានេញិ្ជា រនរប្តទទួលសគ ល់្ុរកិចាថ្មើឌើជើ
ថ្ល ប្សរតាមការកាំ ត់ររស់អនុប្កិតយធលខ្ ១០២ អនប្ក រក ចុះនថ្ង
ទើ២៩ ដខ្មិថុ្  ឆ្ន ាំ២០២១ សតើរើការប្គរ់ប្គងនិងការធលើកទឹកចិតត្ុរ
កិចាថ្មើឌើជើថ្ល។ 
 



103ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ីន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

50. Digital Technology រធចាកេទិា 
ឌើជើថ្ល 

រធចាកេទិាដែលធប្រើប្បាស់ឧរករ ៍ធអេចិប្តូនិក ឧរករ ៍ឆ្ល ត
ប្ររ័នធទូរគម គមន៍ ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និង ្នធានគ   
សប្ម្ចរ់រធងោើត ផ្ទុក រាំដរលង និង េភិាគទិននន័យ ។  

51. Digital 
Transformation 

ររេិតតកមមឌើជើថ្ល ការធ្វើសម្ចហរ កមមរធចាកេទិាឌើជើថ្លធៅកនុងប្គរ់ទិែឋភារនន្ុរកិចា 
ធសែឋកិចា និង សងគមសាំធៅផ្លល ស់រតូរការររដររប្រនរ ើ  ឬ មិនសូេម្ចន
នវានុេតតន៍ធៅជាប្ររ័នធសវ័យប្រេតតិកមម ធែើមបើមិនប្ោន់ដតរធងោើនប្រសិទធ
ភារការររ ដថ្មទាំងផ្តល់ឱ្កាស ឱ្យម្ចននវានុេតតន៍ថ្មើៗ កនុងការសប្មួល
ែល់ការធ្វើ្ុរកិចា និង ការរស់ធៅររស់មនុសេជាតិជាំ ន់ថ្មើ ។

52. Digital World រិភរឌើជើថ្ល រិភរនិមមិតមួយដែលរធងោើតធ យថាន លឌើជើថ្លម្ចនធោលរាំ ងជាក់
ោក់ កនុងការផ្តល់អនតរសកមមរវាងតួអងគពាក់រ័នធ  ធ យធប្រើប្បាស់
អតតសញ្ជា  ឌើជើថ្ល ។ 

53. Digitalization ឌើជើថ្លូរនើយកមម ែាំធ ើ រការននការដកសប្មួលការធ្វើអភិបាលកិចា ឬ ្ុរកិចា ឬ ែាំធ ើ រការ
សកមមភារអវើមួយឱ្យម្ចនប្រសិទធភារតាមរយៈការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា
ឌើជើថ្ល ។ 

54. Digitization ធរខូ្រនើយកមម ែាំធ ើ រការននការរាំដរលងទិននន័យ និងរ័ត៌ម្ចនរើទប្មង់អាណាេូកធៅជា
ទប្មង់ឌើជើថ្ល។ 

55. Diversity រិរិ្ភារ សាំធៅែល់ភារទើនទ ភារចប្មុះធផ្េងោន  ភារធផ្េងោន ននមូល ឋ នធសែឋ
កិចា។ រិរិ្ភារធសែឋកិចា ជាធសែឋកិចាដែលម្ចនភារចប្មុះធផ្េងោន  នន
ឧសាហកមម េស័ិយ   កប្មិតជាំ ញ និងកប្មិតការររសប្ម្ចរ់ធ្វើឱ្យ
ធសែឋកិចាម្ចនេសិលភារ្ាំជាងមុន ប្រធសើរជាងមុន។ 

ឧ. រិ្ិ្ភារធសែឋកិចាកមពុជា មិនប្តឹមដតដផ្អកធលើេស័ិយកសិកមម និង
វាយនភ ឌ រ៉ាុធណាណ ះធទ រ៉ាុដនតដថ្មទាំងធផ្លត តធលើេស័ិយធទសចរ ៍ និង
សាំ ង់ផ្ងដែរ ធទើរធ្វើឱ្យធសែឋកិចាម្ចនមូល ឋ នកាំធ ើ ន្ាំទូោយ
ជាងមុន។  

56. Dynamics ជេភារ សាំធៅែល់កម្ចល ាំងជាំរុញឱ្យម្ចនសនទុះននកាំធ ើ នធសែឋកិចាដែល្លុះ
រញ្ជា ាំងរើការដប្រប្រួលឥរយិរថ្ទើផ្ារ សកមមភារ ្ុរកិចា ការររ 
ផ្លិតកមម ការេនិិធយគជាធែើម។ 
 

57. E-commerce ពា ិជាកមមតាម
ប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក 

ពា ិជាកមមតាម សកមមភារទិញ លក់ ជួល ផ្លល ស់រតូរទាំនិញ ឬ ធសវា 
ធ យ ប្ររ័នធ រារ់រញ្ាូ លទាំងសកមមភារពា ិជាកមម និង រែឋរបធេ ើ
ប្រមទាំង ធអេចិប្តូនិក សកមមភារ និង ប្រតិរតតិការ  ររស់រែឋ តាម
ប្ររ័នធធអេចិប្តូនិក ។

58. Ecosystem ប្ររ័នធធអកូេូសុើ គឺជាសហគមន៍រូកនឹងររសិថ ន។ ររសិថ នេទិា ដែលជាការសិកាដររ
េទិាសង្គ្សតអាំរើអនតរកមមរវាងប្រជាជន ឬរវាងសរពាងគកាយ និងររសិថ ន 
អាចប្តូេបានធមើលតាមកប្មិតននរុគគល ប្រជាជន សហគមន៍ ឬប្ររ័នធធអ
កូេូសុើ។ 

ឌើជើថ្ល ។ 
  

41. Digital Literacy អកខរកមមឌើជើថ្ល ជាំ ញដែលជាំរុញសមតថភារឌើជើថ្ល និង ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិា 
រ័ត៌ម្ចន និង ទូរគម គមន៍ សប្ម្ចរ់ការសិកាធរៀនសូប្ត កមានត 
ការររ និង ការប្បាប្ស័យទក់ទង ។ 
 

42. Digital Opportunity កាោនុេតតភារ
ឌើជើថ្ល 

កាោនុេតតភារ សាំធៅែល់កាលៈធទសៈែ៏សមគួរ ឬែាំធ ើ រេេិឌឍប្តូេ
ធរលធេោឱ្កាសដែលអនុធប្ោះសប្ម្ចរ់ោរ់យកប្រធយជន៍អាំរើកិចា
ការអវើមួយ ឬគុ សមបតតិអវើមួយដែលកាំរុងធលចធេើង ក៏រ៉ាុដនតការទញ
យកប្រធយជន៍ធ ះ គឺអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យ ោាំបាច់ប្តូេធរតជាា ចិតត
យ៉ា ងមុតម្ចាំ និងម្ចន្នធានប្គរ់ប្ោន់ ធទើរធគអាចទញយក
ប្រធយជន៍ធ ះបាន។ 

ែូធចនះ កាោនុេតតភារឌើជើថ្ល គឺម្ចនន័យរដនថមថា ជាការទញយក
ប្រធយជន៍រើឱ្កាសននរធចាកេទិាឌើជើថ្ល។ 

43. Digital Platform ថាន លឌើជើថ្ល កមមេ ិ្ ើរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចនរធងោើតបានជារិភរឌើជើថ្លរធប្មើកនុងធោល
រាំ ងជាក់ោក់មួយ និង សប្ម្ចរ់សប្មរសប្មួល អនកធប្រើប្បាស់ធ្វើ
អនតរសកមម និង អនតរប្រតិរតតិការជាមួយនឹង អនកពាក់រ័នធ   ។

44. Digital Products ផ្លិតផ្ល
ឌើជើថ្ល 

សាំធៅែល់ផ្លិតផ្លទាំងឡាយណា ដែលម្ចនទប្មង់ជាឌើជើថ្ល ឬធប្រើ
ប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្ល សប្ម្ចរ់ែាំធ ើ រការ រកាទុក េភិាគ និង/ឬ
រញ្ាូ នទិននន័យឬរ័ត៌ម្ចន។  

45. Digital Services ធសវាឌើជើថ្ល សាំធៅែល់ធសវាទាំងឡាយណា ដែលប្តូេបានផ្តល់តាមរយៈការធប្រើ
ប្បាស់រធចាកេទិាឌើជើថ្ល។  

46. Digital Signature ហតថធលខា 
ឌើជើថ្ល 

ហតថធលខាដែលប្តូេបានរធងោើតធេើងតាមមធ្ាបាយធអេចិប្តូនិក
សប្ម្ចរ់ធប្រើប្បាស់កាំ ត់អតតសញ្ជា  ររស់ហតថធលខ្ើ ដែលរមួម្ចន 
ហតថធលខាធអេចិប្តូនិក ហតថធលខាជើេម្ចប្ត និង ហតថធលខាធផ្េងៗ ។ 

47. Digital Startup ្ុរកិចាឌើជើថ្ល សាំធៅែល់ែាំធ ើ រការននការប្គរ់ប្គង និងការអភិេឌឍនូេគាំរូធែើម នន
ផ្លិតផ្លឬធសវាឌើជើថ្ល ធ យរុគគលម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិត សប្ម្ចរ់
្ុរកិចាថ្មើ ដែលម្ចនឱ្កាសរ ើកចធប្មើនឆ្រ់រហ័ស ឬសថិតកនុងសថ នភារមិន
ចាស់ោស់ននអាជើេកមម។  

48. Digital Startup 
Accelerator 

ប្រតិរតតិករជាំរុញ
្ុរកិចាថ្មើឌើជើថ្ល 

សាំធៅែល់នើតិរុគគល ដែលបានចុះរញ្ា ើប្សរចារ់ ធៅប្កសួងពា ិជា
កមម កនុងការការផ្តល់ធសវាោាំប្ទែល់ ្ុរកិចាថ្មើឌើជើថ្ល។  

49. Digital Startup 
Founder 

សថ រនិក្ុរកិចាថ្មើ
ឌើជើថ្ល 

សាំធៅែល់រុគគលដែលទទួលបានេញិ្ជា រនរប្តទទួលសគ ល់្ុរកិចាថ្មើឌើជើ
ថ្ល ប្សរតាមការកាំ ត់ររស់អនុប្កិតយធលខ្ ១០២ អនប្ក រក ចុះនថ្ង
ទើ២៩ ដខ្មិថុ្  ឆ្ន ាំ២០២១ សតើរើការប្គរ់ប្គងនិងការធលើកទឹកចិតត្ុរ
កិចាថ្មើឌើជើថ្ល។ 
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59. Ecosystem ប្ររ័នធធអកូេូសុើ ប្ររ័នធទាំ ក់ទាំនងដែលម្ចនភារប្រកួតប្រដជងោន ននសម្ចសភារពាក់
រ័នធរមួម្ចន មនុសេ សថ រ័ន កមមេ ិ្ ើ នើតិេ ិ្ ើ អនតរាគមន៍ ទើផ្ារ ប្ររ័នធ
ផ្េរវផ្ាយ ។ល។ រធងោើតបានជា ប្ររ័នធមួយអាចប្គរ់ប្គង និង អភិេឌឍ
ខ្លួនឯងបាន ប្រករធ យចើរភារ ។

60. E-government រ ឋ ភិបាល 
ធអេចិប្តូនិក 

ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និង គម គមន៍ ជារិធសសធអេចិប្តូ
និក ប្ររ័នធអឺន្ឺ ិតធ យរាជរ ឋ ភិបាលធែើមបើសធប្មចបាននូេរាជរ ឋ
ភិបាលមួយដែលលអប្រធសើរ។ 

61. Endowment ទយជាទន ន័យហរិញ្ាេតថុ៖ មូលនិ្ិឬប្ទរយសមបតតិដែលផ្តល់ជាទុនធៅសថ រ័ន 
រុគគល ឬប្កុមសប្ម្ចរ់ធោលធៅជាក់ោក់អវើមួយ។ 

ន័យធសែឋកិចា៖ ្នធានឬកតាត ផ្លិតកមមដែលប្រធទសមួយម្ចន 
សប្ម្ចរ់ធប្រើប្បាស់ ឬផ្លិតទាំនិញនិងធសវាកមម។  

62. Expansion េតិាថ រកមម សាំធៅែល់ការរធងោើន ការរដនថម ការរប្ងើកទាំហាំ ចាំនួន ឬររមិ្ច 
ចាំណាយ។ ែូធចនះ កនុងេស័ិយធសែឋកិចា ពាកយធនះ ម្ចនន័យថា ការរធងោើន
ឬការធកើនធេើងននកប្មិតចាំណាយ ធែើមបើរធងោើនសកមមភារធសែឋកិចា និង
ទាំនិញ និងធសវាកមមធៅកនុងទើផ្ារ។ ជាទូធៅេតិាថ រកមមធសែឋកិចា 
(economic expansion) ធកើតធេើងធៅខ្ ៈធរលដែលម្ចនការដប្រ
ប្រួល នូេចរវ ក់ផ្លិតកមម និងការធប្រើប្បាស់្នធាន សប្ម្ចរ់ជាំរុញឱ្យ
ធសែឋកិចាធងើរធេើងេញិ និងម្ចនការរ ើកចធប្មើន។   

63. Financial 
Inclusiveness 

ររយិរននកមមហរិញ្ា
េតថុ 

សាំធៅែល់ធសវាកមមហរិញ្ាេតថុ ដែលប្តូេបានធគគិតគូរែល់ប្កុមភាគតិច 
និងប្កុមរយរងធប្ោះ បានទទួលចាំដ កផ្ល ឬជាេធិានការ ឬធោល
នធយបាយ ដែលរារ់រញ្ាូ ល ឬផ្តល់លទធភារែល់អនកពាក់រ័នធទាំងអស់ 
ធែើមបើទទួលបានអតថប្រធយជន៍ហរិញ្ាេតថុ រើែាំធ ើ រការននការអនុេតត
គធប្ម្ចង ឬធោលនធយបាយ។ ឧ. ការរប្ងើកេសិលភារននធសវាមើប្កូ
ហរិញ្ាេតថុ ែល់ជនរទ គឺជាការធ្វើររយិរននកមមហរិញ្ាេតថុ ឱ្យម្ចន
លកខ ៈកាន់ដតទូលាំទូោយ។  

64. Financial 
technology- FinTech

រធចាកេទិា
ហរិញ្ាេតថុ 

សាំធៅែល់រធចាកេទិានិង េនុេតតន៍ធលើេស័ិយហរិញ្ាេតថុ ទាំងេស័ិយ 
្ ោរ និងេស័ិយមិនដមន្ ោរ ដែលរធងោើតធេើងធែើមបើឱ្យម្ចនការ
ចូលរមួធប្រើប្បាស់ ផ្តល់ និងទទួលធសវាហរិញ្ាេតថុបានទូលាំទូោយ។ 

65. Generativity ការរធងោើតជាំ ន់ ភារធរើកចាំហននធហ ឋ រច សមព័នធដែលអនុញ្ជា តឱ្យម្ចនការរធងោើត
រដនថមធលើសរើគាំនិតធែើមកនុងការរធងោើតធហ ឋ រច សមព័នធ។

66. Green Economy ធសែឋកិចានរតង ធសែឋកិចាដែលឈរធលើមូល ឋ នននការធប្រើប្បាស់្នធាន្មមជាតិ
ប្រករធ យចើរភារ និងមិនរ៉ាះពាល់្ងន់្ងរែល់ររសិថ ន(្មមជាតិ 
មនុសេ េរប្ម៌)។  

67. Gross Domestic 
Product (GDP)

ផ្លិតផ្លកនុងប្សុក
សរុរ 

សាំធៅែល់តនមលសរុរននទាំនិញនិងធសវា ដែលបានផ្លិតធ យប្រជាជន
កនុងប្រធទសណាមួយ កនុងរយៈធរលមួយឆ្ន ាំ ធ យមិនរារ់រញ្ាូ លតនមល
ប្បាក់ចាំ ូលបានមករើររធទសធទ។  

68. Gross National 
Product (GNP)

ផ្លិតផ្លជាតិសរុរ សាំធៅែល់តនមលសរុរននទាំនិញនិងធសវា ដែលបានផ្លិតធ យប្រជា
ជនននប្រធទសណាមួយកនុងរយៈធរលមួយឆ្ន ាំ។ 

69. Harmonization សុខ្ែុមនើយកមម សាំធៅែល់ការដកសប្មួលភារធផ្េងោន  និង/ឬភារមិនសុើចរវ ក់ោន  ដែល
ពាក់រ័នធនឹងការវាស់ដេង េ ិ្ ើសង្គ្សត នើតិេ ិ្ ើ កាលេភិាគ លកខ ៈ
រធចាកធទស ឬប្ររ័នធធែើមបើធ្វើឱ្យម្ចនឯកភារ ឬម្ចនភារសមប្សរ
សប្ម្ចរ់ទាំងអស់ោន ។  

70. High-growth startup ្ុរកិចាថ្មើ ដែលម្ចន
ឱ្កាសរ ើកចធប្មើន
ឆ្រ់រហ័ស 

សាំធៅែល់អាជើេកមមដែលអាចរប្ងើក និងរធងោើនចាំ ូលឆ្រ់រហ័ស 
ធ យធប្រើរធចាកេទិាឌើជើថ្ល និងអាចកាត់រនថយការចាំណាយធលើ
ប្រតិរតតិការររស់ខ្លួន។  

71. ICT រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន 
និងគម គមន៍ 

សាំធៅធលើការធប្រើប្បាស់កុាំរយូទ័រ និងឧរករ ៍ឬប្ររ័នធធអេចិប្តូនិច
ធែើមបើប្រមូល ផ្ទុក ធប្រើ និងរញ្ាូ នទិននន័យ 

72. Industry 4.0 ឧសាហកមម ៤.០ រររិទននការេេិឌឍឧសាហកមមដែលរធចាកេទិាអនុញ្ជា តឱ្យម្ចនការ
រញ្ាូ លោន ននទិននន័យរើម្ច៉ា សុើន ឧរករ ៍ និង ធសនស័រ រើ ដខ្េប្ចវាក់
ផ្លិតកមម និង រើការធប្រើប្បាស់ររស់មនុសេ ធហើយ ដែលផ្តល់រ័ត៌ម្ចន
ចាស់ោស់ និង ទន់ធរល ែល់អនកផ្លិត និង អនកពាក់រ័នធសាំធៅធ្វើឱ្យ
ប្រធសើរធេើងនូេដខ្េប្ចវាក់ផ្លិតកមមទាំងមូល។ 

73. Internet អឺន្ឺ ិត រណាត ញកុាំរយូទ័រសកលដែលភាា រ់ោន តាមរយៈរិ្ើសរគម គមន៍រមួ
មួយធែើមបើដចករ ាំដលក និង ផ្តល់រ័ត៌ម្ចន ។ 

74. IoT (Internet of 
Things)

ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត 
ននេតតុ 

ការរាំពាក់ឧរករ ៍អុើន្ឺ ិតធៅនឹងសតវ មនុសេ ផ្ទះ អោរ យនយនត 
និងេតថុធផ្េងៗធទៀត ធែើមបើប្រតិរតតិការជាមួយមជឈម ឌ លអុើន្ឺ ិត
ធៅប្គរ់ទើកដនលង ប្គរ់ធរលធេោសប្ម្ចរ់រញ្ាូ នទទួល-រ័ត៌ម្ចន។

75. Macroeconomics ម្ច៉ា ប្កូធសែឋកិចា សាំធៅែល់ដផ្នកមួយននេទិាសង្គ្សតធសែឋកិចាសិកាអាំរើប្ររ័នធធសែឋកិចា
ជាតិទាំងមូល ដែលធផ្លត តធលើចាំ ូលជាតិ កាំធ ើ នធសែឋកិចានិកមមភារ 
អតិផ្រណា ជាធែើម។  

76. Mechanization យនតូរនើយកមម សាំធៅែល់ការធរៀរចាំឱ្យម្ចនការធប្រើប្បាស់ធប្គឿងយនត កនុងែាំធ ើ រការ
ផ្លិតកមម និងធសវាកមមជាំនួសការធប្រើកម្ចល ាំងមនុសេ ឬសតវ។
  

77. Microeconomics មើប្កូធសែឋកិចា សាំធៅែល់ដផ្នកមួយននេទិាសង្គ្សតធសែឋកិចាសិកាអាំរើឥរយិរថ្ររស់
រុគគល ប្កុមហ៊ាុន ឬសថ រ័ន ដែលពាក់រ័នធធៅនឹងជធប្មើសនិងការ
សធប្មចចិតតកនុងការធ្លើយតរនឹងនថ្លទាំនិញនិងតប្មូេការកនុងទើផ្ារ។  

78. Network រណាត ញ ឧរករ ៍គម គមន៍ដែលអាចធ្វើការធផ្ាើទិននន័យធៅឱ្យោន ធៅេញិ 
ធៅមក ។ 

79. Network 
infostructure  

ធហ ឋ រច  
សមព័នធរណាត ញ 
អុើន្ឺ ិត 

ធហ ឋ រច សមព័នធសប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវា ផ្ទុកទិននន័យ និង ្នធាន 
Infrastructure រណាត ញអឺន្ឺ ិត គ   សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការ
ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន ។ 
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59. Ecosystem ប្ររ័នធធអកូេូសុើ ប្ររ័នធទាំ ក់ទាំនងដែលម្ចនភារប្រកួតប្រដជងោន ននសម្ចសភារពាក់
រ័នធរមួម្ចន មនុសេ សថ រ័ន កមមេ ិ្ ើ នើតិេ ិ្ ើ អនតរាគមន៍ ទើផ្ារ ប្ររ័នធ
ផ្េរវផ្ាយ ។ល។ រធងោើតបានជា ប្ររ័នធមួយអាចប្គរ់ប្គង និង អភិេឌឍ
ខ្លួនឯងបាន ប្រករធ យចើរភារ ។

60. E-government រ ឋ ភិបាល 
ធអេចិប្តូនិក 

ការធប្រើប្បាស់រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន និង គម គមន៍ ជារិធសសធអេចិប្តូ
និក ប្ររ័នធអឺន្ឺ ិតធ យរាជរ ឋ ភិបាលធែើមបើសធប្មចបាននូេរាជរ ឋ
ភិបាលមួយដែលលអប្រធសើរ។ 

61. Endowment ទយជាទន ន័យហរិញ្ាេតថុ៖ មូលនិ្ិឬប្ទរយសមបតតិដែលផ្តល់ជាទុនធៅសថ រ័ន 
រុគគល ឬប្កុមសប្ម្ចរ់ធោលធៅជាក់ោក់អវើមួយ។ 

ន័យធសែឋកិចា៖ ្នធានឬកតាត ផ្លិតកមមដែលប្រធទសមួយម្ចន 
សប្ម្ចរ់ធប្រើប្បាស់ ឬផ្លិតទាំនិញនិងធសវាកមម។  

62. Expansion េតិាថ រកមម សាំធៅែល់ការរធងោើន ការរដនថម ការរប្ងើកទាំហាំ ចាំនួន ឬររមិ្ច 
ចាំណាយ។ ែូធចនះ កនុងេស័ិយធសែឋកិចា ពាកយធនះ ម្ចនន័យថា ការរធងោើន
ឬការធកើនធេើងននកប្មិតចាំណាយ ធែើមបើរធងោើនសកមមភារធសែឋកិចា និង
ទាំនិញ និងធសវាកមមធៅកនុងទើផ្ារ។ ជាទូធៅេតិាថ រកមមធសែឋកិចា 
(economic expansion) ធកើតធេើងធៅខ្ ៈធរលដែលម្ចនការដប្រ
ប្រួល នូេចរវ ក់ផ្លិតកមម និងការធប្រើប្បាស់្នធាន សប្ម្ចរ់ជាំរុញឱ្យ
ធសែឋកិចាធងើរធេើងេញិ និងម្ចនការរ ើកចធប្មើន។   

63. Financial 
Inclusiveness 

ររយិរននកមមហរិញ្ា
េតថុ 

សាំធៅែល់ធសវាកមមហរិញ្ាេតថុ ដែលប្តូេបានធគគិតគូរែល់ប្កុមភាគតិច 
និងប្កុមរយរងធប្ោះ បានទទួលចាំដ កផ្ល ឬជាេធិានការ ឬធោល
នធយបាយ ដែលរារ់រញ្ាូ ល ឬផ្តល់លទធភារែល់អនកពាក់រ័នធទាំងអស់ 
ធែើមបើទទួលបានអតថប្រធយជន៍ហរិញ្ាេតថុ រើែាំធ ើ រការននការអនុេតត
គធប្ម្ចង ឬធោលនធយបាយ។ ឧ. ការរប្ងើកេសិលភារននធសវាមើប្កូ
ហរិញ្ាេតថុ ែល់ជនរទ គឺជាការធ្វើររយិរននកមមហរិញ្ាេតថុ ឱ្យម្ចន
លកខ ៈកាន់ដតទូលាំទូោយ។  

64. Financial 
technology- FinTech

រធចាកេទិា
ហរិញ្ាេតថុ 

សាំធៅែល់រធចាកេទិានិង េនុេតតន៍ធលើេស័ិយហរិញ្ាេតថុ ទាំងេស័ិយ 
្ ោរ និងេស័ិយមិនដមន្ ោរ ដែលរធងោើតធេើងធែើមបើឱ្យម្ចនការ
ចូលរមួធប្រើប្បាស់ ផ្តល់ និងទទួលធសវាហរិញ្ាេតថុបានទូលាំទូោយ។ 

65. Generativity ការរធងោើតជាំ ន់ ភារធរើកចាំហននធហ ឋ រច សមព័នធដែលអនុញ្ជា តឱ្យម្ចនការរធងោើត
រដនថមធលើសរើគាំនិតធែើមកនុងការរធងោើតធហ ឋ រច សមព័នធ។

66. Green Economy ធសែឋកិចានរតង ធសែឋកិចាដែលឈរធលើមូល ឋ នននការធប្រើប្បាស់្នធាន្មមជាតិ
ប្រករធ យចើរភារ និងមិនរ៉ាះពាល់្ងន់្ងរែល់ររសិថ ន(្មមជាតិ 
មនុសេ េរប្ម៌)។  

67. Gross Domestic 
Product (GDP)

ផ្លិតផ្លកនុងប្សុក
សរុរ 

សាំធៅែល់តនមលសរុរននទាំនិញនិងធសវា ដែលបានផ្លិតធ យប្រជាជន
កនុងប្រធទសណាមួយ កនុងរយៈធរលមួយឆ្ន ាំ ធ យមិនរារ់រញ្ាូ លតនមល
ប្បាក់ចាំ ូលបានមករើររធទសធទ។  

68. Gross National 
Product (GNP)

ផ្លិតផ្លជាតិសរុរ សាំធៅែល់តនមលសរុរននទាំនិញនិងធសវា ដែលបានផ្លិតធ យប្រជា
ជនននប្រធទសណាមួយកនុងរយៈធរលមួយឆ្ន ាំ។ 

69. Harmonization សុខ្ែុមនើយកមម សាំធៅែល់ការដកសប្មួលភារធផ្េងោន  និង/ឬភារមិនសុើចរវ ក់ោន  ដែល
ពាក់រ័នធនឹងការវាស់ដេង េ ិ្ ើសង្គ្សត នើតិេ ិ្ ើ កាលេភិាគ លកខ ៈ
រធចាកធទស ឬប្ររ័នធធែើមបើធ្វើឱ្យម្ចនឯកភារ ឬម្ចនភារសមប្សរ
សប្ម្ចរ់ទាំងអស់ោន ។  

70. High-growth startup ្ុរកិចាថ្មើ ដែលម្ចន
ឱ្កាសរ ើកចធប្មើន
ឆ្រ់រហ័ស 

សាំធៅែល់អាជើេកមមដែលអាចរប្ងើក និងរធងោើនចាំ ូលឆ្រ់រហ័ស 
ធ យធប្រើរធចាកេទិាឌើជើថ្ល និងអាចកាត់រនថយការចាំណាយធលើ
ប្រតិរតតិការររស់ខ្លួន។  

71. ICT រធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន 
និងគម គមន៍ 

សាំធៅធលើការធប្រើប្បាស់កុាំរយូទ័រ និងឧរករ ៍ឬប្ររ័នធធអេចិប្តូនិច
ធែើមបើប្រមូល ផ្ទុក ធប្រើ និងរញ្ាូ នទិននន័យ 

72. Industry 4.0 ឧសាហកមម ៤.០ រររិទននការេេិឌឍឧសាហកមមដែលរធចាកេទិាអនុញ្ជា តឱ្យម្ចនការ
រញ្ាូ លោន ននទិននន័យរើម្ច៉ា សុើន ឧរករ ៍ និង ធសនស័រ រើ ដខ្េប្ចវាក់
ផ្លិតកមម និង រើការធប្រើប្បាស់ររស់មនុសេ ធហើយ ដែលផ្តល់រ័ត៌ម្ចន
ចាស់ោស់ និង ទន់ធរល ែល់អនកផ្លិត និង អនកពាក់រ័នធសាំធៅធ្វើឱ្យ
ប្រធសើរធេើងនូេដខ្េប្ចវាក់ផ្លិតកមមទាំងមូល។ 

73. Internet អឺន្ឺ ិត រណាត ញកុាំរយូទ័រសកលដែលភាា រ់ោន តាមរយៈរិ្ើសរគម គមន៍រមួ
មួយធែើមបើដចករ ាំដលក និង ផ្តល់រ័ត៌ម្ចន ។ 

74. IoT (Internet of 
Things)

ប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត 
ននេតតុ 

ការរាំពាក់ឧរករ ៍អុើន្ឺ ិតធៅនឹងសតវ មនុសេ ផ្ទះ អោរ យនយនត 
និងេតថុធផ្េងៗធទៀត ធែើមបើប្រតិរតតិការជាមួយមជឈម ឌ លអុើន្ឺ ិត
ធៅប្គរ់ទើកដនលង ប្គរ់ធរលធេោសប្ម្ចរ់រញ្ាូ នទទួល-រ័ត៌ម្ចន។

75. Macroeconomics ម្ច៉ា ប្កូធសែឋកិចា សាំធៅែល់ដផ្នកមួយននេទិាសង្គ្សតធសែឋកិចាសិកាអាំរើប្ររ័នធធសែឋកិចា
ជាតិទាំងមូល ដែលធផ្លត តធលើចាំ ូលជាតិ កាំធ ើ នធសែឋកិចានិកមមភារ 
អតិផ្រណា ជាធែើម។  

76. Mechanization យនតូរនើយកមម សាំធៅែល់ការធរៀរចាំឱ្យម្ចនការធប្រើប្បាស់ធប្គឿងយនត កនុងែាំធ ើ រការ
ផ្លិតកមម និងធសវាកមមជាំនួសការធប្រើកម្ចល ាំងមនុសេ ឬសតវ។
  

77. Microeconomics មើប្កូធសែឋកិចា សាំធៅែល់ដផ្នកមួយននេទិាសង្គ្សតធសែឋកិចាសិកាអាំរើឥរយិរថ្ររស់
រុគគល ប្កុមហ៊ាុន ឬសថ រ័ន ដែលពាក់រ័នធធៅនឹងជធប្មើសនិងការ
សធប្មចចិតតកនុងការធ្លើយតរនឹងនថ្លទាំនិញនិងតប្មូេការកនុងទើផ្ារ។  

78. Network រណាត ញ ឧរករ ៍គម គមន៍ដែលអាចធ្វើការធផ្ាើទិននន័យធៅឱ្យោន ធៅេញិ 
ធៅមក ។ 

79. Network 
infostructure  

ធហ ឋ រច  
សមព័នធរណាត ញ 
អុើន្ឺ ិត 

ធហ ឋ រច សមព័នធសប្ម្ចរ់ផ្តល់ធសវា ផ្ទុកទិននន័យ និង ្នធាន 
Infrastructure រណាត ញអឺន្ឺ ិត គ   សប្ម្ចរ់ប្រតិរតតិការ
ប្ររ័នធរធចាកេទិារ័ត៌ម្ចន ។ 
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80. Patent ប្រកាសនើយរប្ត
អាជើេកមម 

សាំធៅធលើសិទធិផ្លត ច់មុខ្ដែលប្តូេបានផ្តល់សប្ម្ចរ់ការនចនប្រឌិត ដែលជា
ផ្លិតផ្ល ឬែាំធ ើ រការដែលផ្តល់ជាទូធៅ នូេេ ិ្ ើថ្មើកនុងការធ្វើអវើមួយ ឬ
ផ្តល់នូេែាំធណាះប្សយរធចាកធទសថ្មើចាំធពាះរញ្ជា ។

81. Predictability ទសេន៍លទធភារ សាំធៅែល់ភារអាចបា៉ា ន់ប្រម្ច ទុកជាមុននូេសថ នភារធសែឋកិចានិង
ហរិញ្ាេតថុ។ 
 

82. Protectionism ោាំពារនិយម សាំធៅែល់សកមមភារ ឬធោលនធយបាយររស់រ ឋ ភិបាលចាំធពាះ
ពា ិជាកមមអនតរជាតិកនុងធោលរាំ ងជួយធប្ជាមដប្ជងផ្លិតផ្ល ឬ
ធសវាកនុងប្សុក ម្ចនជាអាទិ៍ ការកប្មិតឬការរតឹតបតឹការ ាំចូល ការ ក់
រនធធៅធលើផ្លិតផ្ល ាំចូលការកាំ ត់កូតាេធិានការរែឋបាល ការ
ឧរតថមភ្ន។ល។ 

83. Prototype គាំរូធែើម សាំធៅែលគ់ាំរូែាំរូងននផ្លិតផ្ល ឬធសវាម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិត ឬនវានុ
េតតន៍ ដែលជាលទធភារននការប្សេប្ជាេ ធែើមបើធប្តៀម ក់ឱ្យែាំធ ើ រការ
អាជើេកមម។  

84. Rationality សនិទនភារ សាំធៅែល់ធោលការ ៍ ឬភារសមធហតុសមផ្ល ដែលឈរធលើមូល
 ឋ ន ននការរិោរណាហមត់ចត់និងប្តឹមប្តូេ។
ឧ. កនុងការប្គរ់ប្គងថ្េកិារ ឋ ភិបាលោាំបាច់ប្តូេម្ចនសនិទនភារ
ចាំធពាះចាំណាយ តាមរយៈការធ្វើអាទិភាេូរនើយកមមថ្េកិា ននចាំណាយ
ចរនតនិងចាំណាយមូល្ន។  

85. Regulatory Sandbox ររសិថ នសកលបង សាំធៅែល់ររសិថ នសប្ម្ចរ់ឱ្យកមមេ ិ្ ើមួយររស់ននប្គឹះសថ នណាមួយ
(ឧទហរ ៍ប្គឹះសថ នរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ)សកលបងនូេផ្លិតផ្ល
និងធសវាររស់ខ្លួនជាមួយនឹងអតិថ្ិជនរិតប្បាកែ រ៉ាុដនតកនុងទាំហាំនិងរយៈ
ធរលកាំ ត់មួយ មុននឹងធ្វើការ ក់ធចញនិងការជាំរុញការធប្រើប្បាស់ឱ្យ
បានទូលាំទូោយ។  

86. Rehabilitation នើតិសមបទ សាំធៅធៅធលើការសត រ ការកសង ឬការដកសប្មួលឱ្យម្ចនភារប្រប្កតើ
ធេើងេញិនូេប្កុមហ៊ាុន សថ រ័ន ឬធហ ឋ រច សមព័នធសងគម ធសែឋកិចា ដែល
ធខ្ទចខាទ ាំខូ្ចខាត។  

87. Resident និវាសនជន គឺធប្រើចាំធពាះនិធយជិត អនកជារ់រនធ ឬរូរេនតរុគគល ម្ចនន័យថា ដែល
ម្ចននិវាសន ឋ ន ឬម្ចនកដនលងសន ក់ធៅជាធោលធែើមធៅកនុងប្រះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឬដែលម្ចនេតតម្ចនធៅកនុងប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា
ធលើសរើ ១៨២នថ្ង ធៅកនុងរយៈធរល ១២ដខ្ណាមួយដែលបានចរ់កនុង
ឆ្ន ាំជារ់រនធចរនត។ 

88. Robotics ធប្គឿងយនត ម្ច៉ា សុើនដែលប្គរ់ប្គងធ យកុាំរយូទ័រម្ចនែាំធ ើ រការធ យសវ័យប្រេតតិ។

89. Sensitivity ធេទយតិភារ សាំធៅែល់ភាររយដប្រប្រួលននសកមមភារធសែឋកិចា ធៅធរលដែល
ម្ចនការធកើតធេើងនូេធហតុរចា័យអវើមួយ។ 
ឧ. កាំធ ើ នធសែឋកិចា ម្ចនធេទយតិភារធ យសររដប្មរប្មួលអប្តា
ការប្បាក់ ឬអប្តាអតិផ្រណា។  

90. Sensor ឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា  ឧរករ ៍សប្ម្ចរ់ទទួលរ័ត៌ម្ចនដែលបានមករើការរាំដលងទិននន័យរើ
ការតាមោរ់ វាស់ដេង កត់ប្តា ចងអុលររា ញ ធៅជាសញ្ជា ដែលអាចអាន
បាន ឬធ្វើការធ្លើយតរធៅអវើដែលបានកាំ ត់ទុក។

91. Socio-Economic   ធសែឋកិចាសងគម គឺជាទាំ ក់ទាំនងរវាងឥរយិរថ្សងគម និងធសែឋកិចា ប្រមទាំងទក់ទង
ធៅនឹងអនតរកមមរវាងែាំធ ើ រការសងគម និងសកមមភារធសែឋកិចាធៅកនុង
សងគមផ្ងដែរ។ 

92. Spectrum េសិលគមន៍ 

 

ធង្គ្ហវកង់េទិយុដែលអាចរញ្ាូ នទិននន័យតាមរលកធាតុអាកាស ធហើយប្តូេ
បានយកធៅធប្រើប្បាស់ ធៅកនុងេសិ័យផ្លោ យរ រ ទូរស័រទចល័ត ការ
ផ្ាយតាមរលកធាតុអាកាស អឺន្ឺ ិត និង េស័ិយធផ្េងៗធទៀត ដែល
សថិតកនុងដែនគម គមន៍ តាមរយៈរលកធាតុអាកាស ។

93. Sustainability ចើរភារ សាំធៅធលើភាររនតម្ចនជាែរារននែាំធ ើ រការអវើមួយធ យមិនកាំ ត់
រយៈធរល(ឬកនុងរយៈធរលដេងឆ្ង យធៅអ គតរនតធទៀត)។ ភាររនត
ម្ចនជាែរារធនះ ប្តូេរមួរញ្ាូ លទាំងការរកាបាននូេររសិថ ន ទាំងគុ 
ភារននជើេភាររស់ធៅររស់មនុសេផ្ងដែរ។  

94. Synergy សហថាមរល/សាំ
ថាមរល 

សាំធៅែល់ការធ្វើកិចាការរមួោន  ឬការរមួរញ្ាូ លកម្ចល ាំងោន រវាងប្រធទស 
ប្កុមហ៊ាុន សថ រ័ន ឬរុគគលរើរឬធប្ចើន និងទទួលបានលទធផ្លខ្ពស់ជាង
ផ្លរូកននលទធផ្លររស់ប្រធទស ប្កុមហ៊ាុន សថ រ័ន ភាន ក់ររ ឬរុគគល
នើមួយៗរញ្ាូ លោន ។ ឧ. ការធកើនធេើងននភារទក់ទញ េនិិធយគនិង
ធទសចរ ៍កនុងតាំរន់អាស៊ា ន គឺជាលទធផ្លននសហថាមរល/សាំ
ថាមរល ដែលធកើតធចញរើការធ្វើសម្ចហរ កមមកាន់ដតជិតសនិទធ កនុង
ចាំធណាមប្រធទសជាសម្ចជិក។  

95. Transparency តម្ចល ភារ ររយិកាសននការធរើកទូោយែល់ការចូលរមួ ការតាន ន ការរិនិតយ 
និងការផ្តល់ធយរល់ប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ ក៏ែូចជា ការប្រកួតប្រដជងធ យ
សម្ម៌ ធ យលកខ ៈធសមើភារនិងយុតតិ្ម៌។ ររយិកាសននការប្រកួត
ប្រដជងដែលម្ចនលកខ ៈធសមើភារនិងយុតតិ្ម៌ អនុញ្ជា តឱ្យតួអងគទាំង
អស់ម្ចនឱ្កាសែូចោន  កនុងការចូលរមួ ប្រសិនធរើធគម្ចនរាំ ង
ចូលរមួ។  

96. Virtualization និមមិតូរនើយកមម សាំធៅធលើការរធងោើត្នធាននិមមិត ែូចជាម្ច៉ា សុើនធម កុាំរយូទ័រធលើតុ ប្ររ័នធ
ប្រតិរតតិការ ឯកសរ កដនលងផ្ទុក ឬរណាត ញ ធែើមបើប្គរ់ប្គងទាំហាំការររ
ធ យការរាំដរលងការគ  ដររប្រនរ ើ ឱ្យកាន់ដតម្ចនម្ចប្ត ឋ ន្ាំ
ជាងមុន។ 

97. Web Economy ធសែឋកិចា 
អុើន្ឺ ិត  

សាំធៅែល់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលប្រតិរតតិការធសែឋកិចាទាំងអស់ប្តូេធ្វើ
ធេើងធលើប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត 

ឯឯកកសសររររិិធធប្ប្ោោះះ៖៖

១១- ប្ប្កកររខ្ខ្  ឌឌ ធធោោលលននធធយយបាបាយយធធសសែែឋឋកកិិចចាាននិិងងសសងងគគមមឌឌើើជជើើថ្ថ្លលកកមមពពុុជាជា២២០០២២១១--២២០០៣៣៥៥
២២-សសទទទទ ននុុប្ប្កកមមេេ ិទិទាាសសង្គ្ង្គ្សសតតធធសសែែឋឋកកិិចចាា  ((ប្ប្កកុមុមប្ប្ររឹឹកកាាជាជាតតិិភាភាសសដដខ្ខ្មមររ))  
៣៣- អអននុុប្ប្កកិិតតយយធធលលខ្ខ្  ១១០០២២  អអននប្ប្កក  ររកក  ចចុុះះននថ្ថ្ងងទទើើ២២៩៩  ដដខ្ខ្មមិិថ្ថុុ្    ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២១១  សសតតើើររើើកាការរប្ប្គគររ់់ប្ប្គគងងននិិងងកាការរធធលលើើកកទទឹឹកកចចិិតតតត្ុុ្ររកកិិចចាាថ្ថ្មមើើឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  
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80. Patent ប្រកាសនើយរប្ត
អាជើេកមម 

សាំធៅធលើសិទធិផ្លត ច់មុខ្ដែលប្តូេបានផ្តល់សប្ម្ចរ់ការនចនប្រឌិត ដែលជា
ផ្លិតផ្ល ឬែាំធ ើ រការដែលផ្តល់ជាទូធៅ នូេេ ិ្ ើថ្មើកនុងការធ្វើអវើមួយ ឬ
ផ្តល់នូេែាំធណាះប្សយរធចាកធទសថ្មើចាំធពាះរញ្ជា ។

81. Predictability ទសេន៍លទធភារ សាំធៅែល់ភារអាចបា៉ា ន់ប្រម្ច ទុកជាមុននូេសថ នភារធសែឋកិចានិង
ហរិញ្ាេតថុ។ 
 

82. Protectionism ោាំពារនិយម សាំធៅែល់សកមមភារ ឬធោលនធយបាយររស់រ ឋ ភិបាលចាំធពាះ
ពា ិជាកមមអនតរជាតិកនុងធោលរាំ ងជួយធប្ជាមដប្ជងផ្លិតផ្ល ឬ
ធសវាកនុងប្សុក ម្ចនជាអាទិ៍ ការកប្មិតឬការរតឹតបតឹការ ាំចូល ការ ក់
រនធធៅធលើផ្លិតផ្ល ាំចូលការកាំ ត់កូតាេធិានការរែឋបាល ការ
ឧរតថមភ្ន។ល។ 

83. Prototype គាំរូធែើម សាំធៅែលគ់ាំរូែាំរូងននផ្លិតផ្ល ឬធសវាម្ចនលកខ ៈនចនប្រឌិត ឬនវានុ
េតតន៍ ដែលជាលទធភារននការប្សេប្ជាេ ធែើមបើធប្តៀម ក់ឱ្យែាំធ ើ រការ
អាជើេកមម។  

84. Rationality សនិទនភារ សាំធៅែល់ធោលការ ៍ ឬភារសមធហតុសមផ្ល ដែលឈរធលើមូល
 ឋ ន ននការរិោរណាហមត់ចត់និងប្តឹមប្តូេ។
ឧ. កនុងការប្គរ់ប្គងថ្េកិារ ឋ ភិបាលោាំបាច់ប្តូេម្ចនសនិទនភារ
ចាំធពាះចាំណាយ តាមរយៈការធ្វើអាទិភាេូរនើយកមមថ្េកិា ននចាំណាយ
ចរនតនិងចាំណាយមូល្ន។  

85. Regulatory Sandbox ររសិថ នសកលបង សាំធៅែល់ររសិថ នសប្ម្ចរ់ឱ្យកមមេ ិ្ ើមួយររស់ននប្គឹះសថ នណាមួយ
(ឧទហរ ៍ប្គឹះសថ នរធចាកេទិាហរិញ្ាេតថុ)សកលបងនូេផ្លិតផ្ល
និងធសវាររស់ខ្លួនជាមួយនឹងអតិថ្ិជនរិតប្បាកែ រ៉ាុដនតកនុងទាំហាំនិងរយៈ
ធរលកាំ ត់មួយ មុននឹងធ្វើការ ក់ធចញនិងការជាំរុញការធប្រើប្បាស់ឱ្យ
បានទូលាំទូោយ។  

86. Rehabilitation នើតិសមបទ សាំធៅធៅធលើការសត រ ការកសង ឬការដកសប្មួលឱ្យម្ចនភារប្រប្កតើ
ធេើងេញិនូេប្កុមហ៊ាុន សថ រ័ន ឬធហ ឋ រច សមព័នធសងគម ធសែឋកិចា ដែល
ធខ្ទចខាទ ាំខូ្ចខាត។  

87. Resident និវាសនជន គឺធប្រើចាំធពាះនិធយជិត អនកជារ់រនធ ឬរូរេនតរុគគល ម្ចនន័យថា ដែល
ម្ចននិវាសន ឋ ន ឬម្ចនកដនលងសន ក់ធៅជាធោលធែើមធៅកនុងប្រះរាជា
ណាចប្កកមពុជា ឬដែលម្ចនេតតម្ចនធៅកនុងប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា
ធលើសរើ ១៨២នថ្ង ធៅកនុងរយៈធរល ១២ដខ្ណាមួយដែលបានចរ់កនុង
ឆ្ន ាំជារ់រនធចរនត។ 

88. Robotics ធប្គឿងយនត ម្ច៉ា សុើនដែលប្គរ់ប្គងធ យកុាំរយូទ័រម្ចនែាំធ ើ រការធ យសវ័យប្រេតតិ។

89. Sensitivity ធេទយតិភារ សាំធៅែល់ភាររយដប្រប្រួលននសកមមភារធសែឋកិចា ធៅធរលដែល
ម្ចនការធកើតធេើងនូេធហតុរចា័យអវើមួយ។ 
ឧ. កាំធ ើ នធសែឋកិចា ម្ចនធេទយតិភារធ យសររដប្មរប្មួលអប្តា
ការប្បាក់ ឬអប្តាអតិផ្រណា។  

90. Sensor ឧរករ ៍ោរ់សញ្ជា  ឧរករ ៍សប្ម្ចរ់ទទួលរ័ត៌ម្ចនដែលបានមករើការរាំដលងទិននន័យរើ
ការតាមោរ់ វាស់ដេង កត់ប្តា ចងអុលររា ញ ធៅជាសញ្ជា ដែលអាចអាន
បាន ឬធ្វើការធ្លើយតរធៅអវើដែលបានកាំ ត់ទុក។

91. Socio-Economic   ធសែឋកិចាសងគម គឺជាទាំ ក់ទាំនងរវាងឥរយិរថ្សងគម និងធសែឋកិចា ប្រមទាំងទក់ទង
ធៅនឹងអនតរកមមរវាងែាំធ ើ រការសងគម និងសកមមភារធសែឋកិចាធៅកនុង
សងគមផ្ងដែរ។ 

92. Spectrum េសិលគមន៍ 

 

ធង្គ្ហវកង់េទិយុដែលអាចរញ្ាូ នទិននន័យតាមរលកធាតុអាកាស ធហើយប្តូេ
បានយកធៅធប្រើប្បាស់ ធៅកនុងេសិ័យផ្លោ យរ រ ទូរស័រទចល័ត ការ
ផ្ាយតាមរលកធាតុអាកាស អឺន្ឺ ិត និង េស័ិយធផ្េងៗធទៀត ដែល
សថិតកនុងដែនគម គមន៍ តាមរយៈរលកធាតុអាកាស ។

93. Sustainability ចើរភារ សាំធៅធលើភាររនតម្ចនជាែរារននែាំធ ើ រការអវើមួយធ យមិនកាំ ត់
រយៈធរល(ឬកនុងរយៈធរលដេងឆ្ង យធៅអ គតរនតធទៀត)។ ភាររនត
ម្ចនជាែរារធនះ ប្តូេរមួរញ្ាូ លទាំងការរកាបាននូេររសិថ ន ទាំងគុ 
ភារននជើេភាររស់ធៅររស់មនុសេផ្ងដែរ។  

94. Synergy សហថាមរល/សាំ
ថាមរល 

សាំធៅែល់ការធ្វើកិចាការរមួោន  ឬការរមួរញ្ាូ លកម្ចល ាំងោន រវាងប្រធទស 
ប្កុមហ៊ាុន សថ រ័ន ឬរុគគលរើរឬធប្ចើន និងទទួលបានលទធផ្លខ្ពស់ជាង
ផ្លរូកននលទធផ្លររស់ប្រធទស ប្កុមហ៊ាុន សថ រ័ន ភាន ក់ររ ឬរុគគល
នើមួយៗរញ្ាូ លោន ។ ឧ. ការធកើនធេើងននភារទក់ទញ េនិិធយគនិង
ធទសចរ ៍កនុងតាំរន់អាស៊ា ន គឺជាលទធផ្លននសហថាមរល/សាំ
ថាមរល ដែលធកើតធចញរើការធ្វើសម្ចហរ កមមកាន់ដតជិតសនិទធ កនុង
ចាំធណាមប្រធទសជាសម្ចជិក។  

95. Transparency តម្ចល ភារ ររយិកាសននការធរើកទូោយែល់ការចូលរមួ ការតាន ន ការរិនិតយ 
និងការផ្តល់ធយរល់ប្គរ់ប្ជុងធប្ជាយ ក៏ែូចជា ការប្រកួតប្រដជងធ យ
សម្ម៌ ធ យលកខ ៈធសមើភារនិងយុតតិ្ម៌។ ររយិកាសននការប្រកួត
ប្រដជងដែលម្ចនលកខ ៈធសមើភារនិងយុតតិ្ម៌ អនុញ្ជា តឱ្យតួអងគទាំង
អស់ម្ចនឱ្កាសែូចោន  កនុងការចូលរមួ ប្រសិនធរើធគម្ចនរាំ ង
ចូលរមួ។  

96. Virtualization និមមិតូរនើយកមម សាំធៅធលើការរធងោើត្នធាននិមមិត ែូចជាម្ច៉ា សុើនធម កុាំរយូទ័រធលើតុ ប្ររ័នធ
ប្រតិរតតិការ ឯកសរ កដនលងផ្ទុក ឬរណាត ញ ធែើមបើប្គរ់ប្គងទាំហាំការររ
ធ យការរាំដរលងការគ  ដររប្រនរ ើ ឱ្យកាន់ដតម្ចនម្ចប្ត ឋ ន្ាំ
ជាងមុន។ 

97. Web Economy ធសែឋកិចា 
អុើន្ឺ ិត  

សាំធៅែល់ធសែឋកិចាឌើជើថ្លដែលប្រតិរតតិការធសែឋកិចាទាំងអស់ប្តូេធ្វើ
ធេើងធលើប្ររ័នធអុើន្ឺ ិត 

ឯឯកកសសររររិិធធប្ប្ោោះះ៖៖

១១- ប្ប្កកររខ្ខ្  ឌឌ ធធោោលលននធធយយបាបាយយធធសសែែឋឋកកិិចចាាននិិងងសសងងគគមមឌឌើើជជើើថ្ថ្លលកកមមពពុុជាជា២២០០២២១១--២២០០៣៣៥៥
២២-សសទទទទ ននុុប្ប្កកមមេេ ិទិទាាសសង្គ្ង្គ្សសតតធធសសែែឋឋកកិិចចាា  ((ប្ប្កកុមុមប្ប្ររឹឹកកាាជាជាតតិិភាភាសសដដខ្ខ្មមររ))  
៣៣- អអននុុប្ប្កកិិតតយយធធលលខ្ខ្  ១១០០២២  អអននប្ប្កក  ររកក  ចចុុះះននថ្ថ្ងងទទើើ២២៩៩  ដដខ្ខ្មមិិថ្ថុុ្    ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២១១  សសតតើើររើើកាការរប្ប្គគររ់់ប្ប្គគងងននិិងងកាការរធធលលើើកកទទឹឹកកចចិិតតតត្ុុ្ររកកិិចចាាថ្ថ្មមើើឌឌើើជជើើថ្ថ្លល  
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