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សេចក្តីេសខេប 

របាយការណ៍អង្កេតង្ េះមា ង្ោលបំណកស្វែកយល់អំពីតថភាពបច្ចបុប នន ធ ធា ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហនានាស្ែល

មា ស្រាប់ឬស្ែលកំពកុបង្កេើតថម ី ស្ែលពាក់ព័ ធ ឹកែងំ្ណើ រការស្ររប់ស្ររកថវកិារបវ់រណៈកមាម ធិការជាតិវស្រមាប់ការ

អភិវឌ្ឍតាមស្បបស្របជាធិបង្តយយង្ៅថ្នន ក់ង្ស្រកាមជាតិ  ិកអំពីឱកាវនានាង្ែើមបីអភិវឌ្ឍវវ័ិយទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ

ង្ៅកមពុជា។ ការអង្កេតង្ េះង្តោ តវំខា ់ង្លើការកំណត់រកធ ធា ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហស្ែលមា ស្របភពពីាា ប័ រដ្ឋា ភិ

បាល វកគមវីុវលិ  ិកាកលវទិាល័យនានា។ ការអង្កេតង្ េះក៏បា ច្កស្រកកង្ច្ញជាបញ្ជីស្របភពទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ 

 ិកវែោន ការង្ច្ញផ្សាយទិ ន ័យង្ៅកនកុស្របង្ទវកមពុជាផ្សកស្ែរ។ 

ការអង្កេតង្ េះស្រតវូបា ង្ធែើង្ ើកង្ដ្ឋយស្ផ្សែកង្លើការយល់ង្ ើញថ្នស្របព័ ធទិ ន ័យង្បើកចំ្ហស្ែលមា ែងំ្ណើ រ

ការលែទាមទារឲ្យមា តលុយភាពរវាកការផ្សគត់ផ្សគក់ (អនកផ្សលិតទិ ន ័យ)  ិកតស្រមូវការ (អនកង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យ) ស្ែល

តលុយភាពង្ េះអាច្រកាបា ែរាបណាង្ហដ្ឋា រច្នាវមព័ ធទិ ន ័យមា ភាពរកឹមំា។ ចំ្ង្ពាេះស្ផ្សនកតស្រមូវការ ស្រកមុអនក

អង្កេតបា វាយតនមៃង្លើភាពស្ែលអាច្រកបា   ិកភាពស្ែលអាច្ង្ស្របើការបា ន ទិ ន ័យ រង្បៀបស្ររប់ស្ររកង្លើការ

ង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យ  ិកការឲ្យតនមៃទិ ន ័យង្បើកចំ្ហពីវំណាក់អនកផ្សលិតទិ ន ័យនានា។ ចំ្ង្ពាេះស្ផ្សនកផ្សគត់ផ្សគក់ ង្យើក

វិកាអំពីរង្បៀបស្ែលទិ ន ័យស្រតវូបា ង្ស្របើស្របាវ់ អំពីកកែេះខាតទិ ន ័យ  ិកអំពីរង្បៀបស្ែលអនកង្ស្របើស្របាវ់ឲ្យតនមៃ

 ិកច្លូរមួចំ្ស្ណកែល់ការអភវិឌ្ឍទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ។ វស្រមាប់ង្ហដ្ឋា រច្នាវមព័ ធទិ ន ័យវញិ ស្រកមុការងារបា 

វិកាលមែិតអំពីមុខងារ វមតាភាព  ិកភាពងាយស្រវួលង្ស្របើន ផ្សតថលវុបិ (web portal) ឬង្រហទំព័រស្ែលផ្សោល់

លទធភាពឲ្យអនកង្ស្របើស្របាវ់អាច្ទាញយកទិ ន ័យបា ។ 

តាមរយៈការវិកាឯការស្ែលមា ស្រាប់ ស្រកមុការងារបា វាយតនមៃង្រហទំព័រង្ស្រច្ើ ជាក ១០០ ស្ែល

ស្រតវូបា ចាតទុ់កថ្នជាទីតាកំវកាោ  ពុលស្ែលអនកង្ស្របើស្របាវ់អាច្ទាញយកទិ ន ័យង្បើកចំ្ហបា ។ ចំ្ង្ពាេះការវាយ

តនមៃង្លើការផ្សគត់ផ្សគក់ ិកតស្រមូវការ ង្យើកបា វមាា វអនកផ្សោល់ព័ត៌មា វំខា ់ៗចំ្  ួ ២៣ នាក់ ស្ែលរមួមា ាស្ត្ាោ

ចារយឬអនកស្រាវស្រជាវមកពីាកលវទិាល័យនានាចំ្  ួ ៨ នាក់ បុរគលិកវកគមវីុវលិ ៤ នាក់ អនការព័ត៌មា  ៤ 

នាក់ អនកស្របឹកាង្ោបល់ឯករាជ្យ ៣ នាក់  ិកមស្ត្ ោីរដ្ឋា ភបិាល ៤ នាក់។ ការវមាា វទំាកង្ េះស្រតវូបា បំង្ពញបស្ ាម

ង្ដ្ឋយការវទក់មតិាធារណៈមួយង្ដ្ឋយង្ស្របើស្របាវ់កស្រមកវំ រួឌី្ជី្ថល ង្ហើយស្ែលទទួលបា ការង្្ៃើយតបចំ្  ួ 

៧៩ នាក់។ ជាវរបុ ម វុសចំ្  ួ ១០២ នាក់ស្រតវូបា វទក់មត ិស្ែលកនកុង្នាេះមា ស្រវី ២៦ នាក់។ 

្ៃកតាមការវភិារន ទិ ន ័យង្ដ្ឋយស្ផ្សែកង្លើវំណាករំរសូ្ែលស្របមូលបា  វាិលរមទិ ន ័យង្ៅកនកុ

ស្របង្ទវកមពុជាមា ទិវង្ៅបាញ់ង្ ព្ េះង្ៅរកការង្ស្របើស្របាវ់ ជាជាកការផ្សលតិ។ ការផ្សលិតទិ ន ័យមា ស្តចំ្  ួ ២០ 

ភាររយន អនកង្្ៃើយតបប ុង្ណាណ េះ។ ការស្ច្កចាយទិ ន ័យពុំវូវទទួលបា ការយកចិ្តោទុកដ្ឋក់ង្នាេះង្ទ ង្ដ្ឋយមា 

អនកង្្ៃើយវំណួរស្ត ១៣ ភាររយប ុង្ណាណ េះស្ែលបា  ិោយថ្នាា ប័ របវ់ពកួង្របា ស្ច្កចាយទិ ន ័យស្ែលពកួ

ង្របា ផ្សលិត។ ង្លើវពីង្ េះង្ទៀត ង្ៅមា ការយល់ែកឹទាបពីភាពខវុោន រវាកទិ ន ័យ  ិកព័ត៌មា កនកុចំ្ង្ណាមអនក

ង្ស្របើស្របាវ់ ិកអនកផ្សលិតទិ ន ័យ។ 

ការដ្ឋក់ឲ្យង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហង្ៅតាមាា ប័ វិកាស្រាវស្រជាវនានា ែចូ្ជាាកលវទិាល័យជា
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ង្ែើម ង្ៅពុំទា ់មា វកមមភាពង្ៅង្ ើយង្ទ ង្ទាេះបីជាអនកស្រាវស្រជាវបា ស្របមូលទិ ន ័យោ កង្ស្រច្ើ ក៏ង្ដ្ឋយ។ មា 

មូលង្ហតចំុ្បកចំ្  ួបួ  ែចូ្ជាកមមវិទធិបញ្ញា  ការយល់ថ្នទិ ន ័យ ឹកោម  អតាស្របង្ោជ្ ៍អែីកនកុការង្ស្របើស្របាវ់ង្ស្រៅពី

រង្ស្រមាកស្រាវស្រជាវតទ ល់ ការខាៃ ច្ការរងំ្ោភង្លើល័កខខ័ណឌ ស្ែលអនកឧបតាមាការស្រាវស្រជាវបា ដ្ឋក់ឲ្យ  ិកអវតោមា 

ង្វទិកាស្ច្ករសំ្លកទិ ន ័យស្ែលអាច្ទុកចិ្តោបា  ស្ែលបា ច្លូរមួចំ្ស្ណករារាកំពុំឲ្យមា ការស្ច្ករសំ្លកទិ ន ័យ

ស្ែលបា ស្របមូលរចួ្។ ចំ្ង្ពាេះអកគការវកគមវីុវលិវញិ ការផ្សលិតទិ ន ័យស្តកស្តស្រតវូបា បស្រមុកទុកវស្រមាប់ង្ស្របើ

ស្របាវ់កនកុរង្ស្រមាកតទ ល់របវ់ាា ប័  ឬវស្រមាប់ស្ច្ករសំ្លកែល់ស្រកមុការងារស្តប ុង្ណាណ េះ ង្ហើយទិ ន ័យស្រតវូបា ង្រ

ចាត់ទុកថ្នោម  តនមៃាធារណៈ ឬផ្សទកុព័ត៌មា ឯកជ្ ង្ស្រច្ើ ង្ពក។ ង្ទាេះោ កណាក៏ង្ដ្ឋយ លទធផ្សលស្ែលបា ពី

ទិ ន ័យទំាកង្ េះ ជាង្រឿយៗស្រតវូបា ង្បាេះពមុពផ្សាយង្ៅកនកុរបាយការណ៍រង្ស្រមាករបវ់ពកួង្រ។ ង្ៅថ្នន ក់ជាតិ កនកុ

ចំ្ង្ណាមង្រហទំព័ររដ្ឋា ភបិាលជាក ៥០ ស្ែលស្រកមុអនកអង្កេតបា ពិ ិតយវិកាង្នាេះ មួយភារធំង្តោ តង្លើការផ្សោល់

ព័ត៌មា  ង្ហើយមិ ង្តោ តង្លើការផ្សោលទិ់ ន ័យែល់ាធារណៈជ្ ង្ ើយ។ ង្ៅង្ពលស្ែលទិ ន ័យស្រតវូបា ផ្សោល់ឲ្យអនក

ង្ស្របើស្របាវ់ ទិ ន ័យង្វទើរស្តទំាកស្រវុកស្រតវូបា បងាា ញជាទស្រមក់វង្កខបរមួ ែចូ្ជាតារាកតងួ្លខ ជារបូភាព ឬ អតាបទ

ង្ៅកនកុឯការ PDF ស្ែលង្ពលខៃេះស្រោ ់ស្តជាកំស្ណឌី្ជី្ថលស្ែលបា ពីការង្វគ វំង្ៅង្ែើមប ុង្ណាណ េះ។ តាមពិត 

ង្ៅស្ររប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ទំាកអវ់ រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាពុំមា ផ្សតថលវុបិវស្រមាប់ស្ច្ករសំ្លកទិ ន ័យង្នាេះង្ទ។ វាជាការណ៍

ស្ែលររួកត់ឲ្យវំោល់ ស្ែលថ្នអកគការវហស្របជាជាតបិា ស្ច្ករសំ្លកទិ ន ័យអំពីស្របង្ទវកមពុជាែល់ាធារណៈ

ជ្  ង្ស្រច្ើ ជាករដ្ឋា ភបិាលកមពុជាខៃ ួឯក។ 

ទាក់ទក ឹកការង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យវញិ ង្វទើរស្ត ៩០ ភាររយន អនកង្្ៃើយវំណួរបា បងាា ញថ្នពកួង្របា 

ង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យពីាា ប័ ង្ផ្សសក ង្ែើមបីបំង្ពញតស្រមូវការទិ ន ័យរបវ់ពកួង្រ ស្ែលកនកុង្នាេះ ៨២ ភាររយរឺង្ែើមបោីំ

ស្រទការស្រាវស្រជាវ ៧៤ ភាររយវស្រមាប់ការវរង្វររបាយការណ៍  ិក ៤៧ ភាររយវស្រមាប់ការអ វុតោរង្ស្រមាក។ 

ង្ទាេះបីជាការវាយតនមៃង្ពញង្លញអំពីអកខរកមមទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ  ិកអាកបបកិរោិន ការង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យមិ 

ស្រតវូបា ង្ធែើង្ ើកក៏ង្ដ្ឋយ ក៏ភវ័ោុតាកនានាមួយចំ្  ួបា បងាា ញពីកស្រមិតអកខរកមមទិ ន ័យទាប  ិកឥរោិបថង្លើការ

ស្ររប់ស្ររក  ិកការង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហស្ែលររួឱយស្រពយួបារមា។ មា ស្តបីភាររយប ុង្ណាណ េះន អនកច្លូរមួកនកុ

ការអង្កេតង្ េះ ស្ែលបា យលែ់កឹស្រតឹមស្រតវូអំពី ិយម ័យន ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ។ ស្រវបោន ង្ េះស្ែរ អនការព័ត៌មា 

ទំាកអវ់ស្ែលបា ច្លូរមួវមាា វបា ឲ្យែកឹថ្នពកួង្រមិ ែកឹថ្នអែីស្ែលជាទិ ន ័យង្បើកចំ្ហង្នាេះង្ទ។ ពកួង្រក៏បា 

អេះអាកផ្សកស្ែរថ្នវហង្វវកិរបវ់ពកួង្រង្ៅកនកុវវ័ិយារព័ត៌មា ពុំស្រតវូបា បណោុ េះបណាោ លឱយង្ធែើការជាមួយ

ទិ ន ័យវមុរាម ញង្នាេះង្ទ ង្ហើយពកួង្រខែេះចំ្ង្ណេះែកឹង្លើការង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យ។ មួយភារធំន អនកង្្ៃើយវំណួរ 

(៤៥%) មិ ែកឹថ្នអតោទិ ន ័យ (metadata) មា  ័យែចូ្ង្មោច្ង្នាេះង្ទ។ 

កកែេះខាតខាកង្ហដ្ឋា រច្នាវមព័ ធទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ  ិកអកខរកមមទិ ន ័យង្បើកចំ្ហទាប បា បង្កេើតឲ្យមា ការ

លំបាកោ កខាៃ កំវស្រមាប់វហរម ៍ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហ។ ច្ង្នាៃ េះស្របង្ោកព័ត៌មា  ទិ ន ័យស្ែលមិ អាច្ង្ជ្ឿទុកចិ្តោ

បា ស្ែលបណាោ លមកពីកកែេះខាតកំណត់ស្រតាទិ ន ័យ ិកអតោទិ ន ័យ  ិករណុភាពទិ ន ័យទាប រឺជាបញ្ញា ស្របឈមធំ

បំផ្សតុបីស្ែលអនកង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យបា ឲ្យែកឹ។ ង្ទាេះោ កណា បញ្ញា ស្របឈមន ការអភវិឌ្ឍពិតស្របាកែង្កើតង្ ើកពី

កតាោ ទំាកកនកុ ិកង្ស្រៅ។ ង្ៅង្ពលស្ែលស្របង្ទវជាង្ស្រច្ើ ង្ៅកនកុបៃុកអាា៊ា  កំពកុង្បើកឃ្ៃ កំទិ ន ័យរបវ់ខៃ ួឲ្យា
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ធារណៈជ្ របវ់ង្រង្ស្របើស្របាវ់  ិកកំពកុវ ិិង្ោរោ កង្ស្រច្ើ ង្ៅង្លើង្ហដ្ឋា រច្នាវមព័ ធទិ ន ័យ មា ច្មងលថ់្នង្តើ

ស្របជាជ្ កមពុជា ឹកស្របឈមមុខជាមួយង្វែាកិច្ចឌី្ជី្ថលស្ែលមា ការតៃ វ់បោូរោ ក្ប់រហ័វស្បបណា ង្ហើយ

អាច្រកាបា វមតាភាពស្របកតួស្របស្ជ្កោ កែចូ្ង្មោច្? កកែលជ់ាង្ស្រច្ើ វស្រមាប់រដ្ឋា ភបិាលកមពុជាជ្ុំវញិបញ្ញា ស្របឈម

នានាស្ែលបណាោ លមកពីកកែេះវមតាភាពទិ ន ័យទំាកង្ េះ ជាប់ពាក់ព័ ធវំខា ់ង្ៅ ឹកការង្រៀបចំ្ខៃ ួរបវ់រដ្ឋា ភបិាល

កនកុការវ ិិង្ោរង្លើការផ្សលិតទិ ន ័យថមីៗ   ិកការកាកស្របព័ ធចាកចាយទិ ន ័យ ស្ែលអាច្ធានាឲ្យមា លំហូរ

ទិ ន ័យជាប់ោប់ង្ៅែលន់ែអនកង្ស្របើស្របាវ់ ស្ែល ឹកន ន្ទិ ន ័យទំាកង្នាេះឲ្យកាៃ យង្ៅជាផ្សលិតផ្សលឬង្វវាកមម

ស្បៃកៗស្ែលមា លកខណៈន្នស្របឌិ្តខពវ់។ 

បញ្ញា ស្ែលបណាោ លមកពីទិ ន ័យធំបំផ្សតុស្ែលជ្េះឥទធិពលែលស់្ររប់វវ័ិយន ការអភិវឌ្ឍរឺការមា ទិ ន ័យ

ង្បើកចំ្ហតិច្តចួ្បា កាត់ប ាយវមតាភាពឃ្ៃ ំង្មើល ិកតាមដ្ឋ របវ់ាធារណៈជ្ ង្ៅង្លើរំ ិតផ្សោចួ្ង្ផ្សោើមអភិវឌ្ឍ

 ៍នានារបវ់រដ្ឋា ភបិាល។ ការស្រតតួពិ ិតយង្លើរដ្ឋា ភិបាលតាមរយៈការង្ស្របើស្របាវ់ទិ ន ័យពិបាក ឹកវង្ស្រមច្បា  ង្លើក

ស្លកស្តកនកុករណីែចូ្ជា រជ្អប ស្ែលបា ផ្សោលឲ់្យាធារណៈជ្ បា ែកឹពីរំ ិតផ្សោចួ្ង្ផ្សោើមអភិវឌ្ឍ ៍នានារបវ់រដ្ឋា ភិ

បាលតាមរយៈមូលដ្ឋា  ទិ ន ័យាធារណៈចំ្  ួ ៩ របវ់ពកួង្រ។ 

ថែងី្បើមា បញ្ញា ស្របឈមជាង្ស្រច្ើ ក៏ង្ដ្ឋយ វាង្ៅមា ឱកាវមួយចំ្  ួវស្រមាប់ការលតូោវ់ន ទិ ន ័យ

ង្បើកចំ្ហ។ ឧទាហរណ៍មួយរឺរង្ស្រមាកពស្រកឹកវមតាភាពាា ប័ ឧតោមវិកា (HEICP) ស្ែលោំស្រទថវកិាង្ដ្ឋយ

ធនាោរពិភពង្ោក ស្ែលង្ស្រកាមរង្ស្រមាកង្ េះ ការស្រាវស្រជាវវទិាាស្ត្វោជាង្ស្រច្ើ  ឹកស្រតវូបា ោសំ្រទ។ រង្ស្រមាកទំាក

ង្ េះ ឹកស្រតវូការទិ ន ័យង្បើកចំ្ហង្ស្រច្ើ ង្ដ្ឋយង្ជ្ៀវមិ រចួ្ ង្ហើយទីបំផ្សតុ ឹកជំ្រញុឱយមា កំង្ណើ ការផ្សលិតទិ ន ័យ

ជាង្ស្រច្ើ ផ្សកស្ែរ។ ឧទាហរណ៍មួយង្ទៀតរឺរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាបា ចាប់ង្ផ្សោើមទទួលាគ លពី់ារៈវំខា ់ន ផ្សតថល

ទិ ន ័យង្បើកចំ្ហែចូ្ស្ែលបា បងាា ញតាមរយៈការដ្ឋក់ឱយង្ស្របើស្របាវ់ វូផ្សតថលទិ ន ័យរបវ់ស្រកវួកបរាិា  ។ 

ចំ្ណាប់អារមមណ៍មួយចំ្  ួង្លើស្របព័ ធព័ត៌មា ភូមិាស្ត្វោវម័ស្ររចិ្តោក៏ស្រតវូបា វង្កេតង្ ើញង្កើតមា ផ្សកស្ែរ។  
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