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គេ�ហទំំព័័រ ៣.០ គេ�ហទំំព័័រ ៣.០ (Web 3.0)(Web 3.0)

 ការកកើកើតដំំបូូងរបូស់់កើ�ហទំំព័រ័ ឬ Web 1.0 ស់ិ�តកើ�ចកើ�ះ �ឆំ្នាំ១ំ៩៨៩ ដំល់់ឆំ្នាំ២ំ០០៥ កើ�យ
កើ�ក Tim Berners-LeeTim Berners-Lee បានស់រកើស់រនូវបូកើចេកវ �ទំាមូូល់�ា ន កើ�កាមូទំ�មូងជ់ាបូណំ្តុំ�ំ នៃនតំណ្តុំភ្ជាា បូ ់
ន�ងទំំព័រ័កើដំើមូនៃនកើ�ហទំំព័រ័។ ការកើ�បូើ�បាស់់អ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� តភ្ជា�កើ�ចើនកើ�កើព័ល់កើ��មានភ្ជាព័ថ្មីី�កើ�ីង បូុ�ន្តែនំ
កវ៏ាបានបូកើងើើតល់កខណ្តុំៈព័�កើស់ស់ន្តែដំល់ព័�ំមានព័�មូ�នមូក ដូំចជា ការកើ�បូើ�បាស់់សារកើអ៊ីឡិ�ច�តូន�ក ន�ងការ
ទំទំួល់បានព័ត័ម៌ានកំ�ងកើព័ល់កើវ�ជាកន់្តែស់ែង។ កើ�យន្តែឡិក ការបូកើងើើតមាត�កាកើ�ស់ិ�តកំ�ងដំំណាកក់ាល់
ដំំបូូងកើ�កើឡិើយ កើ�យអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់មូ�នអាចកើធឺើើអ៊ីើ�បានកើ�ចើនកើឡិើយ កើ��ព័�ការអានខ្លឹះ�មូសារន្តែដំល់មាន
កើ�កើល់ើកើ�ហទំំព័រ័ន្តែតបូុ�កើណាះ �។ យុ៉ាងណាមូ�ញ វាជាការចាបូក់ើ�ំើមូមូយួយុ៉ាងសំ់ខានស់់�មាបូម់ាេ ស់់អាជី�វកមូី
កដូ៏ំចជា�កុមូហុ�ន��កំ�ងការ�សព័ើ�ាយនូវ�ល់�ត�ល់ ន�ងកើស់វាកមូីកើ�កើល់ើកើ�ហទំំព័រ័បាន�ងន្តែដំរ។ 

 បូ�ា បូព់័�ការរ �កចកើ�មូើនឥតឈបូឈ់រនៃនបូកើចេកវ �ទំា Web 1.0 បានវ �វតំខ្លឹះួនកើ�ជា Web 2.0 ន្តែដំល់
�តូវបានកើ�ចាតទ់ំ�ក�ជាជំី�នទ់ំ�២ នៃន Web។ Web 2.0 បានចាបូក់ើ�ំើមូកើ�អំ៊ីឡិ�ងឆំ្នាំ២ំ០០៥ មូកដំល់់
កើព័ល់បូចេ�បូបនំកើន� កើហើយ�តូវបានកំណ្តុំត�់ជា Web នៃនការអាន-ការស់រកើស់រ (Read-Write Web)។ 
កតំ្តាជំីរ�ញន្តែដំល់�ឱំ្យយមានភ្ជាព័រ �កចកើ�មូើនខាះ ងំរបូស់់ Web 2.0 �ឺការកើ�បូើ�បាស់់អ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� តត្តាមូទូំរស័់ព័ាចល័់ត 
�ួបូ�សនំ�ងការកើកើនកើឡិើងនៃនបូណំាញស់ងគមូ ន�ងការកើព័ញន�យមូយុ៉ាងខាះ ងំនៃនឧបូករណ៍្តុំចល័់តន្តែដំល់ដំំកើណ្តុំើ រការ
កើ�យ�បូព័ន័ធ�បូត�បូតំ�ការ Android ន�ង iOS។ កើយ៉ាងត្តាមូ Tim O’ReillyTim O’Reilly បានឱ្យយន�យមូនយ័ Web 2.0 
�ជាបូដំ�វតំនអ៍ាជី�វកមីូកើ�កំ�ងឧស់ាហកមីូក�ំព័យូទំរ័ ន្តែដំល់បូណំាល់មូកព័�ការចាបូយ់ក ន�ងការរ �កចកើ�មូើន
នៃន�បូព័ន័ធអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត រមួូជាមូយួការព័ាយ៉ាមូកំ�ងការន្តែស់ើងរកអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីន ៍កដូ៏ំចជាភ្ជាព័កើជា�ជីយ័ព័�
អ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត។ Web 2.0 �ឺជា�ំល់ន្តែដំល់អ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ អាច��បូ�់�ង, កើធឺើើអ៊ីនំរកមីូ, ន្តែកស់�មួូល់, 
បូកើងើើត ន�ង�កញ់្ចូេូ ល់នូវមាត�កាថី្មី�ៗ កើ�កើល់ើកើ�ហទំំព័រ័  ន�ងអាចមានស់មូតិភ្ជាព័ឱ្យយមូន�ស់សកើ�ជី�ំវ �ញព័�ភព័កើ�ក
កើ�បូើ�បាស់់ ន�ងកើមូើល់កើ�ើញបានភ្ជាះ មូៗ។ ការវ �វតំទាំងំកើន�បានអ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយមានភ្ជាព័កើល់ចកើ�ះ នៃនកមូីវ �ធឺ� 
ន�ង�ំល់បូកើចេកវ �ទំាល់ប�ៗ  ជាមូយួការព័�ង�កអ៊ីនំរកមីូត្តាមូ�បូព័ន័ធអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� តបានកានន់្តែត�បូកើស់ើរ ដូំចជា
Airbnb, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Uber, WhatsApp ន�ង YouTube ជាកើដំើមូ។ 
កមីូវ �ធឺ�ទាំងំកើន�កប៏ានជំីរ�ញកំកើណ្តុំើ នកើស់ដំាក�ចេមូយួន្តែ�ំកធំឺស់�មាបូ�់បូកើទំស់កើស់ាើរទូំទាំងំព័�ភព័កើ�ក កំ�ងកើ��
កមុូ�ជាស់ព័ើនៃថ្មីៃកអ៏ាចរក�បាកច់ំណូ្តុំល់ព័��កុមូហុ�នយកសទាំងំអ៊ីស់់កើន��ងន្តែដំរ។ ទំនា�មូកើន� ការវ �វតំទាំងំអ៊ីស់់កើន�
បានកើធឺើើឱ្យយមូន�ស់សរាបូ�់ន�កអ់ាចរក�បាកច់ំណូ្តុំល់កើ��កើមុាង ឬកើព័ញកើមុាងបាន ដូំចជា ការល់កទំ់ំន�ញ
កើ�កើល់ើបូណំាញស់ងគមូ ការបូកើ�ងៀនត្តាមូ�បូព័ន័ធអ៊ីនឡាញ ការល់ក�់ល់�ត�ល់កើ�កើ���បូកើទំស់ ន�ង
ស់កមូីភ្ជាព័កើ�សងៗជាកើ�ចើនកើទំៀត។ 
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 យុ៉ាងណាកក៏ើ�យ កើ�កាយមូក បូ�ា បូព់័�អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់បានយល់់ដំ�ងចាស់់ព័� Web 2.0 ន�ងបាន
កើមូើល់កើ�ើញព័�បូញ្ញាា ជាកើ�ចើន ន្តែដំល់កើកើតមានកើឡិើងកើ�កំ�ង Web 2.0 ដូំចជា ការលួ់ច ន�ងល់កទ់ំ�នំនយ័របូស់់
អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ កើ�យសារកងើ�ខាតកើល់ើការ��បូ�់�ងទ់ំ�នំនយ័របូស់់ខ្លឹះួន ន្តែដំល់ន្តែស់ំងឱ្យយកើ�ើញព័� អ៊ីស់នំ�ស់�ខ្លឹ
កើ�កើល់ើ�បូព័ន័ធអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត។ កើ�ំើមូកើចញព័�ការ��ត�ូរកើដំើមូប�កើ���សាយ�ល់វ �បាកទាំងំកើន� កើហើយ កើទំើបូបូកើងើើត
ឱ្យយមានការឈានកើ�រក កើ�ហទំំព័រ័ ៣.០កើ�ហទំំព័រ័ ៣.០ (Web 3.0) ន្តែដំល់កើ�ំតកើល់ើការអាន-ការស់រកើស់រ-កមីូស់�ទំធការអាន-ការស់រកើស់រ-កមីូស់�ទំធ  
(Read-Write-Own)។ Web 3.0 �តូវបានបូកើងើើតកើឡិើងកើ�យន្តែ�ែកកើល់ើកើ�ល់�ំន�តស់ំូល់នៃនវ �មូជីឈការ 
ការកើបូើកចំហរ ន�ងអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនស៍់�មាបូអំ់៊ីកកើ�បូើ�បាស់់កានន់្តែតកើ�ចើន។ Web 3.0 �តូវបានកើ�សាគ ល់់�
ជាកើ�ហទំំព័រ័�កើព័ល់អ៊ី��ត កើហើយវា�តូវបានបូកើងើើតកើឡិើងកើ�យបូញ្ញាា ស់�បូបន�មូី�ត(AI), កើ�ហទំំព័រ័ 
semantic ន�ងបូកើចេកវ �ទំាព័�កើស់ស់ជាកើ�ចើនកើ�សងកើទំៀត។ កើ�ល់បំូណ្តុំងនៃនការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំា
ទាំងំអ៊ីស់់កើន� �ឺកើដំើមូប��ំល់់ឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ទំទួំល់បាននូវទំ�នំនយ័កានន់្តែត�បូកើស់ើរ, រហ័ស់ជាងមូ�ន, អាច
��បូ�់�ងទំ�នំនយ័ ន�ងន្តែបូងន្តែចករវាងទំ�នំនយ័ព័�ត ន�ងមូ�នព័�ត។

I. អ៊ីើ�កើ�ជា Web 3.0?I. អ៊ីើ�កើ�ជា Web 3.0?

 Web 3.0 �តូវបានកើ�ចាតទ់ំ�ក�ជាជំី�នទ់ំ� ៣ នៃន Web កើហើយ�តូវបានកំណ្តុំត�់ជា Web នៃន
ការអាន-ការស់រកើស់រ-កមីូស់�ទំធ (Read-Write-Own)។ ��ត�ត�មូកើព័ល់បូចេ�បូបនំ Web 3.0 សិ់�តកើ�កំ�ង
ដំំណាកក់ាល់នៃនការវ �វតំកើ�កើឡិើយ កើ�យការកើ�បូើ�បាស់់កើ�មានក�មូ�តទាំបូ។ កើ�ក Tim Berners-LeeTim Berners-Lee  
ន្តែដំល់ជាអំ៊ីកបូកើងើើត WWW ឬ World Wide Web បានកំណ្តុំតន់�យមូនយ័នៃន Web 3.0 �ជា Semantic 
Web ឬជាបូកើចេកវ �ទំាន្តែដំល់អ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយមានការ�ល់�ត ការន្តែចករនំ្តែល់ក ន�ងការតភ្ជាា បូ ់កើ�យបូកើចេកវ �ទំាកើន�
កើធឺើើការន្តែស់ើងរក ន�ងវ �ភ្ជា�កើ�យខ្លឹះួនឯង ជំីនួស់ឱ្យយការកើ�បូើកើល់ខ្លឹ ន�ងពាកយ�នះ��។ Web 3.0 មានភ្ជាព័ឆ្នាំះ តនៃវ
ន�ងមានស់មូតិភ្ជាព័��បូ�់�នកំ់�ងការ��ន�រនំរភ្ជាព័កើ�យខ្លឹះួនឯង រមួូទាំងំមានភ្ជាព័កើបូើកចំហរស់�មាបូ់
ការកើ�បូើ�បាស់់។ Web 3.0 ន�ងកើ�បូើ�បាស់់នូវបូកើចេកវ �ទំា ដូំចជា បូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�ត (AI) ន�ងមុាស់��នស់�កា
(Machine Learning) ជាកើដំើមូ កំ�ងការបូក�សាយទំ�នំនយ័ ន�ងខ្លឹះ�មូសារកើ�ត្តាមូត�មូូវការរបូស់់អំ៊ីក
កើ�បូើ�បាស់់ កដូ៏ំចជាបូរ �បូទំកើ�សងៗ។ មូូល់�ា ន����នៃនការវ �វតំរបូស់់ Web 3.0 �ឺការរមួូបូញ្ចូេូ ល់នូវកើ�ល់�ំន�ត
ដូំចជា វ �មូជីឈការ (Decentralize) ន�ងការកើ�បូើ�បាស់់នូវបូកើចេកវ �ទំា Blockchain កំ�ងការជំីរ�ញការកើបូើក
ចំហរ (Openness) កើដំើមូប���នូវអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនន៍ៃនកើ�ហទំំព័រ័ជូីនដំល់់អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់។

 ល់កខណ្តុំៈទូំកើ�នៃន Web 3.0 មានដូំចខាងកើ�កាមូ៖

 ការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�ត (AI) ន�ងមុាស់��នស់�កា (Machine Learning) ន្តែដំល់
 ជាល់ទំធ�ល់កើធឺើើឱ្យយ Web 3.0 កានន់្តែតមានភ្ជាព័ឆ្នាំះ តនៃវ កើ�ះើយតបូកានន់្តែត�បូកើស់ើរកើ�ន�ងត�មូូវការ
 របូស់់អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់
 ការភ្ជាា បូឧ់បូករណ៍្តុំ ន�ងកមីូវ �ធឺ�ជាកើ�ចើន ត្តាមូរយៈការកើ�បូើនូវបូកើចេកវ �ទំា Internet of Things (IoT) 
 ន�ងទំ�នំនយ័ Semantic បានជួីយស់�មូួល់ដំល់់ដំកំើណ្តុំើ រការឱ្យយកានន់្តែតមាន�បូស់�ទំធភ្ជាព័
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II. អ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនន៍ៃនការកើ�បូើ�បាស់់ Web 3.0II. អ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនន៍ៃនការកើ�បូើ�បាស់់ Web 3.0

 កើ�ហទំំព័រ័ជាកន្តែនះងបូង្ហាា ញព័ត័ម៌ានកំ�ងទំ�មូងជ់ាសារ, អ៊ីតិបូទំ, រូបូភ្ជាព័, សំ់កើឡិង ន�ងជាវ �កើដំអ៊ី ូ
ន្តែដំល់អ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់អាចន្តែស់ើងរកព័ត័ម៌ាន អាចចូល់កើមូើល់ ន�ងទាំញយកមាត�កាកើ�កំ�ង
កើ�ហទំំព័រ័ ព័�ទំ�កន្តែនះងណាកប៏ានឱ្យយន្តែតមានអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត។ កើ�ហទំំព័រ័បានកាះ យជាកើរឿងចាបំាចស់់�មាបូ់
សិាបូន័ ន�ងអាជី�វកមីូ ន្តែដំល់ពួ័កកើ�ស់�ទំធន្តែតមានកើ�ហទំំព័រ័�ា ល់់ខ្លឹះួន កើដំើមូប�ឱ្យយពួ័កកើ�អាចភ្ជាា បូទំ់ំ�កទំ់ំនង
ជាមូយួអ៊ីត�ថ្មី�ជីន ន�ងកើធឺើើការ�សព័ើ�ាយព័��ល់�ត�ល់ ឬកើស់វាកមីូ��។ Semantic Web ន្តែដំល់កើ�បូើ�បាស់់
កើ�កំ�ង Web 3.0 �តូវបានកើ�ចាតទ់ំ�ក�ជាជំីហានបូ�ា បូន់ៃនការវ �វតំរបូស់់កើ�ហទំំព័រ័ កើហើយវាន�ង�ំល់់នូវ
បូទំព័�កើសាធឺនក៍ានន់្តែតល់ែ�បូកើស់ើរឱ្យយអ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់។  

 ខាងកើ�កាមូកើន��ឺជាអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនម៍ូយួចំនួននៃនការកើ�បូើ�បាស់់ Web 3.0៖

     កមូីស់�ទំធ (Ownership)កមូីស់�ទំធ (Ownership)

 �កុមូហុ�នធឺំៗមូយួចំនួនបាន��បូ�់�ងទំ�នំនយ័របូស់់អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់ អ៊ីស់់រយៈកើព័ល់ជាយូរមូកកើហើយ
ន្តែដំល់�កុមូហុ�នទាំងំកើ��បានកើស់ំើឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់�ំល់់នូវទំ�នំនយ័�ា ល់់ខ្លឹះួន កើដំើមូប�ចូល់កើ�កាន�ំ់ល់ ន�ង
កើស់វាកមូីរបូស់់ព័ួកកើ�។ យុ៉ាងណាមូ�ញ �កើព័ល់បូចេ�បូបនំ អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់បានបូកើងើើនការយល់់ដំ�ងអ៊ីំព័�ស់�ទំធ
កំ�ងការ��បូ�់�ងទំ�នំនយ័�ា ល់់ខ្លឹះួនរបូស់់ព័ួកកើ� ន្តែដំល់កើន�ជាមូូល់កើហត�កើធឺើើឱ្យយពួ័កកើ�ចងម់ានភ្ជាព័ជាមាេ ស់់
កើល់ើព័ត័ម៌ានរបូស់់ព័ួកកើ�ជាងមូ�ន។ វ �ធឺ�សាស្រ្តស់ំកើ�ំតកើល់ើអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ វ �ធឺ�សាស្រ្តស់ំកើ�ំតកើល់ើអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ (User-Centric Approach)(User-Centric Approach)  
ជាវ �ធឺ�សាស្រ្តស់ំមូយួរបូស់់ Web 3.0 កើដំើមូប��ំល់់ឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ទំទួំល់បាននូវការ��បូ�់�ងកានន់្តែតកើ�ចើន
កើល់ើទំ�នំនយ័�ា ល់់ខ្លឹះួនរបូស់់ព័ួកកើ� ន្តែដំល់កើធឺើើឱ្យយ�កុមូហុ�នធំឺៗមូ�នអាចល់កព់័ត័ម៌ានរបូស់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់
កើ�យ�ីនការអ៊ីន�ញ្ញាា ត ឬបំូពានវ ��នការស់�វតិ�ភ្ជាព័កើឡិើយ។ អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់អាចកើ�ជីើស់កើរ ើស់ព័ត័ម៌ាន
ន្តែដំល់ព័ួកកើ�ចងន់្តែចករនំ្តែល់កជាមូយួអាជី�វកមូី ន�ង�កុមូហុ�នកើ�សងៗ ។

     ការន្តែស់ើងរកព័ត័ម៌ាន�បូកបូកើ�យ�បូស់�ទំធភ្ជាព័ (Efficient searching)ការន្តែស់ើងរកព័ត័ម៌ាន�បូកបូកើ�យ�បូស់�ទំធភ្ជាព័ (Efficient searching)

 កើ�កើល់ើ Web 3.0 អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់អាចន្តែស់ើងរកព័ត័ម៌ានកានន់្តែតមាន�បូស់�ទំធភ្ជាព័ ត្តាមូរយៈ Semantic 
Web ន្តែដំល់ជួីយដំល់់ការន្តែស់ើងរក ន�ងការវ �ភ្ជា�កើ�យន្តែ�ែកកើល់ើស់មូតិភ្ជាព័កំ�ងការយល់់អ៊ីតិនយ័នៃនពាកយ។ 
ដូំចកើន� កើ�កើព័ល់ន្តែដំល់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ន្តែស់ើងរកទំ�នំនយ័ ឬព័ត័ម៌ានកើ�កើល់ើមុាស់��នន្តែស់ើងរក វាន�ងបូង្ហាា ញនូវ
ល់ទំធ�ល់ន្តែដំល់ពាកព់័ន័ធ ជំីនួស់ឱ្យយការបូង្ហាា ញនូវកើ�ហទំំព័រ័កើព័ញន�យមូន្តែដំល់មានអ៊ីំកច�ចកើមូើល់កើ�ចើន។

 កើស់រ �ភ្ជាព័កំ�ងការកើធឺើើអ៊ីនំរកមូី កំ�ងទំ�មូងជ់ាសា�រណ្តុំៈ ឬជាឯកជីន កើ�យកើ�ហទំំព័រ័ Web 3.0  
 មានល់កខណ្តុំៈ Dynamic
 ការកើ�បូើ�បាស់់�កាហើ�ក 3D 
 កើបូើកឱ្យកាស់ដំល់់ការចូល់រមួូកើ�យកើស់រ �។
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     �ួរឱ្យយទំ�កច�តំ ន�ងមូ�ន�តូវការស់�ំការអ៊ីន�ញ្ញាា ត (Trustful and Permissionless)�ួរឱ្យយទំ�កច�តំ ន�ងមូ�ន�តូវការស់�ំការអ៊ីន�ញ្ញាា ត (Trustful and Permissionless)

 កើ�កើល់ើ Web 3.0 បូកើចេកវ �ទំា blockchain អាចអ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់កើធឺើើ�បូត�បូតំ�ការហ�រញ្ចូា វតិ�
ជាមូយួ�ំកើ�យមូ�នចាបំាចព់ាកព់័ន័ធន�ងអាជាា ធឺរកណំាល់ណាមូយួកើឡិើយ ន្តែដំល់វា�ំល់់ភ្ជាព័ង្ហាយ�ស់ួល់
ន�ងបូកើងើើនទំំន�កច�តំមូយួយុ៉ាងល់ែស់�មាបូអំ់៊ីកកើ�បូើ�បាស់់។ កើល់ើស់ព័�កើន�កើទំៀត អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់កអ៏ាចចូល់កើ�បូើ
កើ�ហទំំព័រ័ ន�ងទាំញយកទំ�នំនយ័ន្តែដំល់ពួ័កកើ��តូវការយកមូកកើ�បូើ�បាស់់ កើ�យមូ�នចាបំាចទ់ាំមូទាំរការ
អ៊ីន�ញ្ញាា តព័�សិាបូន័��បូ�់�ងណាមូយួកើ��កើទំ។ ការណ៍្តុំកើន� បូង្ហាា ញ�អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់អ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� តកើ�ន្តែត
រកាឯកជីនភ្ជាព័ ជាល់កខណ្តុំៈអ៊ី�មូ�កកើ�កើល់ើអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត កើ�យសារពួ័កកើ�មូ�នបានន្តែចករនំ្តែល់កព័ត័ម៌ាន
�ា ល់់ខ្លឹះួន ត្តាមូរយៈការទំទួំល់យក cookies។ ទំនា�មូកើន� ពួ័កកើ�អាចអ៊ីន�វតំស់កមីូភ្ជាព័កើ�សងៗដូំចជា 
ការកើ��ដូំរទំ�នំនយ័ ការទាំញយកទំ�នំនយ័ ន�ងស់កមីូភ្ជាព័កើ�សងៗកើទំៀត កើ�យមូ�នចាបំាចស់់�ំការអ៊ីន�ញ្ញាា ត
ព័�ភ្ជា��ទំ�បូ�ណាមូយួកើឡិើយ។

     តមាះ ភ្ជាព័ (Transparency)តមាះ ភ្ជាព័ (Transparency)

 ��ណ្តុំវ �បូតំ�សំ់ខានម់ូយួនៃន Web 2.0 �ឺការខ្លឹើ�តមាះ ភ្ជាព័។ តមាះ ភ្ជាព័កើ�ទំ�កើន� សំ់កើ�ដំល់់ការកើបូើក
ទូំ�យស់�មាបូក់ារត្តាមូ�ន ន�ងការព័�ន�តយកើល់ើទំ�នំនយ័�ា ល់់ខ្លឹះួន។ អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់កើស់ាើរន្តែតមូ�នដំ�ង�
�កុមូហុ�នធឺំៗកើធឺើើអ៊ីើ�ខ្លឹះ�ជាមូយួទំ�នំនយ័របូស់់ព័ួកកើ�។ ដូំកើចំ� Web 3.0 បានបូកើងើើតកើឡិើងជាមូយួអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីន៍
ព័�កើស់ស់មូយួកើទំៀត ន្តែដំល់អ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់អាចត្តាមូ�នទំ�នំនយ័របូស់់ព័ួកកើ� ន�ងព័�ន�តយកើមូើល់កូដំ
កើ�ព័�កើ�កាយ�ំល់ ន្តែដំល់ពួ័កកើ�កើ�ជីើស់កើរ ើស់កើ�បូើ�បាស់់។ ការណ៍្តុំកើន� បាន�ំល់់ឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់នូវភ្ជាព័
ជាមាេ ស់់កើល់ើទំ�នំនយ័របូស់់ព័ួកកើ��បូកើស់ើរជាងមូ�ន។

     ស់�វតិ�ភ្ជាព័ (Security)ស់�វតិ�ភ្ជាព័ (Security)

 ស់�វតិ�ភ្ជាព័កើ�ហទំំព័រ័ (Website security) �ឺជាកើរឿងមូយួសំ់ខានស់់�មាបូអំ់៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ រមួូទាំងំ
សិាបូន័រដំា ន�ងឯកជីន កើ�យខាះ ច�កើ�ហទំំព័រ័អាច�តូវបានលួ់ចចូល់ ន្តែដំល់កើធឺើើឱ្យយទំ�នំនយ័សំ់ខាន់ៗ
�តូវបានបាតប់ូង។់ Web 3.0 កើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំា Blockchain កើដំើមូប�កើ���សាយបូញ្ញាា កងើល់់កើន� 
កើ�យ��នូវការការពារស់�វតិ�ភ្ជាព័ដំល់់ទំ�នំនយ័របូស់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់។ ទំ�នំនយ័�តូវបានកើធឺើើវ �មូជីឈការ 
ន�ងរកាទំ�កកំ�ងកើព័ល់ដំំណាល់�ំកើ�ត្តាមូទំ�ត្តាងំកើ�សងៗ ន្តែដំល់កើធឺើើឱ្យយពួ័ក Hacker ព័�បាកកំ�ងការលួ់ចយក
ទំ�នំនយ័។ ជាមូយួអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនក៍ើន� កអ៏ាចជីួយដំល់់រាជីរ�ា ភ�បាល់កំ�ងការកើរៀបូចំកមូីវ �ធឺ�កើបា�កើឆំ្នាំតត្តាមូ
�បូព័ន័ធកើអ៊ីឡិ�ច�តូន�ក (e-voting) កំ�ងទំ�មូងជ់ា DApp (Decentralized Application) ន្តែដំល់ទំ�នំនយ័
កើបា�កើឆំ្នាំត�តូវបានរកាទំ�កយុ៉ាងមានស់�វតិ�ភ្ជាព័។

     កាតប់ូនិយចំណាយ (Cost reduction)កាតប់ូនិយចំណាយ (Cost reduction)

 ត្តាមូរយៈបូកើចេកវ �ទំា Blockchain ន�ងក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត បានកើធឺើើឱ្យយអំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់មានទំំន�កច�តំកំ�ង
ការកើធឺើើ�បូត�បូតំ�ការជាមូយួភ្ជា��មាខ ងកើទំៀត រមួូមាន ការកើ�ារហ�រញ្ចូា វតិ�, �បូត�បូតំ�ការទូំទាំត ់ន�ង�បូត�បូតំ�ការ
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កើ�សងៗកើទំៀត កើ�យមូ�នចាបំាចម់ានអាជាា ធឺរកណំាល់។ ការណ៍្តុំកើន� បានកាតប់ូនិយចំណាយន្តែដំល់�តូវ�ំល់់
ឱ្យយកើ�អាជាា ធឺរកណំាល់ កើហើយបានកើធឺើើ�បូត�បូតំ�ការមាន�បូស់�ទំធភ្ជាព័ជាងមូ�ន កើល់ឿនជាងមូ�ន ន�ងចំណាយ
ត�ចជាង�បូត�បូតំ�ការត្តាមូរយៈធឺ��រ ន្តែដំល់�ំល់់ឱ្យយអាជី�វកមីូនូវវ �ធឺ�ល់ែ�បូកើស់ើរមូយួកំ�ងការទំទួំល់បាន
ការទូំទាំត ់កើហើយកជ៏ីួយព័�ង�ងជំីកើនឿទំ�កច�តំរវាងនៃដំ�ូអាជី�វកមូី កើ�យកាតប់ូនិយ “ការចំណាយកើល់ើការ
កសាងជំីកើនឿទំ�កច�តំ” (Cost of Trust) ន្តែដំល់ន�ងជួីយស់�មូួល់ដំល់់ដំំកើណ្តុំើ រការអាជី�វកមីូ �ព័មូទាំងំអាច
�ំល់់�ល់ចំកើណ្តុំញដំល់់ការវ �ន�កើយ៉ា��ងន្តែដំរ។ 

III. បូកើចេកវ �ទំាសំ់ខាន់ៗ នៃន Web 3.0 III. បូកើចេកវ �ទំាសំ់ខាន់ៗ នៃន Web 3.0 

 កើ�កំ�ងយ��ស់មូយ័ឌី�ជី�ថ្មីល់កើន� ទំ�នំនយ័ភ្ជា�កើ�ចើន�តូវបាន��បូ�់�ងកើ�យ�កុមូហុ�នធំឺៗ ដូំចជា 
Google, Facebook, Microsoft ន�ង Amazon កើហើយវាបានបូកើងើើតជាបូញ្ញាា  ន្តែដំល់កើធឺើើឱ្យយមានការរ ���ន់
ជាកើ�ចើន។ អ៊ីត�ថ្មី�ជីនមានការ��បូ�់�ងកំ�ងក�មូ�តទាំបូកើល់ើការកើ�បូើ�បាស់់ទំ�នំនយ័របូស់់ខ្លឹះួន ន្តែដំល់វាបូកើងើើតជា
ភ្ជាព័អ៊ីស់នំ�ស់�ខ្លឹ ភ្ជាព័មូ�នទំ�កច�តំ ន�ងភ្ជាព័ភយ័ខាះ ចកំ�ងការន្តែចកចាយទំ�នំនយ័របូស់់ព័ួកកើ�។ ការទាំញ
យក�បូកើយ៉ាជីនព៍័�ទំ�នំនយ័របូស់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ បានបូងើឱ្យយមានការកើចាទំ�បូកានជ់ាកើ�ចើន�បូឆ្នាំងំន�ង�កុមូហុ�ន
ទាំងំកើ��។ Web 3.0 មានស់កំាន�ព័ល់កំ�ងការ�ំល់់ឱ្យយអ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់នូវឧបូករណ៍្តុំកើ�បូើ�បាស់់កានន់្តែតអ៊ីសាេ រយ 
កើល់ើស់ព័��បូព័ន័ធ�សព័ើ�ាយស់ងគមូ ការ�ាយ ន�ងការទំ�ញទំំន�ញត្តាមូអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត ន្តែដំល់មានកើ�កើល់ើ Web 2.0 
ន្តែដំល់អ៊ីំកកំព័�ងន្តែតកើ�បូើ�បាស់់។ 

 ខាងកើ�កាមូកើន�ជាបូកើចេកវ �ទំាសំ់ខាន់ៗ មូយួចំនួនន្តែដំល់ Web 3.0 កើ�បូើ�បាស់់៖

     កើ�ហទំំព័រ័ Semanticកើ�ហទំំព័រ័ Semantic 

 កើ�ហទំំព័រ័ Semantic �ឺជាជំីហានបូ�ា បូន់ៃនការរ �កចកើ�មូើនរបូស់់កើ�ហទំំព័រ័។ កើ�ហទំំព័រ័ Semantic 
ព័�ង�ងបូកើចេកវ �ទំាអ៊ីនឡាញន្តែដំល់មានត�មូូវការស់�មាបូក់ារបូកើងើើត ការន្តែចករនំ្តែល់ក ការព័�ង�ងកើល់ើការ
ន្តែស់ើងរក ន�ងការវ �ភ្ជា�កើ�យន្តែ�ែកកើល់ើស់មូតិភ្ជាព័កំ�ងការយល់់អ៊ីតិនយ័នៃនពាកយ ជាជាងពាកយ�នះ�� ឬកើល់ខ្លឹ។ 
កើយ៉ាងត្តាមូកើ�ក Tim Berners-LeeTim Berners-Lee កើ�ល់កើ�ច�ងកើ�កាយនៃនកើ�ហទំំព័រ័ Semantic �ឺអ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយ
ក�ំព័យូទំរ័កើធឺើើការន្តែកន្តែ�បូទំ�នំនយ័ជំីនួស់កើយើងឱ្យយបានកានន់្តែត�បូកើស់ើរកើឡិើង។ កើ�កបានបូនំកើទំៀត� ពាកយ 
“Semantic”“Semantic” កើ�កំ�ងបូរ �បូទំនៃនកើ�ហទំំព័រ័ Semantic មាននយ័� “ការដំកំើណ្តុំើ រការរបូស់់មុាស់��ន” ឬ“ការដំកំើណ្តុំើ រការរបូស់់មុាស់��ន” ឬ  
“អ៊ីើ�ន្តែដំល់ក�ំព័យូទំរ័អាចកើធឺើើបានជាមូយួទំ�នំនយ័”“អ៊ីើ�ន្តែដំល់ក�ំព័យូទំរ័អាចកើធឺើើបានជាមូយួទំ�នំនយ័”។

     បូញ្ញាា ស់�បូបន�មូី�ត (AI) ន�ងមុាស់��នស់�កា (Machine Learning)បូញ្ញាា ស់�បូបន�មូី�ត (AI) ន�ងមុាស់��នស់�កា (Machine Learning)

 បូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�តបូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�ត (AI) ន�ងមុាស់��នស់�កាន�ងមុាស់��នស់�កា (Machine Learning) បាន�ា��កើឡិើងនូវ�បូជា
�បូ�យភ្ជាព័យុ៉ាងខាះ ងំកំ�ងរយៈកើព័ល់បូុ��ីនឆំ្នាំចំ�ងកើ�កាយកើន�។ កើ�យន្តែឡិក កើ��បូកើទំស់កមូុ�ជា កំ�ងអ៊ីំឡិ�ងកើព័ល់
វ �បូតំ�ជំីងឺកូវ �ដំ-១៩ ចំនួននៃនការកើកើនកើឡិើងនៃនការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�ត ន�ងមុាស់��នស់�កា
មានការរ �កចកើ�មូើនយុ៉ាងខាះ ងំ កើបូើកើទាំ�បូ�ជាកើយើងកើ�មានការខ្លឹើ�ខាតន្តែ�ំកបូកើចេកកើទំស់ ន�ងកើហ�ា រច�ស់មុូន័ធ
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កើ�កើឡិើយ។ កើយើងកើ�ើញមានការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំាកើន�កើ�ចើន ដូំចជាកើ�កំ�ងកមូីវ �ធឺ�អ៊ីបូរ់តំ្តាមូ�បូព័ន័ធ
អ៊ីនឡាញកំ�ងអ៊ីំឡិ�ងកើព័ល់បូ�ទំសា�កើរៀន ន�ងកមូីវ �ធឺ�បូញ្ញាា ទំ�ញអាហារ ន�ងទំំន�ញកើ�សងៗជាកើដំើមូ។ 
បូន្តែនិមូព័�កើន� បូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�ត ន�ងមុាស់��នស់�កាក�៏តូវបាន�កប់ូញ្ចូេូ ល់កើ�កំ�ងឧបូករណ៍្តុំ
ជាកើ�ចើន ដូំចជា ទូំរស័់ព័ានៃដំ កើថ្មីបូកើបូះត ឬកំព័យូទំរ័ជាកើដំើមូ ន្តែដំល់វាមានទំ�មូង ់ដូំចជា មូ�ខ្លឹង្ហារ Siri របូស់់ 
Apple។ មុាស់��នស់�កាក�៏តូវបានកើ�បូើកើដំើមូប�ព័ាករណ៍្តុំព័�បូំណ្តុំង ន�ងឥរ �យ៉ាបូថ្មីរបូស់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ ត្តាមូរយៈ
ការដំំកើណ្តុំើ រការទំ�នំនយ័យុ៉ាងកើ�ចើនកំ�ងកើព័ល់កើវ�ជាកន់្តែស់ំង។ បូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�តបូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មីូ�ត ន�ងមុាស់��នស់�កាមុាស់��នស់�កា
បាន�ំល់់ល់ទំធភ្ជាព័ជាកើ�ចើនកំ�ងការ�បូមូូល់ទំ�នំនយ័ ន�ងន្តែ�បូកាះ យទំ�នំនយ័ទាំងំកើ��មូកជា�បូកើយ៉ាជីន៍
ស់�មាបូអំ់៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ ត្តាមូរយៈការ�កប់ូញ្ចូេូ ល់ឧបូករណ៍្តុំទាំងំកើន�កើ�កំ�ង Web 3.0។ កើល់ើស់ព័�កើន�កើទំៀត 
វាអាចន្តែស់ើងយល់់ព័�ព័ត័ម៌ានត្តាមូរយៈស់កមីូភ្ជាព័របូស់់មូន�ស់សកើ�កើល់ើ�បូព័ន័ធអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត សំ់កើ�បូកើងើើន
�បូស់�ទំធភ្ជាព័នៃនការបូំកើព័ញត�មូូវការរបូស់់អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់ឱ្យយកានន់្តែតមានភ្ជាព័ឆ្នាំះ តនៃវ ន�ងកានន់្តែតឆ្នាំបូរ់ហ័ស់។
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     បូកើចេកវ �ទំា Blockchainបូកើចេកវ �ទំា Blockchain

 បូកើចេកវ �ទំា Blockchain �ឺកើ�បូៀបូបានកើ�កើស់ៀវកើ�កំណ្តុំតក់ើហត�មូយួន្តែដំល់កត�់ត្តារាល់់�បូត�បូតំ�ការ
ព័�មំាកក់ើ�មំាក ់ន�ងអាចកើធឺើើ�បូត�បូតំ�ការកើ�យមូ�នចាបំាចម់ានអាជាា ធឺរកណំាល់ កើហើយរាល់់�បូត�បូតំ�ការ
ទាំងំអ៊ីស់់�ឺ �តូវបានរកាទំ�ក�បូកបូកើ�យស់�វតិ�ភ្ជាព័កើ�កើល់ើអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត។ ទំនា�មូកើន� វាមានស់កំាន�ព័ល់
អាចកើ�បូើស់�មាបូក់ារកើ�ារហ�រញ្ចូា វតិ�, �បូត�បូតំ�ការទូំទាំត ់ន�ងអាចកើ���សាយ�ល់វ �បាក��ជាកើ�ចើនកើទំៀត។ 
បូកើចេកវ �ទំា Blockchain អាចជីួយព័�ង�ងជំីកើនឿទំ�កច�តំរវាងនៃដំ�ូអាជី�វកមីូ កើ�យកាតប់ូនិយ “ការចំណាយ“ការចំណាយ
កើល់ើការកសាងជំីកើនឿទំ�កច�តំ”កើល់ើការកសាងជំីកើនឿទំ�កច�តំ” (Cost of Trust) ន្តែដំល់ន�ងជីួយស់�មូួល់ដំល់់ដំំកើណ្តុំើ រអាជី�វកមូី �ព័មូទាំងំ
អាច�ំល់់�ល់ចំកើណ្តុំញដំល់់ការវ �ន�កើយ៉ា��ងន្តែដំរ។ ស់ព័ើនៃថ្មីៃកើន� �បូជាជីនកមុូ�ជាកម៏ានការយល់់ដំ�ងកើ�ចើន
ព័�បូកើចេកវ �ទំា Blockchain �ងន្តែដំរ ត្តាមូរយៈការកើ�បូើ�បាស់់�ំល់ ដូំចជា Binance, Coinbase, Kraken 
ន�ង Crypto.com ជាកើដំើមូ។ បូន្តែនិមូព័�កើន� បូណំាសិាបូន័ឯកជីនតូចធំឺ ន�ងអំ៊ីកកើធឺើើការឯករាជីយមូយួចំនួន
កប៏ានព័ាយ៉ាមូន្តែចករនំ្តែល់កចំកើណ្តុំ�ដំ�ងន្តែ�ំកបូកើចេកវ �ទំា Blockchain �ងន្តែដំរ។ ធឺ��រជាត�នៃនកមុូ�ជា
កប៏ានបូកើងើើត�បូព័ន័ធទូំទាំត�់បាក ់ន្តែដំល់បានកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំា Blockchain មានកើឈីា�� “បា�ង”“បា�ង”  
(Bakong)(Bakong) កើដំើមូប�ជីួយស់�មូួល់ដំល់់ការទូំទាំត�់បាកត់្តាមូទូំរស័់ព័ា, កើស់វាធឺ��រត្តាមូរយៈអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត ន�ង
កមូីវ �ធឺ�ហ�រញ្ចូា វតិ�ជាកើ�ចើន។
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     The MetaverseThe Metaverse

 MetaverseMetaverse មូ�ន�ត�មូន្តែតទាំកទ់ំងន�ងទំ�មូងប់ូកើចេកវ �ទំាន្តែតមូយួកើទំ បូុ�ន្តែនំជាស់កមីូភ្ជាព័ទូំកើ�នៃន
រកើបូៀបូរបូបូន្តែដំល់មូន�ស់សចូល់រមួូ ន�ង�បា�ស័់យទាំកទ់ំងជាមូយួបូកើចេកវ �ទំា �ស់បូកើព័ល់ន្តែដំល់បូកើចេកវ �ទំា
មានការ�ះ ស់់បូំូរយុ៉ាងឆ្នាំបូរ់ហ័ស់។ បូកើចេកវ �ទំា MetaverseMetaverse ន�ង�តូវបានកើ�បូើ�បាស់់កើ�កំ�ង Web 3.0 
កើដំើមូប�កើធឺើើការ�ះ ស់់បូំូររកើបូៀបូរបូបូកំ�ងការ�បា�ស័់យទាំកទ់ំង�ំ ន�ងស់កមីូភ្ជាព័ន្តែដំល់មូន�ស់សកើធឺើើអ៊ីនំរកមីូ
ជាមូយួអ៊ី��នធឺឺណ្តុំ� ត�កើព័ល់អ៊ី��ត ន្តែដំល់វាអាច�ំល់់ជាបូទំព័�កើសាធឺនថី៍្មី�ដំល់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់។ កើដំើមូប�
បូកើងើើតបូទំព័�កើសាធឺនល៍់ែៗដំល់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ វាព័�ងន្តែ�ែកភ្ជា�កើ�ចើនកើល់ើការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំា Virtual 
Reality (VR) ន�ង Augmented Reality (AR)។ បូទំព័�កើសាធឺនថី៍្មី�ទាំងំកើន� អាចឱ្យយអំ៊ីកទំ�ញទំំន�ញន្តែបូបូ
ឌី�ជី�ថ្មីល់ ន�ងទំទួំល់បានបូរ �យ៉ាកាស់ថី្មី�កើ�កំ�ងព័�ភព័ Metaverse �ងន្តែដំរ។ បូចេ�បូបនំកើន�កើយើងកក៏ើ�ើញ
មាន�កុមូហុ�នធំឺៗមូយួចំនួនកើ�កំ�ង�បូកើទំស់កមូុ�ជាកំព័�ងកើ�ំតកើ�កើល់ើបូកើចេកវ �ទំា Metaverse កើន� ដូំចជា
ករណ្តុំ�  �កុមូហុ�ន Sting Cambodia បានបូង្ហាា ញព័�ការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំា Metaverse កើន�កើដំើមូប�
បូកើងើើតព័�ភព័ឌី�ជី�ថ្មីល់ស់�មាបូក់ារ�បូ��ំតស្រ្តនំ�។ កើបូើកើទាំ�បូ�ជាការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំា Virtual Reality (VR)
ន�ង Augmented Reality (AR) កើ�មានក�មូ�តទាំបូ បូុ�ន្តែនំវាកើ�ន្តែតបូនំកើកើនកើឡិើង ន�ងកំព័�ងទាំកទ់ាំញ
វ �ន�កើយ៉ា��នកំ�ង�ស់ុកជាកើ�ចើន�ងន្តែដំរ។
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     ក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត (Smart Contracts)ក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត (Smart Contracts)

 ក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត �ឺជាក�ចេស់នាន្តែដំល់អ៊ីន�វតំកើ�យខ្លឹះួនឯង ន្តែដំល់ល់កខខ្លឹណ្តុំឌ នៃនក�ចេ�ព័មូកើ�ព័ៀងរវាង
អំ៊ីកទំ�ញ-អំ៊ីកល់ក ់�តូវបានកំណ្តុំតក់ើ�យស់ើ័យ�បូវតំ� �កក់ើ�យ�ា ល់់កើ�កំ�ងបូ�ា តន់ៃនកូដំ កើហើយក�ចេ
�ព័មូកើ�ព័ៀងន្តែដំល់អ៊ីន�វតំកើ�យក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត �តូវបាន�សព័ើ�ាយកើ�ទូំទាំងំបូណំាញ blockchain។ 
រាល់់�បូត�បូតំ�ការទាំងំអ៊ីស់់ អាចអ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយកើយើងត្តាមូ�នវាបាន បូុ�ន្តែនំមូ�នអាចយកមូកន្តែកន្តែ�បូបានកើទំ។
ក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត មូ�នត�មូូវឱ្យយមានអាជាា ធឺរកណំាល់ ឬយនំការអ៊ីន�វតំខាងកើ�� កើដំើមូប�អ៊ីន�វតំ�បូត�បូតំ�ការ
កើ��កើទំ កើ�យក�ចេ�ព័មូកើ�ព័ៀងកើន�ទំទំួល់បានទំំន�កច�តំព័�អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់រចួកើហើយ។

IV. ក�ចេខ្លឹ�តខ្លឹំ�បូ�ងន្តែ�បូងរបូស់់រាជីរ�ា ភ�បាល់ ន�ងភ្ជា��ពាកព់័ន័ធកំ�ងការកើល់ើកកមូុស់់ Web 3.0 កើ�កមូុ�ជាIV. ក�ចេខ្លឹ�តខ្លឹំ�បូ�ងន្តែ�បូងរបូស់់រាជីរ�ា ភ�បាល់ ន�ងភ្ជា��ពាកព់័ន័ធកំ�ងការកើល់ើកកមូុស់់ Web 3.0 កើ�កមូុ�ជា 

 កើទាំ�បូ�ជា Web 3.0 មានល់កខណ្តុំៈថី្មី�កើ�កើឡិើយករ៏ាជីរ�ា ភ�បាល់កមូុ�ជាបានខ្លឹ�តខំ្លឹ�បូ�ងន្តែ�បូងកំ�ង
ការកើល់ើកកមូុស់់ការយល់់ដំ�ងអ៊ីំព័� Web 3.0 ត្តាមូរយៈបូកើចេកវ �ទំា Blockchain ន�ងក�ចេស់ហការជាមូយួ
ភ្ជា��ពាកព់័ន័ធ។ បូន្តែនិមូព័�កើន� រាជីរ�ា ភ�បាល់កប៏ានកើរៀបូចំនូវកើ�ល់នកើយ៉ាបាយសំ់ខាន់ៗ  ន�ងកើវទំ�កាន្តែដំល់
ពាកព់័ន័ធ ដូំចជា ក�ចេ�បូជី�ំកំពូ័ល់ CAMTECH ឆំ្នាំ២ំ០២២ (2022  CAMTECH SUMMIT)ក�ចេ�បូជី�ំកំពូ័ល់ CAMTECH ឆំ្នាំ២ំ០២២ (2022  CAMTECH SUMMIT) ន�ងព័�ព័រ័ណ៍្តុំព័�ព័រ័ណ៍្តុំ
បូកើចេកវ �ទំាកមុូ�ជា ឆំ្នាំ២ំ០២២ (Cambodia Tech Expo 2022)បូកើចេកវ �ទំាកមុូ�ជា ឆំ្នាំ២ំ០២២ (Cambodia Tech Expo 2022) កើដំើមូប�ជំីរ�ញដំល់់ការយល់់ដំ�ង ន�ងការ
ន្តែចករនំ្តែល់កបូទំព័�កើសាធឺនអ៍៊ីំព័� Web 3.0។ កើល់ើស់ព័�កើន�កើទំៀត រាជីរ�ា ភ�បាល់កប៏ានជួីយស់�មូួល់ដំល់់ការ
កើល់ើកកមុូស់់ការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំាទាំងំកើ��កើ�កំ�ង�ស់ុក�ងន្តែដំរ ត្តាមូរយៈការកើចញ�ាយ ន�ង�កឱ់្យយ
កើ�បូើ�បាស់់នូវ�ំល់ឌី�ជី�ថ្មីល់�នះ�� “CamDL”�ំល់ឌី�ជី�ថ្មីល់�នះ�� “CamDL” ន�ង �បូព័ន័ធបា�ង (Bakong) ជាកើដំើមូ�បូព័ន័ធបា�ង (Bakong) ជាកើដំើមូ។ 
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 ខាងកើ�កាមូកើន� ជាក�ចេខ្លឹ�តខ្លឹំ�បូ�ងន្តែ�បូងរបូស់់រាជីរ�ា ភ�បាល់កំ�ងការជំីរ�ញការអ៊ីភ�វឌីឍ Web 3.0៖

     ការកើរៀបូចំ «កើ�ល់នកើយ៉ាបាយអ៊ីភ�វឌីឍវ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�កមូុ�ជា»ការកើរៀបូចំ «កើ�ល់នកើយ៉ាបាយអ៊ីភ�វឌីឍវ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�កមូុ�ជា»

 កើដំើមូប�កើ�ះើយតបូន�ងបូរ �វតំកមីូឌី�ជី�ថ្មីល់ ន�ងការរ �កចកើ�មូើននៃនការកើ�បូើ�បាស់់បូកើចេកវ �ទំាឌី�ជី�ថ្មីល់ កំ�ង
ការកសាងកើស់ដំាក�ចេ ន�ងស់ងគមូឌី�ជី�ថ្មីល់កើ�កមូុ�ជា កដូ៏ំចជាការកើល់ើកកមុូស់់ការយល់់ដំ�ងអំ៊ីព័�ការវ �វតំនៃន
វ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ��កើព័ល់បូចេ�បូបនំ ន�ងការកើ�តៀមូខ្លឹះួនកំ�ងការកើ�ះើយតបូនូវបូញ្ញាា �បូឈមូ�� 
�ណ្តុំៈកមីាធឺ�ការកើស់ដំាក�ចេ ន�ងធឺ�រក�ចេឌី�ជី�ថ្មីល់ បានកើរៀបូចំ ស់�កាខ សា�ព័�កើ���កើយ៉ាបូល់់�ំកជ់ាត�ស់ំ�ព័�ស់�កាខ សា�ព័�កើ���កើយ៉ាបូល់់�ំកជ់ាត�ស់ំ�ព័�  
“កើ�ល់នកើយ៉ាបាយ ន�ងទំ�ស់កើ�នៃនបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�កមូុ�ជា”“កើ�ល់នកើយ៉ាបាយ ន�ងទំ�ស់កើ�នៃនបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�កមូុ�ជា” កាល់ព័�នៃថ្មីៃទំ� ២៦-២៧ ន្តែខ្លឹកើមូសា ឆំ្នាំ២ំ០២២។ 
ស់�កាខ សា�កើន�បានកើធឺើើការន្តែចករនំ្តែល់កចំកើណ្តុំ�ដំ�ង ន�ងបូទំព័�កើសាធឺន ៍�ព័មូទាំងំបានព័�ភ្ជាកាអំ៊ីព័�ន��ំការ 
ន�ងបូញ្ញាា �បូឈមូនៃនបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ� កដូ៏ំចជា�បូមូូល់�ត�ចូល់ព័�ភ្ជា��ពាកព់័ន័ធ កំណ្តុំតទ់ំ�ស់កើ�ស់�មាបូ់
កើធឺើើកើស់ចកំ��ពាងកើ�ល់នកើយ៉ាបាយអ៊ីភ�វឌីឍវ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ� FinTech របូស់់កមុូ�ជា ត្តាមូរយៈ
ការយល់់ដំ�ងអ៊ីំព័�ការអ៊ីភ�វឌីឍ ន�ងបូញ្ញាា �បូឈមូរបូស់់ FinTech �កើព័ល់បូចេ�បូបនំ ន�ងកើព័ល់អ៊ី��ត
កើ�កមូុ�ជា។ កើល់ើស់ព័�កើន�កើទំៀត កាល់ព័�នៃថ្មីៃទំ�១៧ ន្តែខ្លឹវ �ចិ�កា ឆំ្នាំ២ំ០២២ មានការកើរៀបូចំស់�កាខ សា�
ព័�កើ���កើយ៉ាបូល់់ថី្មី�មូយួកើទំៀត ស់ំ�ព័� “ក�មូងបូទំបូបញ្ចូា តំ��ត�យ�តំជាមូូល់�ា នអ៊ីភ�វឌីឍបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�” 
កើ�យបានបូង្ហាា ញព័�វឌីឍនភ្ជាព័នៃនការកើរៀបូចំកើស់ចកំ��ពាង «កើ�ល់នកើយ៉ាបាយអ៊ីភ�វឌីឍវ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំា«កើ�ល់នកើយ៉ាបាយអ៊ីភ�វឌីឍវ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំា
ហ�រញ្ចូា វតិ�កមូុ�ជា»ហ�រញ្ចូា វតិ�កមូុ�ជា»។

     CamDL (Cambodia Distributed Ledger)CamDL (Cambodia Distributed Ledger)

 កាល់ព័�នៃថ្មីៃទំ�១៣ ន្តែខ្លឹវ �ចិ�កា ឆំ្នាំ២ំ០២២ �កសួ់ងកើស់ដំាក�ចេ ន�ងហ�រញ្ចូា វតិ� បាន�កឱ់្យយដំំកើណ្តុំើ រការ 
«�ំល់ឌី�ជី�ថ្មីល់�នះ��»«�ំល់ឌី�ជី�ថ្មីល់�នះ��» Cambodia Distributed Ledger កើ�កាត�់ CamDLCamDL ន្តែដំល់ជាជំីហានថី្មី�មូយួ
នៃនវ �ស័់យបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�កើ��បូកើទំស់កមុូ�ជា កើដំើមូប�ជំីរ�ញការអ៊ីភ�វឌីឍនៃន�បូព័ន័ធកើអ៊ីកូឡូិស់��វ �ស័់យហ�រញ្ចូា វតិ� 
ការ��នូវការការពារដំល់់អ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់ ជីំរ�ញស់ិ�រភ្ជាព័ហ�រញ្ចូា វតិ� ន�ងជំីរ�ញឱ្យយមានស់�ចេរ �តភ្ជាព័នៃនវ �ស័់យ
ហ�រញ្ចូា វតិ� កដូ៏ំចជារមួូចំន្តែណ្តុំកកំ�ងការកសាងកើស់ដំាក�ចេឌី�ជី�ថ្មីល់កើ�កមុូ�ជា។ កើយ៉ាងត្តាមូការ�បូកាស់របូស់់
�កសួ់ង �ំល់ឌី�ជី�ថ្មីល់�នះ�� (CamDL) �ឺជាបូណំាញបូកើចេកវ �ទំាច�មុូ�មូយួ (Hybrid Permissioned 
Blockchain) ន្តែដំល់បូកើងើើតកើឡិើងស់�មាបូស់ា�រណ្តុំជីនស់�កាន្តែស់ើងយល់់ ដំកព័�កើសាធឺ ឬអ៊ីភ�វឌីឍនក៍មូីវ �ធឺ�កំ�ង
ទំ�មូង ់Web 3.0 ឬកមូីវ �ធឺ�ន្តែដំល់ដំំកើណ្តុំើ រការកំ�ងវ �ស័់យហ�រញ្ចូា វតិ�វ �មូជីឈការ (Decentralized Application - 
DApp) កំ�ងកើ�ល់បូំណ្តុំងកើ���សាយបូញ្ញាា �បូឈមូ�បូចានំៃថ្មីៃកើ�កំ�ងស់ហ�មូន ៍ន�ងកើ�កំ�ងឧស់ាហកមីូ។
�ំល់កើន� ន�ងបំូកើព័ញតួ�ទំ�ជា�បូព័ន័ធកើអ៊ីកូឡូិស់��នៃនវ �ស័់យហ�រញ្ចូា វតិ�វ �មូជីឈការដំំបូូងកើ�កើ�កមូុ�ជា។
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     �បូព័ន័ធបា�ង�បូព័ន័ធបា�ង

 �ស់បូត្តាមូស់ិ�រភ្ជាព័នៃនកើស់ដំាក�ចេ ន�ងនកើយ៉ាបាយ �ព័មូទាំងំការរ �កចកើ�មូើននៃនបូកើចេកវ �ទំាកើ�កំ�ង�បូកើទំស់ 
កាល់ព័�នៃថ្មីៃទំ�២៨ ន្តែខ្លឹត�� ឆំ្នាំ២ំ០២០ ធឺ��រជាត�នៃនកមុូ�ជាបាន�បូកាស់�កឱ់្យយដំំកើណ្តុំើ រការជា�ះូវការ 
“�បូព័ន័ធបា�ង”“�បូព័ន័ធបា�ង” កើដំើមូប�ជំីរ�ញឱ្យយមានការរ �កចកើ�មូើននូវការទូំទាំត�់បាកត់្តាមូ�បូព័ន័ធឌី�ជី�ថ្មីល់កើ�កមូុ�ជា ន្តែដំល់
កមីូវ �ធឺ�កើន�កើ�បូើ�បាស់់នូវបូកើចេកវ �ទំា Blockchain កំ�ងការកើធឺើើ�បូត�បូតំ�ការនៃនការទូំទាំត�់បាក។់ ធឺ��រជាត�
នៃនកមូុ�ជា (NBC) បានបូកើងើើត�បូព័ន័ធបា�ង រមួូជាមូយួ�កុមូហុ�នបូកើចេកវ �ទំាជីបូុ�ន Soramitsu កើ�យកើ�បូើ
�បូភព័កើបូើកចំហ Hyperledger Iroha blockchain framework។ ភ្ជាព័បូតន់្តែបូននៃនការកើ�បូើ�បាស់់ 
Blockchain ស់�មាបូក់ារ��បូ�់�ង�ទំព័យស់កមីូឌី�ជី�ថ្មីល់ បានអ៊ីន�ញ្ញាា តឱ្យយអ៊ីំកកើ�បូើ�បាស់់កើធឺើើ�បូត�បូតំ�ការ
អ៊ីនំរធឺ��រកំ�ងដំំកើណ្តុំើ រការនៃនការទូំទាំតរ់បូស់់អាជី�វកមីូ ន�ងការទូំទាំត�់បូចានំៃថ្មីៃ ទាំងំជា�បាកក់ើរៀល់ ន�ង
�បាកដ់ំ��ះ រអាកើមូរុ �ក។ ស់�មាបូរ់យៈកើព័ល់១១ន្តែខ្លឹ កើដំើមូឆំ្នាំ២ំ០២២កើន� �បូត�បូតំ�ការស់រ�បូមានចំនួនជាង
១០�ន�បូត�បូតំ�ការ ��តជាទំ�ក�បាក�់បូមាណ្តុំ ៤,៣៤ �ទំ��នកើរៀល់ ន�ង ៤,៧៦ បូុ��នដំ��ះ រ។

     ក�ចេស់ហ�បូត�បូតំ�ការរវាងន�យត័ករមូូល់បូ�តកមូុ�ជា ន�ង�កុមូហុ�ន Binanceក�ចេស់ហ�បូត�បូតំ�ការរវាងន�យត័ករមូូល់បូ�តកមូុ�ជា ន�ង�កុមូហុ�ន Binance 

 កាល់ព័�នៃថ្មីៃទំ�៣០ ន្តែខ្លឹមូ�ថ្មី�� ឆំ្នាំ២ំ០២២ ន�យត័ករមូូល់បូ�តកមុូ�ជា ន�ង�កុមូហុ�ន Binance ន្តែដំល់
ជាអំ៊ីក�ំល់់កើហ�ា រច�ស់មុូន័ធ Blockchain ឈានមូ�ខ្លឹកើ�មូយួកើ�កំ�ងព័�ភព័កើ�ក បានច��ហតិកើល់ខា
កើល់ើអ៊ីន�ស់សរណ្តុំៈនៃនការកើយ៉ា�យល់់�ំ កំ�ងកើ�ល់បូំណ្តុំងស់ហការ�ំអ៊ីភ�វឌីឍនវ៍ �ស័់យមូូល់បូ�តកើ�កមុូ�ជា។
កើយ៉ាងត្តាមូអ៊ីន�ស់សរណ្តុំៈកើន� �កុមូហុ�ន Binance ន�ង�ំល់់�បូ�កាកើយ៉ាបូល់់ ន្តែចករនំ្តែល់កចំកើណ្តុំ�ដំ�ង 
បូទំព័�កើសាធឺន ៍ន�ងជំី�ញបូកើចេកកើទំស់ រមួូបូញ្ចូេូ ល់ទាំងំដំំកើណ្តុំើ រការ �បូព័ន័ធជីួញដូំរ ន�ងស់�វតិ�ភ្ជាព័�ទំព័យ
ឌី�ជី�ថ្មីល់កំ�ងការកើរៀបូចំអ៊ីភ�វឌីឍ�កបូខ្លឹណ្តុំឌ បូទំបូបញ្ចូា តំ���បូ�់�ង ន�ងអ៊ីភ�វឌីឍអាជី�វកមីូ�ទំព័យឌី�ជី�ថ្មីល់កើ�កមូុ�ជា។ 
កើល់ើស់ព័�កើន�កើទំៀត �កុមូហុ�ន Binance ន�ងចូល់រមួូស់ហការកើធឺើើការន្តែចករនំ្តែល់កចំកើណ្តុំ�ដំ�ងបូកើចេកវ �ទំា
ពាកព់័ន័ធន�ង�បូត�បូតំ�ការ�ទំព័យឌី�ជី�ថ្មីល់ កើធឺើើការ�សព័ើ�ាយ ន�ងការបូណំ្តុំ� �បូណំាល់កើល់ើការ��បូ�់�ងហាន�ភយ័
ព័�វ �ស័់យ�ទំព័យឌី�ជី�ថ្មីល់កើន�ដំល់់វ �ន�កើយ៉ា��នកើ�កំ�ងវ �ស័់យមូូល់បូ�តកើ�កំ�ង�បូកើទំស់កមូុ�ជា។

 កើ�យន្តែឡិក កម៏ានការចូល់រមួូរបូស់់ភ្ជា��ពាកព់័ន័ធ កំ�ងការជំីរ�ញការអ៊ីភ�វឌីឍ Web 3.0 កើ�កមូុ�ជា
�ងន្តែដំរ ដូំចជា The Near Cambodia Guild (KH-Near) ន្តែដំល់កើទំើបូបានកើបូើកដំំកើណ្តុំើ រការ កាល់ព័�
នៃថ្មីៃទំ�០២ ន្តែខ្លឹកញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២២ កើន� កំ�ងកើ�ល់បំូណ្តុំងបូស្រ្តញ្ញាា បូការយល់់ដំ�ងអ៊ីំព័� Web 3.0 , ភ្ជាព័ជាស់ហ���ន 
ន�ងការអ៊ីបូរ់ ំត្តាមូរយៈការបូកើងើើត�កុមូអំ៊ីកអ៊ីភ�វឌីឍនកំ៍�ង�ស់ុក ន�ងអ៊ីនំរជាត�, ការបំូ��ស់�ំន�តស់�មាបូអំ់៊ីកមាន
កើទំព័កើកាស់ល់យកំ�ង�បូកើទំស់កមូុ�ជា កើដំើមូប�ចាបូក់ើ�ំើមូអ៊ីភ�វឌីឍន ៍Web 3 �ា ល់់ខ្លឹះួន កដូ៏ំចជាការជំីរ�ញការយល់់ដំ�ង
ន�ង��ំទំដំល់់ការអ៊ីភ�វឌីឍជំី�ញ ន�ងកើទំព័កើកាស់ល់យនៃនស់ហ�មូនប៍ូកើចេកវ �ទំា Blockchain កើ�កមូុ�ជា។
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V. ស់នំ��ា នV. ស់នំ��ា ន

 ជារមួូ កើបូើកើទាំ�បូ�ជា Web 3.0 ស់ិ�តកំ�ងដំំណាកក់ាល់កំព័�ងអ៊ីភ�វឌីឍនក៍ើ�កើឡិើយ បូុ�ន្តែនំកើយើងបាន
កើ�ើញព័�ស់នា��នៃនការរ �កចកើ�មូើនយុ៉ាងខាះ ងំនៃនជំី�នទ់ំ� ៣ នៃន Web កើន� កើ�កំ�ង�កបូខ្លឹណ្តុំឌ ស់កល់កើ�ក។
ជាមូយួបូកើចេកវ �ទំាបូញ្ញាា ស់�បូបន�មូ�ីត, មុាស់��នស់�កា, កើ�ហទំំព័រ័ Semantic, Blockchain, the Metaverse 
ន�ងក�ចេស់នាឆ្នាំះ ត បានរមួូចំន្តែណ្តុំកកំ�ងការបូកើងើើតបានជាមូូល់�ា ន����ដំសំ៏់ខានស់់�មាបូក់ារកសាង 
Web 3.0 ន្តែដំល់បាន�ំល់់នូវអ៊ីតិ�បូកើយ៉ាជីនជ៍ាកើ�ចើនដំល់់អំ៊ីកកើ�បូើ�បាស់់ ដូំចជា ការន្តែស់ើងរកព័ត័ម៌ាន�បូកបូ
កើ�យ�បូស់�ទំធភ្ជាព័, តមាះ ភ្ជាព័, ទំំន�កច�តំ, ស់�វតិ�ភ្ជាព័, កាតប់ូនិយការចំណាយ ន�ងមានស់�ទំធ�កំ�ងការ��បូ�់�ង
ទំ�នំនយ័របូស់់ខ្លឹះួនបានកានន់្តែត�បូកើស់ើរ។ កើ�យន្តែឡិក កើ�កមុូ�ជា កើយើងស់កើងើតកើ�ើញ�ការយល់់ដំ�ងព័� 
Web 3.0 កើ�មានក�មូ�តកើ�កើឡិើយ ន្តែដំល់ទាំមូទាំរឱ្យយមានក�ចេខ្លឹ�តខំ្លឹ�បូ�ងន្តែ�បូងបូនំកើទំៀត ព័�រាជីរ�ា ភ�បាល់
ន�ងភ្ជា��ពាកព់័ន័ធកំ�ងការកើល់ើកកមុូស់់ការអ៊ីភ�វឌីឍ Web 3.0 ត្តាមូរយៈការកើរៀបូចំ ន�ង�កឱ់្យយអ៊ីន�វតំនូវ
កើ�ល់នកើយ៉ាបាយសំ់ខាន់ៗ  ន�ងកើវទំ�កា��៕
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ឯកសារកើយ៉ាងឯកសារកើយ៉ាង

 •   What is web 3.0: a beginner’s guide to the decentralized internet of the future, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៥ ន្តែខ្លឹធូំឺ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://cointelegraph.com/blockchain-for-beginners/what-is-web-3-0-a-beginners-guide-to

-the-decentralized-internet-of-the-future

•    Web 3.0 explained, plus the history of web 1.0 and web 2.0, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២៣ ន្តែខ្លឹត�� ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៥ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.investopedia.com/web-20-web-30-5208698

•    Businesses get smart on artificial intelligence, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២០ ន្តែខ្លឹធូំឺ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/50787991/businesses-get-smart-on-artificial-intelligence/

•    Cambodia’s digital currency can show other central banks the way, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�៣០ ន្តែខ្លឹហ�ហា 

ឆំ្នាំ២ំ០២១, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.weforum.org/agenda/2021/08/cambodias

-digital-currency-ishowing-other-central-banks-the-way/

•    បូកើចេកវ �ទំា VR កំព័�ងទាំកទ់ាំញវ �ន�កើយ៉ា��នកំ�ង�ស់ុក, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២៧ ន្តែខ្លឹមូ�� ឆំ្នាំ២ំ០១៨, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៥ 

ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២bit.ly/3YQwbVl

•    Top 1o web 3.0 technologies that will shape our future world, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២២ ន្តែខ្លឹមូ�ថ្មី�� ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�១៤ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/06/top-10-web-3-0-

technologies-that-will-shape-our-future-world/

•    The 4 technologies that will make web 3.0 a reality, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១៦ ន្តែខ្លឹក�មូៈៈ ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាន

នៃថ្មីៃទំ�១៧ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.makeuseof.com/technologies-web-3-0/

•    What is web 3.0? everything you need to know about web 3.0, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១៨ ន្តែខ្លឹវ �ចិ�កា ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�១៥ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.simplilearn.com/tutorials/blockchain-tutorial/what-is-web

-3-0#:~:text=The%20Web%203.0%20leverages%20AI,they%20spend%20on%20the%20internet.

•    10 web 3.0 examples: is it the future of the internet?, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹមូ�� ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាន

នៃថ្មីៃទំ�១៦ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.online-tech-tips.com/computer-tips/10-web-3-0-examples-is-it-

the-future-of-the-internet/

•    Web 3.0 vs. metaverse: a detailed comparison, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១៤ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�១៧

ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.blockchain-council.org/metaverse/web-3-0-vs-metaverse/#:~:text=Metaverse

%20technology%20is%20a%20core,rather%20than%20a%20single%20entity.

•    What is Web 3.0 and How Can Your Business Catch the Wave?, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�០៧ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២២ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://azumo.com/insights/what-is-web-3-0-and-how-can-your-

business-catch-the-wave

•    Getting in Early: What Is Web3 (Web 3.0) and How Can Business Benefit from it), កើចញ�ាយ

នៃថ្មីៃទំ�១៣ ន្តែខ្លឹមូ�ថ្មី�� ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២២ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://play-media.org/insights/what-is-web3/



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 14/1514/15

•    The Role of Web3 and the Future of Digital Government, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២៣ ន្តែខ្លឹមូ�ថ្មី�� ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.cyberium.info/the-role-of-web3-and-the-future-of-digital

-government/#:~:text=Web%203.0%20provides%20a%20unique,more%20responsive%20to%20citizen

%20needs.

•    Blockchain and e-Governance in Smart Cities, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១២ ន្តែខ្លឹវ �ចិ�កា ឆំ្នាំ២ំ០២១, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦

 ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://encyclopedia.pub/entry/15784

•    What is web 3.0, and why is it an important technology for business?, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�០៧ន្តែខ្លឹក�មូៈៈ 

ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.tristatetechnology.com/blog/what-is-web-3-0

-and-why-is-it-an-important-technology-for-business

•    Advantages and Disadvantages of Web 3.0, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�០១ ន្តែខ្លឹកកំ� ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦

 ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.naukri.com/learning/articles/advantages-and-disadvantages-of-web-3-0/

•    ស់�កាខ សា�ព័�កើ���កើយ៉ាបូល់់�ំកជ់ាត�ស់ំ�ព័� “កើ�ល់នកើយ៉ាបាយ ន�ងទំ�ស់កើ�នៃនបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�របូស់់កមុូ�ជា”, 

កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២០ ន្តែខ្លឹកើមូសា ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/

501060483/%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%81%E1%9E%9F%E1%9E%9B%E1%9E%96%

E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%9B/

•    CamDL to Improve Cambodia’s FinTech Industry, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១០ ន្តែខ្លឹវ �ចិ�កា ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាន

នៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://cambodianess.com/article/camdl-to-improve-cambodias-fintech-industry

•    ព័�ធឺ�ស់កើមុាធឺ�កឱ់្យយដំំកើណ្តុំើ រការ “�បូព័ន័ធបា�ង” ជា�ះូវការ, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�២០ ន្តែខ្លឹត�� ឆំ្នាំ២ំ០២០, ចូល់អាន

នៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២,https://www.nbc.org.kh/news_and_events/news_info.php?id=582

•    Project Bakong Next Generation of Payment System , កើចញ�ាយន្តែខ្លឹ មូ�ថ្មី�� ឆំ្នាំ២ំ០២០, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៧

 ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://bakong.nbc.org.kh/download/NBC_BAKONG_White_Paper.pdf

•    Binance ន�ងជីួយដំល់់�បូកើទំស់កមូុ�ជាកំ�ងការអ៊ីភ�វឌីឍបូទំបូបញ្ចូាតំ��ទំព័យស់កមូីឌី�ជី�ថ្មីល់, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�០១ ន្តែខ្លឹកកើ�

 ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២,https://khmerpostasia.com/archives/90312

•    Binance Signs MoU with The Securities and Exchange Regulator of Cambodia, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�៣០

ន្តែខ្លឹមូ�ថ្មី�� ឆំ្នាំ២ំ០២២, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៨ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.binance.com/en/blog/markets/binance

-signs-mou-with-the-securities-and-exchange-regulator-of-cambodia-421499824684904072

•    KHNEAR ORG, ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៨ ន្តែខ្លឹធូំឺ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://khnear.org/#home ស់�កាខ សា�ព័�កើ���កើយ៉ាបូល់់

ស់ំ�ព័� “ក�មូងបូទំបូបញ្ចូាតំ��ត�យ�តំជាមូូល់�ា នអ៊ីភ�វឌីឍបូកើចេកវ �ទំាហ�រញ្ចូា វតិ�”, កើចញ�ាយនៃថ្មីៃទំ�១៧ ន្តែខ្លឹវ �ចិ�កា ឆំ្នាំ២ំ០២២, 

ចូល់អាននៃថ្មីៃទំ�២៦ ន្តែខ្លឹធឺំូ ឆំ្នាំ២ំ០២២, https://www.facebook.com/GDFI.MEF/posts/458033829788829



www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org 15/1515/15

       កមុូ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

www.cambodia4point0.org

Cambodia 4.0 Center

កមុូ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

cambodia_4.0

កមុូ�ជា ៤.០ Cambodia 4.0

កមុូ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

កមុូ�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0


