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AI បញ្ញាា�សិិបបនិិមិិត្តត (Artificial intelligence)

AWS ប្របព័័និធអា�វុុធសិវយ័័ត្ត (Autonomous weapons system)

ATT សិនិធិសិញ្ញាា�ពា�ណិិជ្ជជកមិមអា�វុុធ (Arms Trade Treaty)

CCM អនិុសិញ្ញាា�សិី�ព័�ប្រ��ប់បែបកចង្កោ�ោ�មិ (Convention on Cluster Munitions)

CSO អង្គគកា�រសិង្គគមិសិុ�វុិល (Civil society organization)

DMZ ត្តំបនិ់�ម�និង្កោ��ធា� (Demilitarized zone)

IHL ចាប់មិនិុសិសធមិ៌អនិតរជា�ត្តិ (International humanitarian law)

LAWS ប្របព័័និធអា�វុុធសិវយ័័ត្តង្កោប្រ���ថ្នាា�ក់ (Lethal autonomous weapons systems)

LOAC ចាប់ជ្ជង្កោ�ះ��ប្របដា�ប់អា�វុុធ (Laws of armed conflict)

PLA កង្គទ័័ព័រំង្កោដា��ប្របជា�ជ្ជនិ (People’s Liberation Army)  

UAV ��និអវុកា�សិ�ម�និមិនិុសិសង្កោបើក (Unmanned aerial vehicle)

UGV ��និង្កោលើដី��ម�និមិនិុសិសង្កោបើក  (Unmanned ground vehicle)

NISEA អង្គគកា�រអហិិង្គាអនិតរជា�ត្តិអា�សិុ�អា�ង្កោ�ាយ័៍ 
(Nonviolence International Southeast Asia)

OPCW អង្គគកា�រហា�មិឃា�ត្ត់អា�វុុធសា�រធា�ត្តុ��មិ�
(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)

CSKR យ័ុទ័ធនា�កា�រង្កោដីើមិប�បញ្ឈឈប់មិនិុសិសយ័និតព័ិឃា�ដី
(Campaign to Stop Killer Robots)

CCW អនិុសិញ្ញាា�សិត�ព័�អា�វុុធធមិមតា�មិួយ័ចំនិួនិ
(Convention on Certain Conventional Weapons)

Bafa កា�រិ��ល័យ័សិហិព័័និធអា�លះ�មិ៉ង្គ់សិប្រ��ប់កិចចកា�រង្កោសិដីឋកិចច និិង្គកា�រប្រត្តួត្តព័ិនិិត្តយកា�រនា�ំង្កោចញ 
(German Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bafa)
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កាារទ្រសាាវទ្រជាាវ ន្តិង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) �ឺស៊ីិិតិគ្នេ�ាកេ�ង្គ��ណាាក់កាាលចាាប់គ្នេផ្សាត�ម្ព ថ្លែ�ល
ភាា�គ្នេទ្រច�ន្តទ្រតូិវ�ាន្ត�ទ្រមី្ពញគ្នេ�ាយ៍បណា�ទ្របគ្នេ�ស៊ីអភិិវឌ្ឍឍន៍្ត គ្នេ��ម្ព �ីពទ្រង្គ�កស៊ីម្ពតិិភាាពវិស័៊ីយ៍គ្នេ�ាធាារបស់៊ីខ្លួែ�ន្ត។ គ្នេ�ា�ប�វាាសិិ៊ីតិ
កេ�ង្គ��ណាាក់កាាលគ្នេផ្សាត�ម្ពក៏គ្នេ�ាយ៍ ក៏ប៉ីថ្លែន្តតបគ្នេចេកវិ�ា ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ស៊ីទ្រមាាប់ផ្សាលិតិជាាថ្លែផ្សាេក  ន្តិង្គជាាបណា�� �ឺមាាន្ត
រួចរាាល់គ្នេហិ�យ៍។ លកខណៈចម្ពីង្គម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) �ឺស៊ីើ័យ៍ភាាពកេ�ង្គកាារគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ីយ៍កម្ពីខ្លួងាារ
ស៊ីកម្ពមភាាព ន្តិង្គភាាពម្លៃវឆ្លាែាតិ គ្នេ��ម្ពី�គ្នេ�ើ�ទ្របតិិបតិតិកាារតាាម្ពថ្លែ�លវាាចង្គ់គ្នេ�ើ�។ ស៊ីើ័យ៍ភាាព ន្តិង្គបញ្ញាាា �ឺជាាលកខណៈ ស៊ី�ខាាន្ត់របស៊ី់វាា។
គ្នេ��ម្ពី�ឱ្យយមា៉ាស៊ីី�ន្តគ្នេ�ើ�ស៊ីកម្ពមភាាពគ្នេ�ាយ៍ស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ ន្តិង្គឈ្លាែាស៊ីម្លៃវ គ្នេនាា�បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពមិតិ(AI) ឬបញ្ញាាារបស៊ី់មា៉ាស៊ីី�ន្តទ្រតិូវថ្លែតិមាាន្ត
ភាាព��គ្នេន្ត�ប។

កេ�ង្គរយ៍ៈគ្នេពលប៉ីនាមាន្ត�ស៊ីវតិសរ៍កន្តែង្គម្ពកគ្នេន្ត� ក�គ្នេណ�ន្តម្លៃន្តកាារទ្រសាាវទ្រជាាវ ន្តិង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍរបស៊ី់បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពមិតិ(AI) មាាន្ត��គ្នេណ�រ
កាារទ្រស៊ីបគាំេាគ្នេ�ាតាាម្ពកាារអភិិវឌ្ឍឍគ្នេស៊ី�ាកិចេ ន្តិង្គឧស៊ីាហិូបន្ត�យ៍កម្ពម�ាន្ត�៉ាង្គឆ្លាាប់រហិ័ស៊ី។ មា៉ាស៊ីី�ន្តថ្លែ�លមាាន្តភាាពម្លៃវឆ្លាែាតិ
ខ្លួីស៊ីគាំេាៗ ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់កេ�ង្គកាារងាារជាាម្ពូល�ាាន្តរបស៊ី់ម្ពន្តីស៊ីសជាាតិិកេ�ង្គវិស៊ី័យ៍គ្នេវ�ជសាាទ្រស៊ីត កាារ�ឹក�ញ្ឈជ�ន្ត ភិស៊ីត�ភាារន្តិង្គ
សូ៊ីម្ព �ីថ្លែតិកាារក�សាាន្តត។ បញ្ញាាាសិ៊ីបីនិ្តម្ពមតិិ (AI) ��បូង្គបង្គអស់៊ីថ្លែ�លទ្រតូិវ�ាន្តគ្នេ�ផ្សាលិតិគ្នេ��ង្គ គ្នេ��ម្ព �ីគ្នេលង្គអីកគ្នេ�ាឆ្លាេា�១៩៩៧ថ្លែ�ល
មាាន្តគ្នេឈ្លាមា�ថាា ឌ្ឍ�បបែ� (Deep Blue) �ឺទ្របថ្លែហិលជាាបីពើបីរស៊ីរបស៊ី់ហិគ�គ្នេ�គាលឌ្ឍ�បមា៉ាញ (Google Deep Mind) គ្នេ�ាស៊ីតិវតិសរ៍ 
��២១ ថ្លែ�ល�ាន្តផ្សាត�លគ្នេ��ង្គឯកពិភិពគ្នេលាាក ល�គ្នេស៊ី�ីល កេ�ង្គឆ្លាេា� ២០១៦1 ។ គ្នេ�ាគ្នេពលទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ កេ�ង្គឧស៊ីាហិកម្ពម
បញ្ញាាាសិ៊ីបីនិ្តម្ពមតិិ (AI) �ាន្តកាែាយ៍ជាាឧបករណ៍�៏លអម្លៃន្តវឌ្ឍឍន្តភាាព គ្នេហិ�យ៍គ្នេ�ាគ្នេពលថ្លែ�លទ្រតូិវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេទ្រប�គ្នេ�ាគ្នេល�ស៊ីញ្ញាើាវី�
បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពមិតិ(AI) វាាអាាច�ួយ៍ស៊ីគ្នេ�ងាគា���វិតិ ឬក៏ផ្សាដល់ន្តូវគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់�ល់��វិតិម្ពន្តីស៊ីស�ាន្ត�ូចគាំេា។ កាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់បញ្ញាាា
ស៊ីិបីន្តិម្ពមិតិ(AI) គ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធស៊ីពាើាវី� ន្តិង្គបគ្នេចេកវិ�ាថ្លែ�លក�ពីង្គគ្នេលចគ្នេធាែា�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិ �ាន្តកាែាយ៍ជាាទ្របធាាន្តប�ម្លៃន្តវិវាា�កេ�ង្គ
អ���ង្គប៉ីនាមាន្តឆ្លាេា�ថម�ៗគ្នេន្ត�គ្នេ�ាយ៍សាារថ្លែតិស៊ីកាតាន្តីពលរបស៊ី់វាាទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់គ្នេ�ាយ៍ម្ពិន្តទ្រតិឹម្ពទ្រតិូវ។

���ាន្តបឋម្ពគ្នេន្ត� ន្តឹង្គគ្នេ�ើ�កាារពន្តយល់ព�កាារវិវឌ្ឍឍន្ត៍ថម�ៗ�ី�វិញទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ន្តិង្គបគ្នេចេកវិ�ាថ្លែ�ល
ក�ពីង្គគ្នេលចគ្នេធាែា�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិ កេ�ង្គវិស៊ី័យ៍អភិិវឌ្ឍឍស៊ីពាើាវី�។ វាា�ួរថ្លែតិទ្រតិូវ�ាន្តចាាប់គ្នេផ្សាត�ម្ពគ្នេ�ាយ៍ន្តិយ៍ម្ពន្ត័យ៍ ម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏
គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ន្តិង្គតិទ្រម្ពូវកាារបញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពមិតិ (AI) របស៊ី់វាា។ ���ាន្តបឋម្ពន្តឹង្គពិន្តិតិយគ្នេម្ព�លគ្នេ�ាយ៍ស៊ីគ្នេង្គខបអ�ព�កាារអភិិវឌ្ឍឍ
ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់(LAWS)គ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របគ្នេ�ស៊ីអាាស៊ីី�ម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត ន្តិង្គពិភាាកាអ�ព�ឆន្តះ�របស៊ី់ពួកគ្នេ�កេ�ង្គកាារអន្តីវតិត
វាា។ វាា�ួរថ្លែតិមាាន្តភាជាប់ជាាម្ពួយ៍ន្តឹង្គអ�ណ�អ�ណាាង្គថ្លែ�លទ្រស៊ីប ន្តឹង្គកាារទ្របឆ្លាា�ង្គស៊ីដ�ព�កាារបគ្នេង្គើ�តិទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់
(LAWS)។ �ួរថ្លែតិពិន្តិតិយគ្នេម្ព�លផ្សាង្គថ្លែ�រថាា គ្នេតិ�ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាមាាន្តចាប់ ថ្លែ�លពាាក់ព័ន្តធន្តឹង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់
ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) គ្នេន្ត��ាន្តកទ្រម្ពិតិណាា? ជាាចីង្គគ្នេទ្រកាាយ៍ ឯកសាារគ្នេន្ត�ន្តឹង្គបងាាាញអ�ព�ភាាពគ្នេផ្សាសង្គគាំេាម្លៃន្ត
ទ្រកម្ពស៊ី�ល�ម្ព៌ ន្តិង្គស៊ី�ល�ម្ព៌គ្នេផ្សាសង្គៗ ថ្លែ�ល�ាក់�ង្គន្តឹង្គកាាររីកសាាយ៍ម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)។

គ្នេ�ាគ្នេពលគ្នេល�កគ្នេ��ង្គអ�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) កេ�ង្គ���ាន្តបឋម្ពគ្នេន្ត� �ឺពាាក់ព័ន្តធន្តឹង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ
ថ្លែ�លមាាន្តភាាពគ្នេពញគ្នេលញ វាាម្ពិន្តទ្រតិឹម្ពថ្លែតិទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ ន្តិង្គស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិកម្ពមប៉ីគ្នេណាះា�គ្នេ�។ គ្នេពលខ្លួែ� ពាាកយទ្របព័ន្តធ
អាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ(AWS)ន្តឹង្គទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេទ្រប�គ្នេ��ម្ពី�ស៊ី�គ្នេ�ាគ្នេ�ាគ្នេល�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ពាាក់កណា�ល ស៊ីើយ៍័តិ ឬស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញ ថ្លែ�លអាាច
បង្គើអន្តតរាាយ៍គ្នេ�ាយ៍ម្ពិន្តរាាប់បញ្ឈជ�លព�ភាាពគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់របស៊ី់វាា។

1 Salder, M. & Regan, N. (2019, February 3). DeepMind’s superhuman AI is rewriting how we play chess. Wired. 
Retrieved from https://www.wired.co.uk/article/deepmind-ai-chess.
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ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់: 
មូលដ្ឋាា�ន្ធប្រគុះះ

�៉ាង្គគ្នេ�ាចណាាស៊ី់ ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ឱ្យយន្តិយ៍ម្ពន្ត័យ៍ថាាជាា“ អាាវី�ថ្លែ�លអាាចគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ី ន្តិង្គ
ក�ណតិ់គ្នេគាំាលគ្នេ�ាគ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តកាារអន្តតរាា�ម្ពន៍្តព�ម្ពនី្តស៊ីស”2។ ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិគ្នេពញគ្នេលញមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពកេ�ង្គកាារក�ណត់ិភាាព
គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ របស៊ី់វាា គ្នេ�ាយ៍ស៊ីមាគាល់វាាគ្នេចញព�គ្នេគាំាលគ្នេ�ាស៊ីកាតាន្តីពលជាាគ្នេទ្រច�ន្ត ន្តិង្គចាាតិ់វិធាាន្តកាារគ្នេ��ម្ពី�ថ្លែស៊ីើង្គរក ន្តិង្គពាាក់ព័ន្តធ�ល់
គ្នេគាំាលគ្នេ�ាគ្នេនាា�។

ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ ន្តិង្គម្លៃវឆ្លាែាតិគ្នេពញគ្នេលញថ្លែ�លអាាចក�ណតិ់គ្នេគាំាលគ្នេ�ា ន្តិង្គតាាម្ពរកម្ពន្តីស៊ីស �ឺស៊ីិិតិគ្នេ�ាម្ពិន្តឆ្លាាាយ៍ព�កាាររំពឹង្គ
�ីកគ្នេ��យ៍។ អាាវី�ស៊ីើយ៍័តិថ្លែ�លមាាន្តទ្រសាាប់ �ូចជាាទ្រគាំាប់ថ្លែបកគ្នេ�ែាង្គថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តពទ្រងាាយ៍គ្នេ��ម្ពី�ប��ែាញទ្របព័ន្តធរាា��ា ន្តិង្គទ្របព័ន្តធ
កាារពាារអាាកាាស៊ីរបស់៊ីស៊ីទ្រតូិវ មាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពកេ�ង្គកាារថ្លែស៊ីើង្គរក និ្តង្គកគ្នេម្ពះចគ្នេគាំាលគ្នេ�ារបស់៊ីខ្លួែ�ន្តគ្នេ�ាយ៍ឯករាា�យរួចគ្នេ�ាគ្នេហិ�យ៍។ អាាយ៍គ្នេអ
អាាយ៍ �ាព� (IAI Harpy) ន្តិង្គអាាយ៍គ្នេអអាាយ៍ �ារាីប (IAI Harop) �ឺជាាឧ�ាហិរណ៍ម្លៃន្តឧបករណ៍ប�ផ្សាះ���ា�ង្គគ្នេនាា�។ ស៊ីូម្ពី�ថ្លែតិអាាវី�
ស៊ីើយ៍័តិពាាក់កណា�លក៏អាាចទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�អភិិវឌ្ឍឍ គ្នេ�ាជាាទ្របព័ន្តធស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញម្ពួយ៍ផ្សាង្គថ្លែ�រ។ បគ្នេចេកវិ�ា ន្តិង្គម្ពគ្នេ�យ��ាយ៍
មាាន្តរួចគ្នេ�ាគ្នេហិ�យ៍ �ូគ្នេចេ�មាាន្តថ្លែតិរង់្គចាា�គ្នេពលគ្នេវលាាម្ពក�ល់ មី្ពន្តគ្នេពលថ្លែ�លទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិគ្នេពញគ្នេលញអាាចក�ណត់ិគ្នេគាំាលគ្នេ�ា
គ្នេ�ាកាាន្ត់ម្ពន្តីស៊ីស�ាន្ត។ គ្នេល�ស៊ីព�គ្នេន្ត�គ្នេ�ៀតិ ភាាពគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់របស៊ី់វាាម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តទ្រតិឹម្ពថ្លែតិជាាកាារទ្រពួយ៍�ារម្ពភថ្លែតិម្ពួយ៍�តិ់�ាក់�ង្គន្តឹង្គ
មា៉ាស៊ីី�ន្ត�ា�ង្គគ្នេន្ត�គ្នេ�។ ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិម្ពិន្តចាា��ាច់�ាល់ថ្លែតិបង្គើគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់គ្នេ��បអាាច�ាក់គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ជាាអាាវី� ឬ�ាក់ពទ្រងាាយ៍
ទ្របឆ្លាា�ង្គន្តឹង្គម្ពន្តីស៊ីសជាាតិិគ្នេ��យ៍។

កាារទ្រសាាវទ្រជាាវ ន្តិង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍគ្នេ�ាថ្លែតិក�ពីង្គបន្តត។ �ូចគ្នេន្ត�គ្នេហិ�យ៍ គ្នេ��ន្តម្ពិន្ត�ាន្ត់មាាន្តន្តិយ៍ម្ពន្ត័យ៍ ថ្លែ�ល�ាន្តឯកភាាពជាាស៊ីកល
គ្នេល�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើ័យ៍ភាាពគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់គ្នេន្ត�គ្នេ�ាគ្នេ��យ៍គ្នេ�។ គ្នេ�ា�ជាា�៉ាង្គណាា អេក��នាាញយ៍ល់ទ្រស៊ីបថាា �ា�ង្គស៊ីើ័យ៍ភាាព ន្តិង្គភាាព
ម្លៃវឆ្លាែាតិ �ឺចាា��ាច់ណាាស៊ី់គ្នេ��ម្ពី�អន្តីវតិតម្ពីខ្លួងាារឯករាា�យ �ូចជាាកាារគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ីគ្នេគាំាលគ្នេ�ា ន្តិង្គកាារវិន្តិច័័យ៍តិទ្រម្ពូវកាារគ្នេ��ម្ពី�កគ្នេម្ពះច
គ្នេគាំាលគ្នេ�ាគ្នេនាា�។

2 Ekelhof, M. & Struyk, M. (2014). Deadly decisions: 8 objections to killer robots. Utrecht: PAX, p. 4. Retrieved from 
https://www.paxforpeace.nl/media/files/deadlydecisionsweb.pdf.
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គ្រោះតើអំវ�គ្រោះ�ជាប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់?់

“អាវុុធខែដ៏លអាចគ្រោះប្រជំើស្វគ្រោះរីស្វ ន្ធិងក់ំណត់គ្រោះ�លគ្រោះ�គ្រោះដ្ឋាយ័
�ា�ន្ធការអំន្ធ្តរាគុមន្ធ៍ព័�មន្ធុស្វ�ស”
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ស៊ីហិរ�ាអាាគ្នេម្ពរិកចាាតិ់�ីកថាាជាាទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិទ្របស៊ីិន្តគ្នេប�វាាជាា ទ្របព័ន្តធអាាវី�ម្ពួយ៍ថ្លែ�លគ្នេ�ាគ្នេពលចាាប់គ្នេផ្សាដ�ម្ព��គ្នេណ�រកាារ វាាអាាច
គ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ី ន្តិង្គក�ណតិ់គ្នេគាំាលគ្នេ�ា គ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តអន្តតរាា�ម្ពន្ត៍បថ្លែន្តិម្ពព�ទ្របតិិបតិតិករ។ គ្នេន្ត�រួម្ពបញ្ឈេ�ល�ា�ង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិថ្លែ�ល
ទ្រតិូវ�ាន្តរចនាាគ្នេ��ង្គ ទ្រតិួតិពិន្តិតិយ ន្តិង្គទ្របទ្រពឹតិតិគ្នេ�ាតាាម្ពកាារក�ណតិ់របស៊ី់ម្ពន្តីស៊ីស គ្នេល�ទ្របព័ន្តធទ្របតិិបតិតិកាារ គ្នេ��ម្ពី�អាាចមាាន្តល�ធភាាព
កេ�ង្គកាារងាារគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ី ន្តិង្គក�ណតិ់គ្នេគាំាលគ្នេ�ាគ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តកាារចូលរួម្ពបថ្លែន្តិម្ពគ្នេ�ៀតិព�ម្ពន្តីស៊ីស បនាះាប់ព�ចាាប់គ្នេផ្សាដ�ម្ព��គ្នេណ�រកាារ3។
កាារគ្នេ�ើ�អន្តតរាា�ម្ពន្ត៍ព�ម្ពន្តីស៊ីសកេ�ង្គករណ�គ្នេន្ត� �ឺទ្រតិូវ�ាន្តក�ណតិ់�ាច់ខាាតិច�គ្នេពាា�ថ្លែតិ “កា�រង្កោបើក និិង្គបិទ័” ប៉ីគ្នេណាះា� ខ្លួណៈគ្នេពលថ្លែ�ល
មា៉ាស៊ីី�ន្តគ្នេ�ាថ្លែតិគ្នេ�ើ�ស៊ីកម្ពមភាាពឯករាា�យគ្នេ�ាយ៍ខ្លួែ�ន្តឯង្គគ្នេ�ាគ្នេពលទ្របតិិបតិតិកាារ។

ចទ្រកភិពអង្គ់គ្នេ�ែស៊ីម្ពិន្ត�ាន្ត់�ាន្តគ្នេ�ើ�កាារបញ្ញាជាក់ជាាក់លាាក់គ្នេល�អាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញគ្នេ�ាគ្នេ��យ៍គ្នេ� ប៉ីថ្លែន្តត�ាន្តក�ណតិ់ន្តូវអើ�ថ្លែ�ល
ខ្លួែ�ន្តចាាតិ់�ីកថាាជាាទ្របព័ន្តធស៊ីើយ៍័តិគ្នេពាាល�ឺ ទ្របព័ន្តធម្ពួយ៍ថ្លែ�លមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពយ៍ល់�ឹង្គព�គ្នេចតិនាា ន្តិង្គ�ិស៊ីគ្នេ�ាកទ្រម្ពិតិខ្លួពស៊ី…់ [ឬ] មាាន្ត
ស៊ីម្ពតិិភាាពចាាត់ិវិធាាន្តកាារស៊ីម្ពទ្រស៊ីបគ្នេ�ាន្តឹង្គសាិាន្តភាាពថ្លែ�លចង់្គ�ាន្ត…[ឬ]ស៊ីម្ពតិិភាាពកេ�ង្គកាារស៊ីគ្នេទ្រម្ពចចិតិតគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេ�ើ�ស៊ីកម្ពមភាាពមួ្ពយ៍
កេ�ង្គ�គ្នេទ្រម្ព�ស៊ីជាាគ្នេទ្រច�ន្ត គ្នេ�ាយ៍ម្ពិន្តពឹង្គថ្លែផ្សាអកគ្នេល�កាារឃាែា�គ្នេម្ព�ល ឬកាារទ្រតិួតិពិន្តិតិយរបស៊ី់ម្ពន្តីស៊ីស4។ �ស៊ីសន្តៈគ្នេន្ត�បងាាាញព�ភាាពម្លៃវឆ្លាែាតិ
ម្លៃន្តទ្របព័ន្តធស៊ីើយ៍័តិ ន្តិង្គភាាពឯករាា�យរបស៊ី់វាាគ្នេ�ាយ៍ម្ពិន្តពឹង្គពាាក់ស៊ីកម្ពមភាាពម្ពន្តីស៊ីស។ ភាាពម្លៃវឆ្លាែាតិមាាន្តន្ត័យ៍ថាា ជាាកាារគ្នេ�ើង្គយ៍ល់ព�
តិទ្រម្ពីយ៍បរិប�ម្លៃន្ត�ិន្តេន្ត័យ៍ ថ្លែ�លទ្រស៊ីង្គ់�ាន្ត ន្តិង្គអាាចវិភាា� “ង្កោចត្តនា�និិង្គទ័ិសិង្កោ��កប្រមិិត្តខ្ពពសិ”់ ថ្លែ�លមាាន្តថ្លែតិម្ពន្តីស៊ីសប៉ីគ្នេណាះា�គ្នេ��បអាាច
ពិន្តិតិយពិចាារណាា�ាន្ត។ ន្តិយ៍ម្ពន្ត័យ៍របស៊ី់ចទ្រកភិពអង្គ់គ្នេ�ែស៊ី ក៏�ាន្តបញ្ញាជាក់ផ្សាង្គថ្លែ�រថាាទ្របព័ន្តធគ្នេផ្សាសង្គគ្នេ�ៀតិ�ា�ង្គអស៊ី់ថ្លែ�លខ្លួើ�លកខណៈ
ស៊ីតង្គ់�ារម្លៃន្តភាាពវ័យ៍ឆ្លាែាតិគ្នេន្ត� ក៏ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ចាាតិ់�ីកថាាជាាមា៉ាស៊ីី�ន្តស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិកម្ពម ន្តិង្គម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តជាាមា៉ាស៊ីី�ន្តស៊ីើយ៍័តិគ្នេ�5។

�ន្តះឹម្ពគ្នេន្ត�ថ្លែ�រ ទ្របគ្នេ�ស៊ីចិន្ត�ាន្តស៊ី�គ្នេ�ាគ្នេ�ាគ្នេល�“ អាាវី�ម្លៃវឆ្លាែាតិ” ឬ“ អាាវី�បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត” គ្នេ�ាកេ�ង្គថ្លែផ្សាន្តកាារ��គ្នេន្ត�បកម្ពមគ្នេ�ាធាារបស៊ី់
ខ្លួែ�ន្ត6។ កង្គ�័ពរំគ្នេ�ា�ទ្របជាា�ន្ត (PLA) ក�ណតិ់ថាា“ អាាវី�ម្លៃវឆ្លាែាតិ” ជាា“អាាវី�ថ្លែ�លគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់  បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត(AI)គ្នេ��ម្ពី�ថ្លែស៊ីើង្គរក តាាម្ព
ប�ថ្លែបក ន្តិង្គប��ែាញគ្នេគាំាលគ្នេ�ាស៊ីទ្រតិូវគ្នេ�ាយ៍ស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ ថ្លែ�លជាាគ្នេរឿយ៍ៗរួម្ពមាាន្តទ្របព័ន្តធទ្របម្ពូល ន្តិង្គទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គព័តិ៌មាាន្ត ទ្របព័ន្តធម្ពូល�ាាន្ត
ច�គ្នេណ��ឹង្គ ទ្របព័ន្តធ��ន្តួយ៍កាារស៊ីគ្នេទ្រម្ពចចិតិត ទ្របព័ន្តធអន្តីវតិតគ្នេបស៊ីកកម្ពម។ ល។7  ជាាថម�ម្ពតង្គគ្នេ�ៀតិកទ្រម្ពិតិជាាក់លាាក់ម្លៃន្តភាាពឆ្លាែាតិម្លៃវ�ាម្ព�ារ
ឱ្យយ មាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពកេ�ង្គកាារ “ថ្លែស៊ីើង្គរក តាាម្ពប�ថ្លែបក ន្តិង្គប��ែាញ” គ្នេគាំាលគ្នេ�ា ថ្លែ�លជាា�ូគ្នេ�ាថ្លែតិង្គមាាន្តកេ�ង្គគ្នេគាំាល��ន្តិតិភាា�គ្នេទ្រច�ន្តថ្លែ�ល
ស៊ីដ�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញ។

3  Department of Defense. (2017, May 8). Directive 3000.09, autonomy in weapon systems, November 21, 2012, 
incorporating change 1, May 8, 2017, pp. 13-14. Retrieved from https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/300009p.pdf.
4 UK Ministry of Defence. (2017). Joint doctrine publication 0-30.2: Unmanned aircraft systems, p. 72. Retrieved from https://assets.pub-
lishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/673940/doctrine_uk_uas_jdp_0_30_2.pdf.
5 Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.
6	 Kania,	E.B.	(2020,	April).	“AI	weapons”	in	China’s	military	innovation.	The	Brookings	Institution.	Retrieved	from	https://www.brookings.edu/
research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
7 全军军事术语管理委员会	[All-Military	Military	Terminology	Management	Committee].	(2011). 中国人民解放军军语 [People’s Liberation 
Army	Military	Terminology],	(Beijing: 军事科学出版社	[Military	Science	Press]).	Cited	in	Kania,	E.B.	(2020,	April).	“AI	weapons”	in	China’s	military	
innovation.	The	Brookings	Institution.	Retrieved	from	https://www.brookings.edu/research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.

គ្រោះតើប្រ�គ្រោះ�ស្វគ្រោះផ�សងគ្រោះ�ៀតឱ្�យន្ធិយ័មន្ធ័យ័ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏
គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់គ្រោះន្ធះ�៉�ងដ៏ូចគ្រោះម្តច?
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ក់ប្រមិតគ្រោះផ�សង�ា�នៃន្ធស្វវ័យ័ភាព័

មា៉ាស៊ីី�ន្តអាាចមាាន្តកទ្រម្ពិតិស៊ីើ័យ៍ភាាពខ្លួីស៊ីៗគាំេាអាាទ្រស៊ី័យ៍ន្តឹង្គភាាព�ាក់�ង្គគាំេា�៉ាង្គទ្រចបូកទ្រចបល់ម្លៃន្តវតិតមាាន្ត ឬ អវតិតមាាន្តម្លៃន្តបញ្ញាាា។
មា៉ាស៊ីី�ន្តម្ពិន្តអាាចស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញគ្នេ� លី�ទ្រតាាថ្លែតិវាាអាាចស៊ីគ្នេទ្រម្ពចចិតិតគ្នេល�ស៊ីកម្ពមភាាពបន្តតបនាះាប់គ្នេ�ាយ៍ខ្លួែ�ន្តឯង្គ។ ភាាពម្លៃវឆ្លាែាតិ គ្នេនាា�
ឯង្គថ្លែ�លអន្តីញ្ញាាាតិឱ្យយមា៉ាស៊ីី�ន្តគ្នេ�ើ�កាារស៊ីគ្នេទ្រម្ពចចិតិត�ាន្ត។

ពាាកយថាា ស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ ន្តិង្គស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិកម្ពម ថ្លែតិង្គទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់��ន្តួស៊ីគាំេាជាាញឹកញាាប់ ប៉ីថ្លែន្តតវាាមាាន្តភាាពខ្លួីស៊ីគាំេាបន្តតិចបន្តត�ច។  គ្នេប�
គ្នេទ្របៀបន្តឹង្គមា៉ាស៊ីី�ន្តស៊ីើយ៍័តិ ពួកគ្នេ�ស៊ីិិតិគ្នេ�ាកទ្រម្ពិតិ�ាបជាាង្គគ្នេ�ាគ្នេល�វិសាាលភាាពម្លៃន្តមា៉ាស៊ីី�ន្តម្លៃវឆ្លាែាតិ។

Automatic

Self-autonomous

Automated

Fully autonomous and intelligent

គ្រោះតើស្វវ័យ័ភាព័ក់ប្រមិតណា ប្រតូវុបាន្ធគ្រោះគុចាត់�ុក់ថ្នា 

"ស្វវយ័័ត" គ្រោះ�ក់្ន�ង�៉�ស្វុ�ន្ធ?



គ្រោះតើ�ញ្ញ�ក់ប្រមិតណា ប្រតូវុបាន្ធគ្រោះគុចាត់�ុក់ថ្នា 
“ឆ្នាំ្ល�តនៃវុ” គ្រោះ�ក់្ន�ង�៉�ស្វុ�ន្ធ?

បញ្ញាាា គ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់  (LAWS) ទ្រតិូវ�ាន្តបងាាាញជាាព�រ�៉ាង្គ�ឺ កាារស៊ីមាគាល់អតិតស៊ីញ្ញាាាណស៊ីើយ៍័តិ ន្តិង្គ
កាារចូលរួម្ពស៊ីើយ៍័តិ។

កាារក�ណតិ់អតិតស៊ីញ្ញាាាណ�ាក់�ូចជាាកិចេកាារជាាម្ពូល�ាាន្តស៊ីទ្រមាាប់ម្ពន្តីស៊ីស។ ប៉ីថ្លែន្តតស៊ីទ្រមាាប់មា៉ាស៊ីី�ន្តគ្នេ��ម្ពី�អភិិវឌ្ឍឍស៊ីម្ពតិិភាាពគ្នេន្ត�វាា
តិទ្រម្ពូវគ្នេអាាយ៍មាាន្តកាារអន្តីវតិតកី�ន្តគ្នេ�ា�ទ្រសាាយ៍ជាាក់លាាក់ម្ពួយ៍។ ជាាកាារពិតិគ្នេ�ា កទ្រម្ពិតិម្លៃន្តភាាពស៊ីម��សាមាញរបស៊ី់វាា�៉ាង្គណាាគ្នេនាា��ឺ
ទ្រតិូវ�ាន្តបងាាាញគ្នេ�ាកេ�ង្គស៊ីម្ពតិិភាាពម្លៃន្តបណា�ញទ្របព័ន្តធទ្របសាា��៉ាង្គគ្នេទ្រ�ា ថ្លែ�ល�ាន្ត�ាក់ឲ្យយគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់កេ�ង្គកាារគ្នេរៀន្តតាាម្ពមា៉ាស៊ីី�ន្ត �ូច
ជាាហិគ��ហិគលឌ្ឍ�បមា៉ាញ (Google DeepMind)   គ្នេ��ម្ពី��ាញយ៍កព័តិ៌មាាន្ត�៏គ្នេទ្រច�ន្តស៊ីន្តធឹកស៊ីនាធាប់ ន្តិង្គកាារក�ណតិ់ស៊ី�ណំ�ម្លៃន្តស៊ីកម្ពមភាាព 
គ្នេ��ម្ពី�ស៊ីគ្នេទ្រម្ពច�ាន្តន្តូវកម្ពមវតិិ�ថ្លែ�ល�ាន្តគ្នេទ្រគាំាង្គ�ីកជាាម្ពីន្ត។
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 កា�រប�ា�ញរបសិ់ហិគ�ង្កោហាគ�លឌី�ប�៉�ញ (Google DeepMind) ជា�មិួយ័�ច�សិ់ង្កោជ្ជើង្គឯក ល� ង្កោសិដីុល ង្កោ��កា�ង្គកា�រង្កោលង្គង្កោហិគមិសិម��សាម�ញ ង្កោហាគ� (Go)
 ប្របភព័៖ CNet8 

កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរស៊ីមាគាល់រូបភាាព�ាន្តគ្នេទ្រប�ក �ីន្តគ្នេ�ា�ទ្រសាាយ៍ថ្លែ�លផ្សាគ�ផ្សាគង្គលកខណៈពិគ្នេស៊ីស៊ីម្លៃន្តរូបភាាពម្ពួយ៍ជាាមួ្ពយ៍ន្តឹង្គរូបភាាព
�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធ�ិន្តេន្ត័យ៍របស៊ី់វាា គ្នេហិ�យ៍កេ�ង្គគ្នេពលថ្លែតិម្ពួយ៍ថ្លែបង្គថ្លែចកពួកវាាតាាម្ពរយ៍ៈ��គ្នេណ�រកាារម្លៃន្តកាារលីប។ គ្នេ��ម្ពី�ក�ណតិ់
អតិតស៊ីញ្ញាាាណរូបភាាពម្ពួយ៍ឱ្យយ�ាន្តទ្រតិឹម្ពទ្រតិូវ កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរទ្រតិូវផ្សាតល់រាាប់ពាាន្ត់រូបភាាព ឬគ្នេពលខ្លួែ�អាាច�ល់រាាប់លាាន្តរូបភាាព គ្នេ��ម្ពី�
គ្នេទ្រប�ជាាឯកសាារគ្នេ�ាង្គគ្នេ�ាកេ�ង្គកាារក�ណតិ់របស៊ី់វាា។

8	Reilly,	C.	&	Lancaster,	L.	(2016,	March	8).	Google	turns	game	of	Go	into	massive	AI-vs-human	spectacle.	CNet.	
Retrieved from https://www.cnet.com/news/google-deepmind-hooked-us-on-go-the-geekiest-game-youve-never-heard-of/. 
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 លទ័ធផលនៃនិកា�រប្របកួត្តប្របបែជ្ជង្គសិូហិវបែវុរសិ�គ�ល់រូបភា�ព័របសិ់ GoogleNet
 ប្របភព័: Google AI Blog9 

កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរស៊ីមាគាល់ម្លៃផ្សាះម្ពីខ្លួម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត យ៍ករូបរាាង្គតាាម្ពថ្លែបប�រណ�មាាទ្រតិ �គ្នេទ្រ�ា ន្តិង្គសាាច់ម្លៃផ្សាះម្ពីខ្លួ ម្ពក�ណនាាគ្នេ�ាយ៍គ្នេ�ាង្គគ្នេ�ាគ្នេល�
លកខណៈពិគ្នេស៊ីស៊ី�ា�ង្គគ្នេន្ត�ជាាម្ពួយ៍រូបភាាពរាាប់ពាាន្ត់ម្ពីន្តគ្នេពលបគ្នេង្គើ�តិគ្នេចញជាាល�ធផ្សាល។ គ្នេ�ា��៉ាង្គណាា បគ្នេចេកវិ�ាម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តជាា
ភិស៊ីត�តាាង្គគ្នេពញគ្នេលញគ្នេ�។ បណា�ញទ្របសាា�គ្នេទ្រ�ាថ្លែ�លមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពគ្នេរៀន្តស៊ីូទ្រតិ អាាចបគ្នេង្គើ�តិកាារបកទ្រសាាយ៍របស៊ី់ពួកគ្នេ�គ្នេ�ាគ្នេល�
វតិិ�ម្ពួយ៍គ្នេចញព�ល��ាតិ់ផ្សាគ�ផ្សាគង្គរូបភាាពជាាគ្នេទ្រច�ន្ត �ូចជាាគ្នេ�ាកេ�ង្គកាារផ្សាគ�ផ្សាគង្គរូបថតិរបស៊ី់ស៊ីតិើជាាម្ពួយ៍ ន្តិង្គរូបភាាពអរូប� ឬរូបភាាពម្ពិន្តពិតិ 
ថ្លែ�លវាាទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ចាាតិ់�ីកថាា�ូចគាំេាគ្នេប�បិ�10។ ក៏មាាន្តរ�ាយ៍កាារណ៍ស៊ីដ�ព�កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរស៊ីមាគាល់ម្លៃផ្សាះម្ពីខ្លួថ្លែ�លមាាន្តអទ្រតាាផ្សាគ�រផ្សាគ
វិ�ជមាាន្តខ្លួពស៊ី់ស៊ីទ្រមាាប់�ន្តជាាតិិថ្លែស៊ីីកស៊ីជាាង្គជាាតិិសាាស៊ីន្ត៍�៏ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិ11

  ឧទា�ហិរណិ៍នៃនិកមិមវុិធ�សិូហិវបែវុរសិ�គ�ល់នៃផៃមិុខ្ព
  ប្របភព័៖ ទ័សិសនា�វុដីត�សិនិតិសិុខ្ព12

9	 Szegedy,	C.	(2014,	September	5).	Building	a	deeper	understanding	of	images.	Google	AI	Blog.	
Retrieved from https://ai.googleblog.com/2014/09/building-deeper-understanding-of-images.html.
10 Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.
11	 Lohr,	S.	(2018,	February	9).	Facial	recognition	is	accurate,	if	you’re	a	white	guy.	The	New	York	Times.	Retrieved	from	https://www.nytimes.
com/2018/02/09/technology/facial-recognition-race-artificial-intelligence.html
12 Ushering next generation facial recognition. (2019, August 15). Security Magazine. Retrieved from https://www.securitymagazine.com/
articles/90672-ushering-next-generation-facial-recognition.



ខ្លួណៈគ្នេពលថ្លែ�លភាាពម្លៃវឆ្លាែាតិអន្តីញ្ញាាាតិឱ្យយមា៉ាស៊ីី�ន្តក�ណតិ់ភាារកិចេបនាះាប់របស៊ី់ខ្លួែ�ន្ត ស៊ីើ័យ៍ភាាពអន្តីញ្ញាាាតិឱ្យយវាាគ្នេ�ើ�ស៊ីកម្ពមភាាពគ្នេ�ាយ៍
គាំមាន្តអន្តតរាា�ម្ពន្ត៍ព�ម្ពន្តីស៊ីស។ គ្នេន្ត�មាាន្តន្ត័យ៍ថាាម្ពន្តីស៊ីស�ឺ«ថ្លែលង្គជាាប់ពាាក់ព័ន្តធ»គ្នេ�ាកេ�ង្គ��គ្នេណ�រកាារគ្នេ�ើ�គ្នេស៊ីចកត�ស៊ីគ្នេទ្រម្ពចចិតិត ន្តិង្គទ្របតិិបតិតិ
កាារគ្នេ�ៀតិគ្នេហិ�យ៍។ មា៉ាស៊ីី�ន្តស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិកម្ពម ឬស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ គ្នេ�ើ�តាាម្ពកម្ពមវិ��ជាាក់លាាក់ម្ពួយ៍ថ្លែ�លក�ណតិ់ស៊ីកម្ពមភាាពរបស៊ី់ខ្លួែ�ន្តព�ច�ណំច
ក គ្នេ�ាច�ណំច  ខ្លួ។ គ្នេ�ាគ្នេពលណាាម្ពួយ៍កេ�ង្គក���ង្គគ្នេពលអន្តីវតិតកម្ពមវិ��របស៊ី់ខ្លួែ�ន្ត ទ្របតិិបតិតិករមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពកេ�ង្គកាារគ្នេ�ើ�អន្តតរាា�ម្ពន្ត៍
ន្តិង្គបត�រ�ិស៊ីគ្នេ�ាគ្នេ��ង្គវិញ គ្នេ�ាយ៍គ្នេចញបញ្ញាជាថម� ឬបិ�វាាគ្នេចាាលថ្លែតិម្ពដង្គ។ ខ្លួណៈគ្នេពលថ្លែ�លអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញន្តឹង្គកាាតិ់គ្នេចាាល
កាារចូលរួម្ពរបស៊ី់ម្ពន្តីស៊ីសកេ�ង្គកាារគ្នេប�កន្តិង្គបិ�មា៉ាស៊ីី�ន្តថ្លែតិម្ពដង្គ។

គ្នេ�ា��៉ាង្គណាា កាារបិ�មា៉ាស៊ីី�ន្តស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញអាាចមាាន្តថ្លែ�ន្តក�ណតិ់របស៊ី់វាា។ តិួ�៉ាង្គ ទ្របស៊ីិន្តគ្នេប��ាន្តអវកាាស៊ីគាំមាន្តម្ពន្តីស៊ីស
គ្នេប�កទ្រតិូវ�ាន្ត�ាញ់គ្នេចញព�ក�៉ាល់គ្នេ�ាកណា�លស៊ីម្ពីទ្រ�គ្នេ�ាកាាន្ត់គ្នេគាំាលគ្នេ�ាថ្លែ�លគាំមាន្តទ្របតិិបតិតិ  ករ ពួកគ្នេ�ទ្របថ្លែហិលជាាមិ្ពន្តអាាច
តាាម្ព�ាន្តស៊ីកម្ពមភាាពរបស៊ី់វាា�ា�ង្គទ្រស៊ីីង្គ ឬអាាចបញ្ឈជ�ន្តស៊ីញ្ញាាាគ្នេ��ម្ពី�បិ�វាា�ាន្តគ្នេ�។ វាាមាាន្តអតិិទ្របគ្នេ�ា�ន្ត៍ជាាគ្នេទ្រច�ន្តច�គ្នេពាា�ស៊ីើ័យ៍ភាាព
របស៊ី់មា៉ាស៊ីី�ន្តថ្លែ�លគ្នេ�ើ�ឱ្យយវាាមាាន្តស៊ីីវតិិិភាាពព�កាារកកស៊ីះ� ឬកាារលួចចូល ប៉ីថ្លែន្តតវាាក៏មាាន្តកទ្រម្ពិតិ�ាន្តិភិ័យ៍ខ្លួពស៊ី់ផ្សាង្គថ្លែ�រថ្លែ�លម្ពិន្តអាាច
�ស៊ីសន្ត៍�ាយ៍ស៊ីកម្ពមភាាពរបស៊ី់មា៉ាស៊ីី�ន្ត�ាន្ត�ា�ង្គទ្រស៊ីីង្គ  គ្នេហិ�យ៍បញ្ឈឈប់វាា�ាន្តកេ�ង្គករណ�ថ្លែ�លវាា��គ្នេណ�រកាារម្ពិន្តទ្រតិឹម្ពទ្រតិូវ13

13 Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.

12

“�ណៈគ្រោះព័លខែដ៏លអាវុុធស្វវយ័័តគ្រោះព័ញគ្រោះលញ
ន្ធះងកាត់គ្រោះចាលការចូលរួមរ�ស្វ់មន្ធុស្វ�សក់្ន�ង

ការគ្រោះ�ើក់ ន្ធិង�ិ��៉�ស្វុ�ន្ធខែតមីង” 
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ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់: 
�ញ្ហ�ស្វក់ល   

បចេ�បីន្តេគ្នេន្ត� មាាន្តថ្លែតិព�រ ឬប�ទ្របគ្នេ�ស៊ីប៉ីគ្នេណាះា�ថ្លែ�លមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពអាាចផ្សាលិតិទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) គ្នេហិ�យ៍មាាន្ត
បី៉នាមាន្តទ្របគ្នេ�ស៊ីគ្នេផ្សាសង្គគ្នេ�ៀតិថ្លែ�លមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាព�ិញទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់�ា�ង្គគ្នេនាា��ាន្ត។ កាាររំពឹង្គ�ីកម្លៃន្តស៊ី�ងាគាម្ពថ្លែ�ល
មាាន្តទ្របស៊ីិ�ធិភាាពជាាង្គម្ពីន្ត ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ើ�អាា��វកម្ពម�តាច់ម្ពីខ្លួគ្នេ�ាយ៍ទ្របគ្នេ�ស៊ីម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត�ឺបណា�លឱ្យយមាាន្តកាារទ្រពួយ៍�ារម្ពភស៊ីទ្រមាាប់
ទ្របគ្នេ�ស៊ី�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិថ្លែ�លអាាចន្តឹង្គ��ួលរង្គន្តូវផ្សាលប៉�ពាាល់គ្នេន្ត�។ ភាាពតាាន្តតិឹង្គថ្លែផ្សាេកភិូម្ពិសាាទ្រស៊ីតន្តគ្នេ�ា�ាយ៍�ី�វិញពិភិពគ្នេលាាក
�គ្នេមាែា�ម្លៃផ្សាះកេ�ង្គ ន្តិង្គភាាពវឹកវរកេ�ង្គស៊ីង្គគម្ពថ្លែ�លម្ពិន្ត�ាក់�ង្គន្តឹង្គ�គ្នេមាែា� អាាចគ្នេ��រតិួជាាកតាតា�ទ្រម្ពីញ�ល់កាារគ្នេក�ន្តគ្នេ��ង្គ ន្តិង្គកាាររីក
រាាល�ាលម្លៃន្តអ�គ្នេព�ហិិង្គាទ្រប�ាប់អាាវី�។ �ូចថ្លែ�ល�ាន្តគ្នេរៀបរាាប់ខាាង្គគ្នេល� ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ  (AWS) ម្ពិន្តចាា��ាច់�ាល់ថ្លែតិសាា�ាវ
គ្នេ��បបង្គើឲ្យយមាាន្តគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់�ល់��វិតិគ្នេនាា�គ្នេ�។ ទ្របគ្នេភិ�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ (AWS) ម្ពួយ៍ច�ន្តួន្តគ្នេ�ាថ្លែតិអាាចបណា�លឱ្យយមាាន្តកាាររីក
រាាល �ាលម្លៃន្តគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ភាែាម្ពៗ ខ្លួណៈថ្លែ�លម្ពនី្តស៊ីសមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពអាាច�ិតិគ្នេល�ស៊ីព�កាារបញ្ញាជា និ្តង្គគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស់៊ីភាាពអត់ិ�មត់ិរបស់៊ីខ្លួែ�ន្ត។

 
  ��និបែត្តព័�រ ឬប�ប្របង្កោទ័សិប៉ុង្កោ�ះ��កំព័ុង្គផលិត្តប្របព័័និធអា�វុុធសិវយ័័ត្តដី៏ង្កោប្រ���ថ្នាា�ក់  (LAWS)
  ប្របភព័៖ យ័ុទ័ធនា�កា�របញ្ឈឈប់មិនិុសិសយ័និតព័ិឃា�ដី14

14	 Russell,	S.	(2016,	January	17).	Robots	in	war:	The	next	weapons	of	mass	destruction?	World	Economic	Forum.	
Retrieved	from	https://www.weforum.org/agenda/2016/01/robots-in-war-the-next-weapons-of-mass-destruction/.
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វាាក៏មាាន្តភាាពម្ពិន្តចាស៊ី់លាាស៊ី់ខ្លួែ�ថ្លែ�រ គ្នេ�ាគ្នេពល�ាក់ពទ្រងាាយ៍អាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញ។ ទ្រកីម្ពស៊ីិ�ធិម្ពន្តីស៊ីសអន្តតរជាាតិិ�ាន្តគ្នេល�កគ្នេ��ង្គ
ព�កាារទ្រពួយ៍�ារម្ពភអ�ព�ទ្រកម្ពស៊ី�ល�ម្ព៌របស៊ី់មា៉ាស៊ីី�ន្តថ្លែ�លអាាចស៊ីមាែាប់ម្ពន្តីស៊ីសគ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តទ្រព�ថ្លែ�ន្តម្លៃន្ត��ន្តួលខ្លួីស៊ីទ្រតិូវចាស៊ី់លាាស៊ី់។ គ្នេ�
គ្នេ�ាថ្លែតិរង្គចាា�គ្នេម្ព�លថាាគ្នេតិ�មា៉ាស៊ីី�ន្តម្ពួយ៍អាាចទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�បគ្នេទ្រង្គៀន្តឱ្យយគ្នេច�គ្នេគាំារពតាាម្ពចាប់�គ្នេមាែា�ទ្រប�ាប់អាាវី� (LOAC) ជាាពិគ្នេស៊ីស៊ីចាប់
ម្ពន្តីស៊ីស�ម្ព៌អន្តតរជាាតិិ(IHL) ថ្លែ�រឬគ្នេ�។ តិួ�៉ាង្គ យ៍ី�ធ�ន្តថ្លែ�លចី�ចាាញ់ម្ពិន្តទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ចាាតិ់�ីកថាាជាាយ៍ី�ធ�ន្តគ្នេ�ៀតិគ្នេ� �ូគ្នេចេ�គ្នេហិ�យ៍
ម្ពិន្ត�ួរកាែាយ៍ជាាគ្នេគាំាលគ្នេ�ាគ្នេ�ៀតិគ្នេ��យ៍។ បគ្នេចេកវិ�ាអាាច��គ្នេណ�រកាារខ្លួីស៊ីទ្របទ្រកតិ� ឬអាាចរតិ់គ្នេ�ចព�កាារទ្រតិួតិពិន្តិតិយរបស៊ី់ទ្របតិិបតិតិករ
ម្ពន្តីស៊ីសរបស៊ី់វាា។ ស៊ីូម្ពី�ថ្លែតិកេ�ង្គករណ�ថ្លែ�លម្ពន្តីស៊ីសយ៍ន្តតអាាចគ្នេ�ើ�ស៊ីកម្ពមភាាព�ាន្តកាាន្ត់ថ្លែតិចាស៊ី់ជាាង្គម្ពីន្ត ន្តិង្គគ្នេ�ើ�កាារស៊ីគ្នេទ្រម្ពចចិតិតគ្នេ�ាយ៍
ស៊ីើយ៍័តិកដ� ក៏ម្ពនី្តស៊ីសគ្នេ�ាថ្លែតិទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�រួម្ពបញ្ឈេ�ល គ្នេ��ម្ពី�រកាកាារទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គទ្រតិួតិពិន្តិតិយ ថ្លែ�លគ្នេទ្របៀប�ូចជាាកាារមាាន្តកម្ពមវិ��បញ្ឈឈប់
គ្នេទ្រគាំា�អាាស៊ីន្តេ�ូចគ្នេនាា�ថ្លែ�រ។

កាារទ្រពមាាន្ត�៏ស៊ី�ខាាន់្តមួ្ពយ៍គ្នេ�ៀតិថ្លែ�ល�ួរថ្លែតិទ្រតូិវ�ាន្តគ្នេ�ពិចាារណាាគ្នេនាា� �ឺជាាកង្គើ�ន្តគ្នេ�ា�ាយ៍អន្តតរជាាតិិថ្លែ�លគ្នេ�ើ�និ្តយ័៍តិកម្ពមពាាណិ�ជកម្ពម
អន្តតរជាាតិិ ន្តិង្គកាារគ្នេផ្សាះរទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ភាាពស៊ីម��សាមាញម្លៃន្តថ្លែផ្សាេកគ្នេហិ�ាារចនាាស៊ីម្ពព័ន្តធ ន្តិង្គធាាតិីផ្សាស�របស៊ី់វាា។
ទ្របគ្នេ�ស៊ីជាាគ្នេទ្រច�ន្តគ្នេ�ាកេ�ង្គពិភិពគ្នេលាាក គ្នេ�ាថ្លែតិ��ួលរង្គគ្នេទ្រគាំា�ព��គ្នេមាែា�ទ្រប�ាប់អាាវី�ម្លៃផ្សាះកេ�ង្គថ្លែ�លកាាន្ត់ថ្លែតិមាាន្តស៊ីភាាព�ាន្ត់�ារគ្នេ�ាៗ
គ្នេ�ាយ៍សាារកាាររីកសាាយ៍ម្លៃន្តអាាវី�ខ្លួីស៊ីចាប់។ កាាររីករាាល�ាលម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់គ្នេ�ាយ៍ខ្លួីស៊ីចាប់ អាាចទ្រតិឹម្ពថ្លែតិ
គ្នេ�ើ�ឲ្យយ�គ្នេមាែា�ថ្លែបបគ្នេន្ត�កាាន្ត់ថ្លែតិមាាន្តភាាព�ាន្ត់�ារគ្នេ��ង្គប៉ីគ្នេណាះា�។ កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរ ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេទ្រប�កេ�ង្គកាាររកចាាប់យ៍កទ្របធាាន្តប�
គ្នេន្ត��ឺមាាន្តរួចជាាគ្នេទ្រស៊ីចគ្នេហិ�យ៍ គ្នេហិ�យ៍ម្ពន្តីស៊ីសក៏អាាចចូលគ្នេម្ព�លតាាម្ពទ្របព័ន្តធអី�ន្តគ្នេ��ថ្លែណតិ�ាន្ត�៉ាង្គងាាយ៍ទ្រស៊ីួលគ្នេ�ៀតិផ្សាង្គ។ �រាាបណាា
�ាល់ថ្លែតិទ្រកីម្ពថ្លែ�លគាំមាន្តកាារអន្តីញ្ញាាាតិអាាចទ្រតិូវ�ាន្តរាារាា�ង្គព�កាារ��ួល�ាន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់  (LAWS) ន្តិង្គថ្លែផ្សាេករបស៊ី់វាា 
គ្នេនាា�កាារទ្របីង្គទ្របយ៍័តិេខ្លួពស៊ី់�ួរថ្លែតិទ្រតិូវ�ាន្តអន្តីវតិតកេ�ង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គ�ាក់ពទ្រងាាយ៍ពួកវាា។

ម្ពតិិម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត�ាន្តចង្គអ�លបងាាាញព�អតិិទ្របគ្នេ�ា�ន្ត៍ម្លៃន្តកាារអភិិវឌ្ឍឍទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ស៊ីទ្រមាាប់កាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់
កេ�ង្គស៊ី�ងាគាម្ព។ កេ�ង្គច�គ្នេណាាម្ពធាាតិីប�ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេល�កគ្នេ��ង្គគ្នេទ្រច�ន្តជាាង្គគ្នេ�រួម្ពមាាន្ត  គ្នេលី�ន្ត ភាាពជាាក់លាាក់ ន្តិង្គទ្របស៊ីិ�ធភាាព15។
ភាាពជាាក់លាាក់�ឺមាាន្តសាារៈស៊ី�ខាាន្ត់ណាាស៊ី់ ជាាពិគ្នេស៊ីស៊ីគ្នេ�ាកេ�ង្គស៊ីម្ពរភិូម្ពិគ្នេ��ម្ពី�កាាតិ់បន្តិយ៍ច�ន្តួន្តអេកសាែាប់ ន្តិង្គរបួស៊ីឱ្យយ�ាន្តតិិចប�ផ្សាីតិ
តាាម្ពថ្លែ�លអាាចគ្នេ�ើ�គ្នេ�ា�ាន្ត។ គ្នេ�ាតិ�បន្ត់��ទ្រកីង្គជាា�ូគ្នេ�ាពិ�ាកកេ�ង្គកាារថ្លែស៊ីើង្គរក ក�ណតិ់អតិតស៊ីញ្ញាាាណ ន្តិង្គពាាក់ព័ន្តធ�ល់គ្នេគាំាលគ្នេ�ា
ថ្លែ�លក�ពីង្គគ្នេ�ើ�ចលនាា�៉ាង្គស៊ីកម្ពម។ កង្គកមាែា�ង្គថ្លែ�លលាាក់ខ្លួែ�ន្តគ្នេ�ាព�គ្នេទ្រកាាយ៍�ន្តស៊ីី�វិលអាាចទ្រតិូវគ្នេ�ក�ណតិ់គ្នេគាំាលគ្នេ�ា�ាន្តគ្នេ�ាយ៍ម្ពិន្ត
បង្គើឲ្យយមាាន្តគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់�ល់អេកថ្លែ�លម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តជាាអេកទ្របយ៍ី�ធ។ តាាម្ពគ្នេគាំាលកាារណ៍ ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) អាាច
មាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពកាាន្ត់ថ្លែតិគ្នេទ្រច�ន្តកេ�ង្គកាារក�ណតិ់គ្នេគាំាលគ្នេ�ាទ្រតិឹម្ពទ្រតិូវ ន្តិង្គកាារពាារយ៍ី�ធ�ន្ត គ្នេប�គ្នេទ្របៀបគ្នេ�ៀបគ្នេ�ាន្តឹង្គម្ពន្តីស៊ីស រួម្ព�ា�ង្គយ៍ី�ធ�ន្ត
ថ្លែ�លមាាន្តកាារបណា��បណា�លលអ16។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីចិន្ត�ាន្តប�ពាាក់រថគ្នេទ្រកាា�ចាាស៊ី់ៗរបស៊ី់ខ្លួែ�ន្តម្ពួយ៍ច�ន្តួន្តរួចជាាគ្នេទ្រស៊ីចគ្នេហិ�យ៍ជាាម្ពួយ៍ន្តឹ
ទ្របព័ន្តធកាារពាារស៊ីកម្ពម ខ្លួណៈគ្នេពលថ្លែ�លទ្របគ្នេ�ស៊ីកូគ្នេរាខាាង្គតិី�ង្គអាាចបថ្លែន្តិម្ពរ�ា�ង្គកាារពាារម្ពួយ៍គ្នេ�ៀតិ គ្នេ�ាយ៍�ាន្តប�ពាាក់ម្ពន្តីស៊ីសយ៍ន្តដ
�ាម្ពកាាររបស៊ី់ខ្លួែ�ន្តគ្នេ�ាកេ�ង្គតិ�បន្ត់គាំមាន្តគ្នេ�ាធាា (DMZ)17

15 Altmann, J. & Sauer, F. (2017). Autonomous weapon systems and strategic stability. Survival, 59(5), 117-142.; Fanning, D. (Producer),
	&	Fanning,	D.	&	Docherty,	N.	(Directors).	(2019).	In	the	age	of	AI	[Documentary	film].	United	States:	PBS.;	Scharre,	P.	(2018).	Army	of	none:	
Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.
16 Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.
17	 Kania,	E.B.	(2020,	April).	“AI	weapons”	in	China’s	military	innovation.	The	Brookings	Institution.	Retrieved	from	https://www.brookings.edu/
research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
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គ្រោះតើ�ន្ធអំំណះអំំណាងអំវ��ែះខែដ៏លប្រ�ឆ្នាំំងន្ធះង
ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់?់

ខ្លួណៈគ្នេពលថ្លែ�លទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ ថ្លែ�លមាាន្តទ្រសាាប់ភាា�គ្នេទ្រច�ន្តទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ជាាចម្ពីង្គគ្នេ�ាកេ�ង្គកង្គកមាែា�ង្គកាារពាារ មាាន្តកាារ
ទ្រពួយ៍�ារម្ពភជាាគ្នេទ្រច�ន្ត�ាក់�ង្គនឹ្តង្គភាាពស៊ីម្ពទ្រស៊ីបម្លៃន្តកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស់៊ីរបស់៊ីវាា ក៏�ូចជាាអេកថ្លែ�ល��ួលខី្លួស៊ីទ្រតូិវច�គ្នេពាា�ស៊ីកម្ពមភាាពរបស់៊ីវាា។

កាារ���ាស់៊ីគ្នេ�ានឹ្តង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ជាា�ូគ្នេ�ាគ្នេ�តាតិគ្នេល�អ�ណ�អ�ណាាង្គច�នួ្តន្ត៣ �ឺភាាពមិ្ពន្តអាាច�ាយ៍�ីកជាាមី្ពន្ត
�ាន្តម្លៃន្តបញ្ញាាាសិ៊ីបីនិ្តមិ្ពតិតគ្នេរៀន្តសូ៊ីទ្រតិសី៊ី��គ្នេទ្រ�ា ភាាពមិ្ពន្តចាស់៊ីអ�ព�ថាាគ្នេតិ�ភាាពឆ្លាែាតិម្លៃវអនី្តញ្ញាាាតិឱ្យយបញ្ញាាាសិ៊ីបីនិ្តមិ្ពតិត (AI) អាាចយ៍ល់ព�ភាាព
ល��ាក ន្តិង្គបរិប�ខាាង្គស៊ី�ល�ម្ព៌ ន្តិង្គស៊ីកាតាន្តីពល ម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) កេ�ង្គកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់គ្នេ�ាកេ�ង្គសាិាន្តភាាព
គ្នេ�ាយ៍អគ្នេចតិនាា គ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តកាារអន្តីញ្ញាាាតិ ន្តិង្គជាាយ៍ថាាគ្នេហិតិី។

ទ័�១ �ូចថ្លែ�ល�ាន្តគ្នេរៀបរាាប់គ្នេ�ាកេ�ង្គថ្លែផ្សាេកម្ពីន្ត កាារគ្នេរៀន្តស៊ីូទ្រតិរបស៊ី់មា៉ាស៊ីី�ន្តអាាចគ្នេទ្រប�កី�ន្តគ្នេ�ា�ទ្រសាាយ៍ជាាគ្នេទ្រច�ន្ត ប៉ីថ្លែន្តតទ្របថ្លែហិលជាាម្ពិន្ត
ថ្លែតិង្គថ្លែតិផ្សាតល់ល�ធផ្សាលទ្រតិឹម្ពទ្រតិូវរហិូតិគ្នេនាា�គ្នេ�។ កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរស៊ីមាគាល់រូបភាាពថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ប�ពាាក់គ្នេ�ាយ៍ស៊ីម្ពតិិភាាពស៊ីិកា
ស៊ីី��គ្នេទ្រ�ា �ាន្តបងាាាញថាាវាាអាាចបគ្នេង្គើ�តិកាារយ៍ល់�ឹង្គ�ះាល់ខ្លួែ�ន្តព�រូបភាាព។ ��ន្តួស៊ីឱ្យយកាារផ្សាគ�ផ្សាគង្គវាាជាាម្ពួយ៍រូបភាាពគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធ
�ិន្តេន្ត័យ៍របស៊ី់វាា វាាស៊ីមាគាល់រូបគ្នេនាា�ជាាម្ពួយ៍រូបភាាពថ្លែ�លវាាបគ្នេង្គើ�តិគ្នេ�ាយ៍ខ្លួែ�ន្តឯង្គ ថ្លែ�លជាា�ម្ពមតាាមាាន្តលកខណៈជាារូបភាាពអរូប� 
ម្ពិន្តស៊ីម្ពគ្នេហិតិីស៊ីម្ពផ្សាល  ន្តិង្គទ្របឌិ្ឍតិ�ា�ង្គទ្រស៊ីីង្គ។ ម្ពន្តីស៊ីសអាាចមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពថ្លែវកថ្លែញក ប៉ីថ្លែន្តតមា៉ាស៊ីី�ន្តថ្លែ�លមាាន្តល�ធភាាពគ្នេរៀន្តស៊ីូទ្រតិ
គ្នេស៊ីះ�រថ្លែតិគាំមាន្តថ្លែ�ន្តក�ណតិ់ន្តឹង្គគ្នេ�ើ�ឱ្យយមាាន្តកាារក�ណតិ់ខ្លួីស៊ីគាំេា។ គ្នេល�ស៊ីព�គ្នេន្ត�គ្នេ�ាគ្នេ�ៀតិ គ្នេ�ាយ៍សាារថ្លែតិបញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត(AI)ថ្លែតិង្គថ្លែតិទ្រតិូវ
�ាន្តគ្នេ�គ្នេ�ើ�គ្នេតិស៊ីតគ្នេ�ាកេ�ង្គម្ពន្តះ�រពិគ្នេសាា�ន្ត៍ គ្នេនាា�វាាម្ពិន្តមាាន្តកាារបញ្ញាជាក់អ�ព�ក�ហិីស៊ី ឬ��គ្នេណ�រកាារខ្លួីស៊ីទ្របទ្រកតិ�ណាាម្ពួយ៍ន្តឹង្គគ្នេលចគ្នេចញ
គ្នេនាា�គ្នេ� គ្នេ�ាគ្នេពលវាាទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�យ៍កគ្នេ�ាគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់កេ�ង្គពិភិពពិតិខាាង្គគ្នេទ្រ�ា។ អាាវី�ប�ពាាក់គ្នេ�ាយ៍បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត(AI)ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្ត
�ាក់ពទ្រងាាយ៍កេ�ង្គ�គ្នេមាែា�ជាាម្ពួយ៍ន្តឹង្គកាារគ្នេ�ើ�គ្នេតិស៊ីដសាាកលីង្គតិិចតិួចប�ផ្សាីតិ �ឺពិតិណាាស៊ី់ជាាអាាវី�ថ្លែ�លម្ពិន្ត�ាន្តឆែង្គកាាតិ់កាារគ្នេ�ើ�គ្នេតិស៊ីដ
សាាកលីង្គ ន្តិង្គអាាចផ្សាដល់ផ្សាលប៉�ពាាល់�ាន្ត់�ារជាាង្គផ្សាដល់ផ្សាលលអ។

ទ័�២ ម្ពន្តីស៊ីសជាាតិិអាាចគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ីទ្របឆ្លាា�ង្គន្តឹង្គបញ្ញាជាទ្របស៊ីិន្តគ្នេប�ពួកគ្នេ��ួបទ្រប��ន្តឹង្គបញ្ញាាាខាាង្គទ្រកម្ពស៊ី�ល�ម្ព៌�ូចជាាកាារគ្នេទ្រ��ស៊ីគ្នេរ�ស៊ីម្ពិន្ត
យ៍កកីមាារ ឬអេកផ្សាដល់ព័តិ៌មាាន្តគ្នេ�ើ�ជាាគ្នេគាំាលគ្នេ�ា18។ តិួ�៉ាង្គ គ្នេតិ��ន្តស៊ីី�វិលថ្លែ�លគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់អាាវី�គ្នេ��ម្ពី�កាារពាារទ្រ�ពយស៊ីម្ពីតិតិរបស៊ី់ពួកគ្នេ�
ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ចាាតិ់�ីកថាាជាា�ូស៊ីទ្រតិូវទ្របយ៍ី�ធថ្លែ�រឬគ្នេ�?

18 Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.

"មតិមួយ័ចំន្ធួន្ធបាន្ធចងុ�ល�ង្ហា្ហ�ញព័�អំតថប្រ�គ្រោះ�ជំន្ធ៍នៃន្ធការអំភិវុឌ្�ឍប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏

គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់ (LAWS) ស្វប្រ��់ការគ្រោះប្រ�ើប្របាស្វ់ក់្ន�ងស្វង្គ្រាង្ហាា�ម។ ក់្ន�ងចំគ្រោះណាមធាតុ��ខែដ៏ល

ប្រតូវុបាន្ធគ្រោះគុគ្រោះលើក់គ្រោះ�ើងគ្រោះប្រចើន្ធជាងគ្រោះគុរួម�ន្ធ  គ្រោះល���ន្ធ ភាព័ជាក់់លាក់់ ន្ធិងប្រ�ស្វិ�ធភាព័។ "



ទ័�៣ គ្នេតិ�ទ្រតិូវគ្នេទ្រប�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) �៉ាង្គ�ូចគ្នេម្ពតច គ្នេ��ម្ពី�ធាានាាថាាវាាទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេទ្រប�គ្នេ�ាយ៍ទ្រតិូវន្តឹង្គគ្នេចតិនាា ន្តិង្គ
កាារក�ណតិ់�ីកម្ពីន្តគ្នេ�ាយ៍ទ្របីង្គទ្របយ៍័តិេ។ មាាន្តធាាតិីផ្សាស�ជាាគ្នេទ្រច�ន្តកេ�ង្គកាារបគ្នេង្គើ�តិទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) រួម្ពបញ្ឈេ�ល
�ា�ង្គកម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរថ្លែ�លមាាន្តកម្ពមវិ��បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត ន្តិង្គថ្លែផ្សាេកជាាគ្នេទ្រច�ន្តម្លៃន្តថ្លែផ្សាេករឹង្គ(hardware)។ កម្ពមវិ��ស៊ីូហិើថ្លែវរស៊ីទ្រមាាប់ក�ណតិ់
អតិតស៊ីញ្ញាាាណរូបភាាព�ឺអាាចរក�ាន្តជាាសាាធាារណៈ ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិ�ាច់គ្នេ�ាយ៍ថ្លែ�កព�គាំេាគ្នេ�ាយ៍ទ្រកីម្ពហិីីន្តបញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត(AI)
ជាាគ្នេទ្រច�ន្ត។ បគ្នេចេកវិ�ាទ្រ�ូន្តក៏ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�បគ្នេង្គើ�តិរួចរាាល់ន្តិង្គអាាចរក�ាន្តផ្សាង្គថ្លែ�រ គ្នេ�ាយ៍មាាន្តកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ជាាលកខណៈពាាណិ�ជកម្ពម
គ្នេ�ាកេ�ង្គវិជាជា��វៈម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត (ជាាឧ�ាហិរណ៍�ូចជាា កាារថតិរូប)។ ទ្របស៊ីិន្តគ្នេប�ភាា��ថ្លែ�លគាំមាន្តកាារអន្តីញ្ញាាាតិអាាច��ួល�ាន្តន្តូវធាាតិីផ្សាស�
គ្នេផ្សាសង្គៗគ្នេទ្រច�ន្តម្ពីខ្លួ គ្នេនាា�វាាន្តឹង្គបង្គើឲ្យយមាាន្តគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ម្លៃន្តកាាររីកសាាយ៍ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  ថ្លែ�លពិ�ាកន្តឹង្គ
ទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គ�ាន្ត។ គ្នេប�គាំមាន្តកាារយ៍ល់�ឹង្គគ្នេ�ាយ៍ទ្របីង្គទ្របយ៍័តិេអ�ព�វ�ត��វិតិម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ន្តិង្គធាាតិីផ្សាស�របស៊ី់
វាាគ្នេ� ទ្រកីម្ពទ្រប�ាប់អាាវី�ម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តរ�ាន្តឹង្គអាាច��ួល�ាន្តស៊ីិ�ធិគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ន្តិង្គគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់វាា
គ្នេ��ម្ពី�ទ្របឆ្លាា�ង្គន្តឹង្គកង្គកមាែា�ង្គទ្រប�ាប់អាាវី�របស៊ី់រ�ាាភិិ�ាល ឬទ្របទ្រពឹតិតប�ឧទ្រកិ�ាកម្ពមគ្នេផ្សាសង្គៗ។

ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) អាាចមាាន្តផ្សាលប៉�ពាាល់�៉ាង្គ�ាន្ត់�ារ គ្នេ�ាគ្នេពលថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្ត�ាក់ពទ្រងាាយ៍�ា�ង្គគ្នេ�ាកថ្លែន្តែង្គ
មាាន្ត�គ្នេមាែា�ន្តិង្គម្ពិន្តមាាន្ត�គ្នេមាែា�។ គ្នេ�ាយ៍សាារថ្លែតិគ្នេលី�ន្ត ន្តិង្គទ្របស៊ីិ�ធភាាពម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  គ្នេ��ម្ពី�កគ្នេម្ពះច
គ្នេគាំាលគ្នេ�ា ឬទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ (AWS) គ្នេ��ម្ពី�បន្តិយ៍ភាាព�ន្ត់របស៊ី់ស៊ីទ្រតិូវ ច�ន្តួន្តអេកសាែាប់ ន្តិង្គគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់អាាចគ្នេក�ន្តគ្នេ��ង្គ�៉ាង្គ
ខាែា�ង្គគ្នេ�ាគ្នេពលថ្លែ�លទ្របព័ន្តធអាាវី��ា�ង្គគ្នេន្ត�ទ្រតូិវ�ាន្តគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស់៊ី។ កាារទ្រតួិតិទ្រតាាថ្លែផ្សាេកគ្នេ�ាធាាគ្នេពញគ្នេលញនឹ្តង្គគ្នេ�ើ�ឱ្យយកាារបង្គើស៊ី�ងាគាម្ពកាាន់្តថ្លែតិ
មាាន្តភាាពងាាយ៍ទ្រសួ៊ីល និ្តង្គឆ្លាាប់រហ័ិស៊ី ថ្លែ�លបណា�លឲ្យយកាារគ្នេទ្រប���គ្នេណាា�ទ្រសាាយ៍ស៊ីន្តតភិាាព  និ្តង្គកាារ�ូតិកាាន់្តថ្លែតិថម្ពថយ៍គ្នេ�ា។

កាារអភិិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) អាាចគ្នេ�ើ�ឱ្យយប៉�ពាាល់�ល់ស៊ីិ�ធិម្ពន្តីស៊ីស�ាក់�ង្គន្តឹង្គស៊ីីវតិិិភាាព
រាាង្គកាាយ៍ �ណគ្នេន្តយ៍យភាាព ន្តិង្គទ្របជាា�ិបគ្នេតិយ៍យ។ វាាម្ពិន្តចាស៊ី់គ្នេ�ថាាគ្នេតិ�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់(LAWS)ន្តឹង្គគ្នេ�ើ�ស៊ីកម្ពមភាាព
�៉ាង្គ�ូចគ្នេម្ពតចគ្នេ�ាកេ�ង្គ�គ្នេមាែា�កេ�ង្គពិភិពជាាក់ថ្លែស៊ីដង្គ�ា�ង្គថ្លែ�ល�ាន្ត  ឆែង្គកាាតិ់កាារសាាកលីង្គតិិចតិួច ឬម្ពិន្ត�ាន្តឆែង្គកាាតិ់កាារសាាកលីង្គ
�ាល់ថ្លែតិគ្នេសាា�។  គ្នេហិតិី�ូចគ្នេន្ត�គ្នេហិ�យ៍ វាាន្តឹង្គបគ្នេង្គើ�ន្ត�ាន្តិភ័ិយ៍ ថ្លែ�លអាាចបង្គើគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់�ល់រាាង្គកាាយ៍ ន្តិង្គកាារប�ផ្សាែិចប��ែាញ
ថ្លែថម្ពគ្នេ�ៀតិផ្សាង្គថ្លែ�រ។ គ្នេ�ាគ្នេពលថ្លែ�លមាាន្តបញ្ញាាាខ្លួីស៊ីទ្របទ្រកតិ� ឬកាារគ្នេ�ើ�ខ្លួីស៊ីគ្នេក�តិគ្នេ��ង្គ កាារ��ួលខ្លួីស៊ីទ្រតិូវច�គ្នេពាា�ស៊ីកម្ពមភាាពម្លៃន្តទ្របព័ន្តធ
អាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  ន្តិង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ (AWS) �ឺម្ពិន្ត�ាន្ត់មាាន្តភាាពចាស៊ី់លាាស៊ី់គ្នេ�ាគ្នេ��យ៍គ្នេ�។ គ្នេ�ាគ្នេពល
ម្ពិន្ត�ាន្ត់មាាន្ត�ណគ្នេន្តយ៍យភាាពថ្លែបបគ្នេន្ត� វាាពិ�ាកកេ�ង្គកាារឲ្យយបី�គល ឬប�បញ្ញាជាណាាម្ពួយ៍��ួលខ្លួីស៊ីទ្រតិូវ។ ផ្សាលប៉�ពាាល់គ្នេល�
ល�ធិទ្របជាា�ិបគ្នេតិយ៍យ�ឺអវិ�ជមាាន្ត។ �គ្នេមាែា�អាាចគ្នេក�ន្តគ្នេ��ង្គគ្នេ�ាយ៍សាារភាាពងាាយ៍ទ្រស៊ីួល គ្នេហិ�យ៍ស៊ី�ងាគាម្ពន្តឹង្គគ្នេក�តិគ្នេ��ង្គគ្នេ�ាយ៍គាំមាន្ត
កាារយ៍ល់ទ្រពម្ពព�ទ្របជាា�ន្ត។ គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ ន្តិង្គកាារ�ាតិ់បង្គ់��វិតិគ្នេ�ាថ្លែតិគ្នេក�តិគ្នេ��ង្គ គ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តកាារធាានាាថាាគ្នេតិ�ថ្លែខ្លួសស៊ីងាើាក់ម្លៃន្ត��ន្តួល
ខ្លួីស៊ីទ្រតិូវអាាចទ្រតិូវ�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិគ្នេ��ង្គថ្លែ�រ ឬអតិ់។
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គ្រោះតើប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់
រំគ្រោះលាភស្វិ�ធិមន្ធុស្វ�សខែដ៏រឬគ្រោះ�?

គ្រោះតើប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់
ជំះឥ�ធិព័លអំវ��ែះដ៏ល់ច�បា�់មន្ធុស្វ�សធម?៌
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អ�គ្នេព�ហិឹង្គាទ្របឆ្លាា�ង្គន្តឹង្គគ្នេភិ��ឺជាាបញ្ញាាាក�ពីង្គរីករាាល�ាលម្ពួយ៍ ថ្លែ�ល��ឥ�ធិពលម្ពិន្តគ្នេស៊ីម�គាំេាគ្នេ�ាគ្នេល�ទ្រស៊ីត�។ គ្នេ�ាកេ�ង្គ�គ្នេមាែា� ទ្រស៊ីត�ងាាយ៍
ន្តឹង្គរង្គគ្នេទ្រគាំា� គ្នេហិ�យ៍អាាចទ្រប�ម្ពន្តឹង្គអ�គ្នេព�ហិិង្គាគ្នេល�រាាង្គកាាយ៍ ន្តិង្គកាាររំគ្នេលាាភិផ្សាែ�វគ្នេភិ� ទ្រពម្ព�ា�ង្គអ�គ្នេព�ហិិង្គាកេ�ង្គ�ទ្រម្ពង្គ់គ្នេផ្សាសង្គគ្នេ�ៀតិ
ន្តិង្គកាារ�ាតិ់បង្គ់ឱ្យកាាស៊ីគ្នេផ្សាសង្គៗគ្នេ�ៀតិ គ្នេ�ាយ៍សាារថ្លែតិផ្សាលប៉�ពាាល់ម្លៃន្ត�គ្នេមាែា�ទ្រប�ាប់អាាវី�គ្នេ�ាគ្នេល���វិតិរបស៊ី់ពួកគ្នេ� ន្តិង្គស៊ីង្គគម្ព។កាារ
�ាក់ពទ្រងាាយ៍ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  គ្នេ�ាកេ�ង្គស៊ី�ងាគាម្ពម្ពិន្ត�ាន្តធាានាា�ល់កាារកាារពាារទ្រស៊ីត�គ្នេ�ាកេ�ង្គ�គ្នេមាែា�គ្នេនាា�គ្នេ�
ជាាពិគ្នេស៊ីស៊ីទ្របឆ្លាា�ង្គន្តឹង្គអ�គ្នេព�ហិិង្គាផ្សាែ�វគ្នេភិ�។ គ្នេហិ�យ៍វាាក៏ម្ពិន្ត�ាន្តកាារពាារទ្រស៊ីដ�គ្នេ�ាកេ�ង្គករណ�អ�គ្នេព�ហិិង្គាកេ�ង្គទ្រ�ួសាារ ថ្លែ�លជាាកថ្លែន្តែង្គ
ថ្លែ�លទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ម្ពិន្តទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់។ ទ្របស៊ីិន្តគ្នេប�មាាន្ត វាាគ្នេ�ាថ្លែតិមាាន្តចម្ពាល់ថាាគ្នេតិ�មា៉ាស៊ីី�ន្តអាាច
អភិិវឌ្ឍឍន្ត៍កាារយ៍ល់�ឹង្គអ�ព�ស៊ីិ�ធិម្ពន្តីស៊ីស ន្តិង្គគ្នេស៊ីចកត�ម្លៃថែថេ�រ ន្តិង្គមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពអាាចថ្លែបង្គថ្លែចកកាារ��រាាម្ពក�ថ្លែហិង្គម្ពិន្តទ្រតិឹម្ពថ្លែតិ�ាក់�ង្គ
ន្តឹង្គភាាពសាា�ាវ រឺភាាពផ្សាះ�យ៍គាំេារវាាង្គម្លៃ��ូ ឬ�ូស៊ីទ្រតិូវទ្របយ៍ី�ធគ្នេនាា�គ្នេ� ប៉ីថ្លែន្តតក៏�ាក់�ង្គន្តឹង្គអ�គ្នេព�ហិិង្គា ន្តិង្គកាារគ្នេបៀតិគ្នេបៀន្តផ្សាែ�វគ្នេភិ�ផ្សាង្គ
ថ្លែ�រ។

តាាម្ពទ្រ�ឹស៊ីត� ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) �ួរថ្លែតិមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពអាាចក�ណតិ់ ឬវាាយ៍តិម្លៃម្ពែកទ្រម្ពិតិម្លៃន្តកាារ��រាាម្ពក�ថ្លែហិង្គ
គ្នេ�ាយ៍ស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ។ �ូចថ្លែ�ល�ាន្តគ្នេរៀបរាាប់ខាាង្គគ្នេ��ម្ព កេ�ង្គករណ�មាាន្តក�ហិីស៊ី ឬកាារ�ាតិ់បង្គ់  ��វិតិរបស៊ី់�ន្តស៊ីី�វិល ថ្លែខ្លួសស៊ីងាើាក់ម្លៃន្ត
កាារ��ួលខ្លួីស៊ីទ្រតិូវ ន្តិង្គ�ណគ្នេន្តយ៍យភាាព�ឺទ្រតិូវ�ាន្ត បិ��ា�ង្គ  គ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តកាារទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គរបស៊ី់ម្ពន្តីស៊ីសថ្លែ�លមាាន្តអតិិន្ត័យ៍ច�គ្នេពាា�ទ្របព័ន្តធ
អាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)គ្នេ�។ �ណគ្នេន្តយ៍យ ភាាព ន្តិង្គស៊ីិ�ធិម្ពន្តីស៊ីសទ្រតិូវ�ាន្តផ្សាារភាជាប់គាំេាជាាម្ពូល�ាាន្ត។ កាារទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គរបស៊ី់
ម្ពន្តីស៊ីសផ្សាតល់ម្ពគ្នេ�យ��ាយ៍�ល់កាារ��ួលសាគាល់ស៊ីិ�ធិម្ពន្តីស៊ីស កាារគ្នេគាំារពទ្របតិិបតិតិតាាម្ព ចាប់�គ្នេមាែា�ទ្រប�ាប់អាាវី� (LOAC) ន្តិង្គចាប់
ម្ពន្តីស៊ីស�ម្ព៌អន្តតរជាាតិិ (IHL) ន្តិង្គអ�ណាាចម្លៃន្តកាារ�ប់សាើាតិ់ គ្នេប�គ្នេទ្របៀបគ្នេ�ៀបគ្នេ�ាន្តឹង្គភាាពទ្រតិឹម្ពទ្រតិូវន្តិង្គបញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិតថ្លែ�លមាាន្តកាារ
យ៍ល់�ឹង្គតិិចជាាង្គគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)។

ជាាទ្របវតិតសិាាទ្រស៊ីត ស៊ីហិរ�ាអាាគ្នេម្ពរិក និ្តង្គអតិ�តិស៊ីហិភាាពសូ៊ីគ្នេវៀតិ�ាន្តឈ្លាាន្តមី្ពខ្លួគ្នេ�កេ�ង្គកាារផ្សាលិតិគ្នេទ្រ�ឿង្គអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិគ្នេ��ម្ព �ីទ្របកួតិទ្របថ្លែ�ង្គ
គាំេាកេ�ង្គអ���ង្គស៊ី�ងាគាម្ពទ្រតិជាាក់។ វាា�ាន្តចាាប់គ្នេផ្សាត�ម្ពជាាម្ពួយ៍ន្តឹង្គទ្របព័ន្តធម្ព�ស៊ីី�លទ្រពមាាន្ត��បូង្គ ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តរចនាាគ្នេ��ង្គគ្នេ��ម្ពី�ចាាប់យ៍កម្ព�
ស៊ីី�លគ្នេ�ាកេ�ង្គច�ងាាយ៍ជាាក់លាាក់ម្ពួយ៍19។ ខ្លួណៈគ្នេពលស៊ី�ងាគាម្ពរីករាាល�ាលថ្លែ�ល�ាន្តស៊ីមាែាប់�ា�ាន្ត ន្តិង្គទ្របជាា�ន្ត�ម្ពមតាាជាាគ្នេទ្រច�
នាាក់ ន្តិង្គគ្នេ�ើ�ឲ្យយ�គ្នេមាែា�កាាន្ត់ថ្លែតិច�ណាាយ៍អស៊ី់គ្នេទ្រច�ន្ត ឬម្លៃថែជាាង្គម្ពីន្ត ទ្របគ្នេភិ�អាាវី�ថម�ៗទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�រចនាាគ្នេ��ង្គគ្នេ��ម្ពី�បគ្នេង្គើ�ន្តទ្របស៊ីិ�ធភាាព
ម្លៃន្តកាារពាាក់ព័ន្តធ�ល់ស៊ីទ្រតិូវ ខ្លួណៈគ្នេពល��ណាាលគាំេាថ្លែ�រ�ាន្តកាាតិ់បន្តិយ៍គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ម្លៃន្តស៊ី�ងាគាម្ព។

19 Ibid

ប្រ�ស្វិន្ធគ្រោះ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់ប្រតូវុ
បាន្ធគ្រោះប្រ�ើប្របាស្វ់ គ្រោះតើន្ធរណាជាអំ្នក់��ួល�ុស្វប្រតូវុ?

គ្រោះតើប្រ�គ្រោះ�ស្វណា�ែះបាន្ធក់ំព័ុងខែតផលិតប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធ
ស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់រួចគ្រោះ�គ្រោះ�ើយ័?

គ្រោះតើង្គ្រាស្វ្ត���ួលរងផល�៉ះពាល់�៉�ងដ៏ូចគ្រោះម្តចព័�ការ
រីក់សាយ័នៃន្ធប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់?់



  បញ្ឈជ�ង្កោ�ម��ខ្ពះ�ៗនៃនិអា�វុុធពា�ក់កណិា�លសិវយ័័ត្ត និិង្គសិវយ័័ត្តង្កោព័ញង្កោលញ បែដីលកំព័ុង្គសិកមិម និិង្គសិិិត្តកា�ង្គកា�រអភិវុឌីឍ
ប្របភព័: Bode និិង្គ Huelss; (រូបភា�ព័) NISEA20

អាាវី��ា�ង្គគ្នេន្ត�  ម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត�ឺស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញ �ូចជាា IAI Harpy ឬ Harop។ មាាន្តឱ្យកាាស៊ីតិិចតិួចណាាស៊ី់ថ្លែ�លអាាចបញ្ឈឈប់
ទ្រគាំាប់ថ្លែបកគ្នេ�ែាង្គម្ពិន្តឲ្យយកគ្នេម្ពះចគ្នេគាំាលគ្នេ�ារបស៊ី់ពួកគ្នេ�គ្នេ�ាគ្នេពលថ្លែ�លពួកវាាទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�រចនាាគ្នេ��ង្គគ្នេ��ម្ពី��រគ្នេ��ង្គ ន្តិង្គវិភាា�តិ�បន្ត់
ជាាក់លាាក់មួ្ពយ៍គ្នេ��ម្ព �ីឃាែា�គ្នេម្ព�លស៊ីកម្ពមភាាពរបស់៊ីស៊ីទ្រតូិវជាាគ្នេទ្រច�ន្តគ្នេម៉ាាង្គ។ IAI Harop ទ្រតូិវ�ាន្តគ្នេ�សាគាល់ថាាជាាយ៍ន្តតគ្នេ�ា�ទ្រ�ូន្តគ្នេ�ើ�អតិតឃាាតិ
គ្នេទ្រពាា�ខ្លួែ�ន្តវាា�ះាល់�ឺជាាទ្រគាំាប់ថ្លែបក។ វាាទ្រតូិវ�ាន្តរចនាាគ្នេ��ង្គគ្នេ��ម្ព �ី�មាែាក់ និ្តង្គប�ផ្សាះ��គ្នេល�គ្នេគាំាលគ្នេ�ាបនាះាប់ព�ក�ណត់ិអតិតស៊ីញ្ញាាាណគ្នេហិ�យ៍។
គ្នេ�ា�ប�ជាា Samsung SGR-A ថ្លែ�លជាាម្ពនី្តស៊ីសយ៍ន្តត�ាម្ពកាារទ្រតូិវ�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិគ្នេ��ង្គគ្នេ�ាយ៍ទ្របគ្នេ�ស៊ីកូគ្នេរាខាាង្គតិ �ីង្គ ទ្រតូិវ�ាន្តរចនាាគ្នេ��ង្គ
គ្នេ��ម្ពី�ក�ណតិ់អតិតស៊ីញ្ញាាាណគ្នេគាំាលគ្នេ�ាជាាម្ពន្តីស៊ីសកដ� ក៏វាាម្ពិន្តអាាចថ្លែបង្គថ្លែចករវាាង្គម្លៃ��ូទ្របយ៍ី�ធ ន្តិង្គស៊ីទ្រតិូវ ន្តិង្គម្ពិន្តអាាច�រគ្នេ��ង្គ
គ្នេ�ាយ៍គ្នេស៊ីរី�ាន្តគ្នេ��យ៍។
គ្នេ�ាអាាស៊ីី� រ�ាាភិិ�ាលឈ្លាាន្តម្ពីខ្លួគ្នេ�ថ្លែ�ល�ទ្រម្ពីញកាារទ្រសាាវទ្រជាាវអ�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  មាាន្ត�ូចជាាទ្របគ្នេ�ស៊ី
ចិន្ត កូគ្នេរាខាាង្គតិី�ង្គ ន្តិង្គឥណា� គ្នេ�ាយ៍មាាន្តទ្របគ្នេ�ស៊ីម្ពួយ៍ច�ន្តួន្តគ្នេ�ៀតិ�ូចជាាស៊ីិង្គាបីរី ន្តិង្គម្លៃថក៏ក�ពីង្គពិចាារណាាគ្នេ��ម្ពី�បគ្នេង្គើ�ន្តស៊ីម្ពតិិភាាព
កង្គគ្នេ�ាធាា និ្តង្គអនី្តវតិតន៍្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) របស់៊ីខ្លួែ�ន្តផ្សាង្គថ្លែ�រ។ គ្នេ�ាកេ�ង្គកាារសិ៊ីកាថ្លែ�ល�ឹកនាា�គ្នេ�ាយ៍សិាាប័ន្ត
អហិិង្គាអន្តតរជាាតិិអាាសី៊ី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ (NISEA) �ាន្តបងាាាញថាាអនី្តតិ�បន់្តន្ត�មួ្ពយ៍ៗគ្នេ�ាអាាសី៊ី�មាាន្តកាារគ្នេល�ក�ឹកចិតិតខី្លួស៊ីៗគាំេាកេ�ង្គកាារពិចាារណាា
គ្នេល�កាារអភិិវឌ្ឍឍទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) គ្នេន្ត�។21

តិួ�៉ាង្គ គ្នេ�ាអាាស៊ីី�បូពា៌� បញ្ញាាាស៊ីន្តតិស៊ីីខ្លួជាាម្ពួយ៍ទ្របគ្នេ�ស៊ីកូគ្នេរាខាាង្គគ្នេ��ង្គ�ាន្ត�ទ្រម្ពីញទ្របគ្នេ�ស៊ីកូគ្នេរាខាាង្គតិី�ង្គឱ្យយបន្តតកាារទ្រសាាវទ្រជាាវថ្លែផ្សាេក
បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត(AI)គ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់គ្នេ�ាកេ�ង្គស៊ីពាើាវី�។   ទ្របគ្នេ�ស៊ីកូគ្នេរាខាាង្គតិី�ង្គ�ាន្ត�ាក់ពទ្រងាាយ៍ម្ពន្តីស៊ីសយ៍ន្តដ�ាម្ពកាារម្ពួយ៍គ្នេទ្រ�ឿង្គគ្នេឈ្លាមា�    
Samsung SGR-A គ្នេ�ាកេ�ង្គតិ�បន្ត់គាំមាន្តគ្នេ�ាធាា (DMZ)។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីគ្នេន្ត�ក៏�ាន្ត�ិញអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញម្ពួយ៍ច�ន្តួន្តផ្សាង្គថ្លែ�រ
�ូចជាា IAI Harpy22 ។ �ន្តះឹម្ពន្តឹង្គគ្នេន្ត� ទ្របគ្នេ�ស៊ីចិន្ត�ាន្តគ្នេ�ើ�កាារ�៉ាង្គស៊ីកម្ពមកេ�ង្គកាារទ្រសាាវទ្រជាាវន្តិង្គអភិិវឌ្ឍឍន្ត៍បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត A
គ្នេ�ាយ៍ពា�ាម្ពយ៍ក�េ�ស៊ីហិរ�ាអាាគ្នេម្ពរិកកេ�ង្គនាាម្ពជាាអេកអភិិវឌ្ឍឍបញ្ញាាាស៊ីិបីនិ្តមិ្ពតិត(AI)ល��ាប់ក�ពូលគ្នេ�ាគ្នេល�ពិភិពគ្នេលាាក ឲ្យយ�ាន្ត
ទ្រតិឹម្ពឆ្លាេា�២០២៥។ ទ្របគ្នេ�ស៊ី  ចិន្ត�ឺជាាអេកនាា�គ្នេចញអាាវី��ូ�ា�ង្គពិភិពគ្នេលាាក គ្នេហិ�យ៍ក៏�ាន្តចាាប់គ្នេផ្សាត�ម្ពនាា�គ្នេចញន្តូវទ្របព័ន្តធស៊ីើ័យ៍ទ្របវតិតិ
កម្ពមគ្នេ�ាយ៍គាំមាន្តម្ពន្តីស៊ីស។ ទ្របព័ន្តធម្ពួយ៍ថ្លែបបគ្នេន្ត��ឺជាាថ្លែបបប� Wing Loong ន្តិង្គថ្លែបបប� CH-4 ថ្លែ�ល�ា�ង្គព�រទ្របគ្នេភិ�គ្នេន្ត�ជាា

20 Bode, I. & Huelss, H. (2018). Autonomous weapons systems and changing norms in international relations. Review of International 
Studies,	44(3),	393-413,	p.	402.;	Austero,	M.	&	Savage,	P.	(eds.)	(2020).	Artificial	intelligence,	emerging	technology	and	lethal	autonomous	weapons	
systems: Security, moral and ethical perspectives in Asia. Retrieved from: https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/05/NISEA-AI-
Emerging-Tech-and-LAWS-Perspectives-in-Asia.pdf
21	 Austero,	M.	&	Savage,	P.	(eds.)	(September	2020).	Artificial	intelligence,	emerging	technology	and	lethal	autonomous	weapons	systems:	
Security, moral and ethical perspectives in Asia.
22	 PAX.	2019.	State	of	AI:	Artificial	Intelligence,	the	Military	and	Increasingly	Autonomous	Weapons.	Utrecht:	PAX.	April.	Retrieved	from	
https://www.paxforpeace.nl/media/files/state-of-artificial-intelligence--pax-report.pdf
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�ាន្តអវកាាស៊ីគាំមាន្តម្ពន្តីស៊ីសគ្នេប�ក (UAV)23។ �ាន្តអវកាាស៊ីគាំមាន្តម្ពនី្តស៊ីសគ្នេប�ក UA )ម្ពួយ៍គ្នេ�ៀតិថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់គ្នេ�ាយ៍ PL
�ឺ GJ-2 មាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពគ្នេ�ា�គ្នេហិ�រស៊ីើយ៍័តិ ន្តិង្គគ្នេ�ើ�កាារវាាយ៍ទ្រប�ារជាាក់លាាក2់4។ ផ្សាលិតិកម្ពមថ្លែបបប� C -4 ទ្រតិូវ�ាន្តបគ្នេង្គើ�
គ្នេ��ង្គគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របគ្នេ�ស៊ី�៉ា��សាិាន្ត ម្ព��៉ាន្ត់មា៉ា ន្តិង្គអាារាា�ប់បី�សាាអូឌ្ឍ�តិ25។  ខ្លួណៈគ្នេពលថ្លែ�លទ្របគ្នេ�ស៊ី�ប៉ីន្តអាាចជាាទ្របគ្នេ�ស៊ីអភិិវឌ្ឍឍ
ថ្លែ�លមាាន្តស៊ីម្ពតិិភាាពអភិិវឌ្ឍឹអាាវី�គ្នេ�ឿន្តគ្នេលឿន្ត ប៉ីថ្លែន្តតខ្លួែ�ន្ត�ាន្តទ្របកាាស៊ីជាាសាាធាារណៈម្ពតង្គគ្នេហិ�យ៍ម្ពតង្គគ្នេ�ៀតិថាាខ្លួែ�ន្តន្តឹង្គម្ពិន្តចូលរួម្ព
កេ�ង្គស៊ីកម្ពមភាាពថ្លែបបគ្នេន្ត�គ្នេ� គ្នេ�ា�ប�ជាាខ្លួែ�ន្តទ្រតិូវ�ាន្តទ្របកាាស៊ីគ្នេ�ាកេ�ង្គកិចេទ្រប�ី�អន្តតរជាាតិិស៊ីត�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   
គ្នេទ្រកាាម្ពអន្តីស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�អាាវី��ម្ពមតាាម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត (CCW)26 ៏គ្នេ�ាយ៍

គ្នេ�ាអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ គ្នេ�គ្នេ��ញមាាន្តកាារចាាប់គ្នេផ្សាដ�ម្ពគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់�ាន្តគាំមាន្តម្ពន្តីស៊ីសគ្នេប�ក ជាាក់ថ្លែស៊ីដង្គ�ូចជាាកាារគ្នេ�ើ�ពិគ្នេសាា�ន្ត៍របស៊ី់ទ្របគ្នេ�ស៊ី
ម្លៃថថ្លែ�ល�ាន្តគ្នេទ្រប��ាន្តគ្នេល���គាំមាន្តម្ពន្តីស៊ីសគ្នេប�ក (UGV)។ រហិូតិម្ពក�ល់គ្នេពលគ្នេន្ត� ទ្របគ្នេ�ស៊ីស៊ីិង្គាបីរី  �ាន្តខ្លួិតិខ្លួ�ទ្របឹង្គថ្លែទ្របង្គខាែា�ង្គជាាង្គគ្នេ�
គ្នេ�ាយ៍�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិម្ពន្តីស៊ីសយ៍ន្តតកាារពាារទ្រប�ាប់អាាវី�គ្នេ��ម្ពី�ផ្សាតល់ស៊ីន្តតិស៊ីីខ្លួបថ្លែន្តិម្ព�ល់កង្គ�័ព ក៏�ូចជាា “ស៊ីីន្តខ្លួយ៍ន្តត” ថ្លែ�លអន្តីវតិត
វិធាាន្តកាារណ៍�មាែាតិស៊ីង្គគម្ពគ្នេ�ាគ្នេពលមាាន្តកាាររីករាាល�ាលវីរីស៊ីកូវី�១៩ខាែា�ង្គគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របគ្នេ�ស៊ី27។ គ្នេ�ា�ប�ជាាថ្លែផ្សាន្តកាារ��គ្នេន្ត�បក
គ្នេ�ាធាារបស់៊ីខ្លួែ�ន្តបចេ�បីន្តេមិ្ពន្តពាាក់ព័ន្តធនឹ្តង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់(LAWS)កដ� ក៏ហិើ�ល�ព�ន្ត�ាន្តផ្សាត�ចគ្នេផ្សាត�ម្ពកាារពិភាាកាថាេាក់ជាាតិិស៊ីត�ព�
កាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស់៊ី និ្តង្គគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់របស់៊ីខ្លួែ�ន្ត។

គ្នេ�ាអាាស៊ីី�ខាាង្គតិី�ង្គ បណា�ទ្របគ្នេ�ស៊ីភាា�គ្នេទ្រច�ន្តម្ពិន្តមាាន្តថ្លែផ្សាន្តកាារផ្សាលិតិទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   ឬឈ្លាាន្តគ្នេ�ារក
ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   គ្នេ�ាគ្នេ��យ៍គ្នេ� គ្នេល�កថ្លែលង្គថ្លែតិទ្របគ្នេ�ស៊ីឥណា�ថ្លែ�ល�ាន្តទ្របកាាស៊ីថ្លែផ្សាន្តកាារ�៏អសាេារយកេ�ង្គកាារ
គ្នេ�ើ���គ្នេន្ត�បកម្ពមគ្នេ�ាធាារបស៊ី់ខ្លួែ�ន្ត។ ទ្របគ្នេ�ស៊ី�៉ា��សាិាន្ត�ាន្តទ្របកាាស៊ីថាាខ្លួែ�ន្តន្តឹង្គ�ាម្ពឃាាតិ់កាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ ន្តិង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍទ្របព័ន្តធអាាវី�
ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) 28។

គ្នេ�ាកទ្រមិ្ពតិអន្តតរជាាតិិ �ា�ង្គកិចេពិភាាកាផ្សាែ�វកាារ និ្តង្គគ្នេទ្រ�ាផ្សាែ�វកាារស៊ីត�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   ក�ពីង្គមាាន្តកាាររីកចគ្នេទ្រម្ព�ន្តជាា
បគ្នេណា�រៗ គ្នេ�ា�ប�ជាាម្ពិន្តស៊ីូវមាាន្តកិចេពិភាាកាថាេាក់អន្តតរជាាតិិទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ើ�គ្នេ��ង្គជាាផ្សាែ�វកាារ�ាក់�ង្គន្តឹង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់
 (LAWS)   ក៏គ្នេ�ាយ៍។ បចេ�បីន្តេកិចេពិភាាកាកាារ�ូតិទ្រតូិវ�ាន្តក�ណត់ិគ្នេទ្រកាាម្ពទ្រកបខ័្លួណាម្លៃន្តអនី្តស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�អាាវី��ម្ពមតាាមួ្ពយ៍ច�នួ្តន្ត (CCW)។ 
កិចេទ្រប�ី�ទ្រកីម្ពអេក��នាាញកាាររ�ាាភិិ�ាលទ្របចាា�ឆ្លាេា� (GGE) ថ្លែ�ល�ាន្តចាាប់គ្នេផ្សាត�ម្ពគ្នេ�ាថ្លែខ្លួវិច័ិកាា ឆ្លាេា�២០១៧ ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ើ�គ្នេ��ង្គកេ�ង្គច�គ្នេណាាម្ព
ទ្របគ្នេ�ស៊ីភាា��របស៊ី់អន្តីស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�អាាវី��ម្ពមតាាម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត (CCW) គ្នេ��ម្ពី�ថ្លែស៊ីើង្គយ៍ល់ព�កាារវិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គកង្គើល់ជាាស៊ីកល�ាក់�ង្គន្តឹង្គ
កាារអភិិវឌ្ឍឍន្ត៍ ន្តិង្គកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  ។ បនាះាប់ព�កិចេទ្រប�ី��ា�ង្គគ្នេន្ត� ន្តិង្គគ្នេ�ាយ៍សាារមាាន្តកាារ
យ៍ល់�ឹង្គកាាន្ត់ថ្លែតិ�ូល��ូលាាយ៍អ�ព�ស៊ីកាតាន្តីពលម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   កន្តែង្គម្ពកមាាន្តរ�ាាភិិ�ាល១៩ �ាន្តគាំា�ទ្រ�
�ល់កាារ�ាម្ពឃាាតិ់ជាាសាាធាារណៈនាាគ្នេពលអនាា�តិគ្នេល�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)29   គ្នេន្ត�។

23	 Kania,	E.B.	(2020,	April).	“AI	weapons”	in	China’s	military	innovation.	The	Brookings	Institution.	Retrieved	from	https://www.brookings.edu/
research/ai-weapons-in-chinas-military-innovation/.
24 Ibid.
25 Ibid.
26	 Austero,	M.	&	Savage,	P.	(eds.)	(2020).	Artificial	intelligence,	emerging	technology	and	lethal	autonomous	weapons	systems:	Security,	
moral	and	ethical	perspectives	in	Asia.	Retrieved	from:	https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/05/NISEA-AI-Emerging-Tech-
and-LAWS-Perspectives-in-Asia.pdf
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Bode, I. & Huelss, H. (2018). Autonomous weapons systems and changing norms in international relations. Review of International 
Studies, 44(3), 393-413; Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. New York: W.W. Norton.

គ្រោះតើក់ិច្ចព័ិភាក់�សាក់្ន�ងអំន្ធុស្វញ្ញ�ស្វ្ត�ព័�អាវុុធធម្មតាមួយ័ចំន្ធួន្ធស្វី�អំំព័�
�ញ្ហ�ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តគ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់ដ៏ំគ្រោះណើរការដ៏ល់ណា?



ម្ពិន្តមាាន្តកិចេទ្រពម្ពគ្នេទ្រពៀង្គអន្តដរជាាតិិថ្លែ�លមាាន្តទ្រសាាប់ណាាមួ្ពយ៍�ាន្តថ្លែចង្គស៊ីទ្រមាាប់ថ្លែតិប�បីញ្ឈាតិតិម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់
(LAWS)   ឬ���ាន្តគ្នេ�ារកទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  គ្នេនាា�គ្នេ�។ គ្នេ�ា�ប�ជាា�៉ាង្គណាា ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់
(LAWS)   ទ្រតិូវ�ាន្តថ្លែចង្គតាាម្ពបគ្នេចេកគ្នេ�ស៊ីគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របកាារ មា៉ា�ិន្ត (Martens) ម្លៃន្តអន្តីស៊ីញ្ញាាា��ទ្រកីង្គហិសឺថ្លែណវអន្តីពិ��សាារបថ្លែន្តិម្ព��២ 
គ្នេទ្រពាា�វាា�ាក់�ង្គគ្នេ�ាន្តឹង្គបគ្នេចេកវិ�ា ថ្លែ�លក�ពីង្គរីកចគ្នេទ្រម្ព�ន្តថ្លែ�លម្ពិន្ត�ាន្តថ្លែចង្គគ្នេ�ាយ៍អន្តីស៊ីញ្ញាាាគ្នេ�ាគ្នេពលគ្នេនាា�។ ទ្របកាារគ្នេន្ត�
ថ្លែចង្គថាា“កេ�ង្គករណ�ថ្លែ�លម្ពិន្តមាាន្តថ្លែចង្គកេ�ង្គពិ��សាារគ្នេន្ត� ឬគ្នេ�ាយ៍កិចេទ្រពម្ពគ្នេទ្រពៀង្គអន្តតរជាាតិិ�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិ �ន្តស៊ីី�វិល ន្តិង្គយ៍ី�ធ�ន្តគ្នេ�ាថ្លែតិ
ស៊ីិិតិគ្នេទ្រកាាម្ពកាារកាារពាារ ន្តិង្គស៊ីិ�ធិអ�ណាាចម្លៃន្តគ្នេគាំាលកាារណ៍ម្លៃន្តចាប់អន្តដរជាាតិិ ថ្លែ�ល��ួល�ាន្តព���គ្នេន្តៀម្ព�មាែាប់ ថ្លែ�ល�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិ
គ្នេ��ង្គព�គ្នេគាំាលកាារណ៍ម្ពន្តីស៊ីសជាាតិិ ន្តិង្គព�ម្ពន្តស៊ីិកាារសាាធាារណៈ30។ �ូគ្នេចេ� បណា�ទ្របគ្នេ�ស៊ីទ្រតិូវថ្លែតិធាានាាថាាចាប់ម្ពន្តីស៊ីស�ម្ព៌អន្តតរជាា
ទ្រតិូវ�ាន្តអន្តីវតិត�៉ាង្គមាាន្តទ្របស៊ីិ�ធិភាាពគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្រ�ប់�គ្នេមាែា� គ្នេ�ាយ៍ម្ពិន្ត�ិតិព�កាារគ្នេ�ឿន្តគ្នេលឿន្តគ្នេ�ាម្ពីខ្លួម្លៃន្តអាាវី�កេ�ង្គគ្នេពលអនាា�តិ។

កិចេទ្រពម្ពគ្នេទ្រពៀង្គអន្តតរជាាតិិ�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិអាាចទ្រ�ប�ណាប់គ្នេល�ថ្លែផ្សាេក ឬធាាតិីផ្សាស�ម្លៃន្តបគ្នេចេកវិ�ាថ្លែ�លក�ពីង្គរីកចគ្នេទ្រម្ព�ន្តគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�
ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  ។ ស៊ីន្តធសិ៊ីញ្ញាាាពាាណិ�ជកម្ពមអាាវី�ឆ្លាេា�២០១២ (ATT) អនី្តស៊ីញ្ញាាាឆ្លាេា�២០០៨ ស៊ីត�ព�ទ្រគាំាប់ថ្លែបកចគ្នេងាើាម្ព (CCM) 
ន្តិង្គស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាា�ាម្ពទ្រ�ាម្ពម្ព�ន្តឆ្លាេា�១៩៩៦ (MBT) ស៊ីី�ធថ្លែតិ�ាន្តថ្លែចង្គអ�ព�ថ្លែផ្សាេក ឬធាាតិីផ្សាស�ម្លៃន្តអាាវី�ប�ពាាក់គ្នេ�ាយ៍បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត (AI)។ 
�ួរកតិ់ស៊ីមាគាល់ផ្សាង្គថ្លែ�រថាា អន្តីស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�អាាវី��ម្ពមតាាម្ពួយ៍ច�ន្តួន្ត (CCW) �ាន្តផ្សាតល់ម្ពគ្នេ�យ��ាយ៍ស៊ីទ្រមាាប់កាារ�ាម្ពឃាាតិ់អាាវី�ថ្លែ�ល
ក�ពីង្គស៊ីិិតិកេ�ង្គកាារអភិិវឌ្ឍឍ�ូចជាាអាាវី�ឡាាថ្លែស៊ីីរ ថ្លែ�លអាាចគ្នេ��រតិួជាា��រូស៊ីទ្រមាាប់កាារបគ្នេង្គើ�តិរបបប�បញ្ឈាតិតិ�ដាច់ម្ពីខ្លួស៊ីត�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�
ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) 31។ គ្នេ�ាយ៍សាារភាាពស៊ីម��សាមាញម្លៃន្តកាារអភិិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គកាារផ្សាលិតិរបស់៊ីវាា ន្តិង្គថ្លែផ្សាេក ន្តិង្គធាាតិីផ្សាស�  គ្នេផ្សាសង្គៗ
ថ្លែ�លតិទ្រម្ពូវឲ្យយមាាន្តគ្នេ�ាកេ�ង្គកាារសាាង្គស៊ីង្គ់ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញ ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   ចាា��ាច់ទ្រតិូវមាាន្ត
កិចេទ្រពម្ពគ្នេទ្រពៀង្គអន្តតរជាាតិិ�ាច់គ្នេ�ាយ៍ថ្លែ�កម្ពួយ៍គ្នេ��ម្ពី�បកទ្រសាាយ៍អ�ព�វ�ត��វិតិ ន្តិង្គកង្គើល់ថ្លែផ្សាេកទ្រកម្ពស៊ី�ល�ម្ព៌វិជាជា��វៈថ្លែ�លផ្សាីស៊ីគ្នេចញព�
កាារអភិិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់របស៊ី់វាា។

30	 Protocol	additional	to	the	Geneva	conventions	of	12	August	1949,	and	relating	to	the	protection	of	victims	of	international	armed	conflicts	
(Protocol	I),	8	June	1977.	Retrieved	from	https://ihl-databases.icrc.org/ihl.nsf/WebART/470-750004.
31 United Nations [UN]. (2001, December 21). Group of governmental experts of the high contracting parties to the convention on 
prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate 
effects	as	amended.	Retrieved	from	https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/40BDE99D98467348C12571DE0060141E/$file/
CCW+text.pdf/.
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គ្រោះតើច�បា�់អំន្ធ្តរជាតិអំវ��ែះពាក់់ព័័ន្ធធន្ធះងប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធ
ស្វវយ័័តគ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់?់ 



ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាម្ពិន្ត�ាន្ត់មាាន្តចាប់�ាក់�ង្គគ្នេ�ាន្តឹង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់គ្នេ�ាគ្នេ��យ៍គ្នេ� ប៉ីថ្លែន្តត ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាមាាន្តចាប់
ទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គអាាវី�ជាាតិិផ្សាះ�� ន្តិង្គទ្រគាំាប់រំគ្នេស៊ីវថ្លែ�ល�ាន្តអន្តីម្ព័តិកេ�ង្គថ្លែខ្លួមិ្ពថីនាា ឆ្លាេា�២០០៥32។ នាាគ្នេពលបចេ�បីគ្នេន្ត�ចាប់ឧទ្រកិ�ាកម្ពមតាាម្ពអី�
គ្នេ��ណិតិ�ាន្តក�ពង្គ់ស៊ីិិតិគ្នេ�ាកេ�ង្គកាារពិភាាកា ឬពទ្រងាាង្គ។  

��ហិររបស៊ី់ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាស៊ីត�ព�កាាររំសាាយ៍អាាវី�ជាាគ្នេទ្រច�ន្តអាាចទ្រតូិវ�ាន្តគ្នេ�គ្នេម្ព�លគ្នេ��ញតាាម្ពរយ៍ៈ�ិ�ាភាាពរបស់៊ីខ្លួែ�ន្តគ្នេល�រគ្នេបៀបវាារៈ
�ាក់�ង្គន្តឹង្គកាារ�កហិូតិអាាវី�ម្ពន្តីស៊ីស�ម្ព៌គ្នេផ្សាសង្គៗ�ូចខាាង្គគ្នេទ្រកាាម្ព៖

ទ្រព�រាាជាាណាាចទ្រកកម្ពព�ជាា�ាន្តចី�ហិតិិគ្នេលខាាគ្នេល�ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាាកា�រហា�មិឃា�ត្ត់កា�រង្កោប្របើប្រ��សិ់ សិត�កទ័ុក ផលិត្តកមិម និិង្គកា�រង្កោផៃរ
ប្រ��ប់មិ�និប្របឆាំ�ំង្គមិនិុសិស និិង្គកា�របំផះិចបំផ្លាះ�ញ កាាលព�ម្លៃថា��៣ ថ្លែខ្លួ�េ� ឆ្លាេា�១៩៩៧ គ្នេហិ�យ៍�ាន្តផ្សាតល់ស៊ីចាេាប័ន្តគ្នេល�ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាា
គ្នេន្ត� គ្នេ�ាម្លៃថា��២៨ ថ្លែខ្លួកកើ�ា ឆ្លាេា�១៩៩៩33 គ្នេហិ�យ៍�ាន្តកាែាយ៍ជាារ�ាភាា�� គ្នេ�ាម្លៃថា��១ ថ្លែខ្លួម្ពករាា ឆ្លាេា�២០០០។ ចាប់អន្តីវតិតកេ�
ទ្រសី៊ីកថ្លែ�លជាាចាប់�ាម្ពឃាាត់ិកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស់៊ីម្ព�ន្តទ្របឆ្លាា�ង្គម្ពនី្តស៊ីស�ាន្តចូលជាា�រមាាន្ត គ្នេ�ាម្លៃថា��២៨ ថ្លែខ្លួឧស៊ីភាា ឆ្លាេា�១៩៩៩។ 
ឆ្លាេា�១៩៩៩ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ឺជាាទ្របគ្នេ�ស៊ីម្ពួយ៍ថ្លែ�ល��ួល�ាន្ត�័យ៍��ន្ត�គ្នេល�ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាា�ាម្ពទ្រ�ាម្ពម្ព�ន្តគ្នេ�ាអាាស៊ីី�។

ទ្រព�រាាជាាណាាចទ្រកកម្ពព�ជាាម្ពិន្ត�ាន្តចូលជាាស៊ីមាា�ិកម្លៃន្តអន្តីស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�ទ្រគាំាប់ថ្លែបកចគ្នេងាើាម្ពគ្នេ�។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្តបងាាាញ
ច�ណាាប់អាារម្ពមណ៍ច�គ្នេពាា�អន្តីស៊ីញ្ញាាាគ្នេន្ត�ប៉ីថ្លែន្តតម្ពិន្ត�ាន្តចាាតិ់វិធាាន្តកាារណាាម្ពួយ៍គ្នេ��ម្ពី�ចូលរួម្ពគ្នេទ្រ�ាព�កាារពិគ្នេទ្រគាំា�គ្នេ�ាបល់
ជាាម្ពួយ៍ភាា��ពាាក់ព័ន្តធគ្នេ��យ៍ គ្នេហិ�យ៍�ាន្តគ្នេ�ើ�អតាិា�ិបាយ៍ចីង្គគ្នេទ្រកាាយ៍គ្នេល�បញ្ញាាាគ្នេន្ត�គ្នេ�ាថ្លែខ្លួម្ព�នាា ឆ្លាេា�២០១៧ គ្នេ�ាគ្នេពលថ្លែ�ល
ម្ព�ន្តត�កម្ពព�ជាាមាេាក់�ាន្តទ្រ�ាប់ស៊ីម្ពព័ន្តធម្ពិតិតទ្រគាំាប់ថ្លែបកចគ្នេងាើាម្ព (CMC) ថាារ�ាាភិិ�ាលចាាតិ់�ីកអន្តីស៊ីញ្ញាាាគ្នេន្ត�ជាាវិ�ជមាាន្ត គ្នេហិ�យ៍
ស៊ីង្គឹឹម្ពថាាន្តឹង្គចូលរួម្ពនាាគ្នេពលអនាា�តិ។ កាាលព�ម្ពីន្តកេ�ង្គឆ្លាេា�២០១៣ �ល់ ២០១៤ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្តន្តិ�ាយ៍ថាាខ្លួែ�ន្ត
ក�ពីង្គពិគ្នេទ្រគាំា�គ្នេ�ាបល់ជាាម្ពួយ៍ភាា��ពាាក់ព័ន្តធគ្នេផ្សាសង្គៗគ្នេល�ស៊ី�ណួរម្លៃន្តកាារចូលជាាស៊ីមាា�ិកម្លៃន្តអន្តីស៊ីញ្ញាាាគ្នេន្ត�34

32 https://www.jics.or.jp/jsac/Reports_Speeches/ArmsLaw.pdf 
33 http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2013/cambodia/mine-ban-policy.aspx
34 http://the-monitor.org/en-gb/reports/2018/cambodia/cluster-munition-ban-policy.aspx
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ប្រ�គ្រោះ�ស្វក់មុ�ជា ន្ធិងប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធ
ស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់

គ្រោះតើច�បា�់ជាតិរ�ស្វ់ ប្រ�គ្រោះ�ស្វក់មុ�ជា ខែដ៏លទាក់់�ងន្ធះង
ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់់  �ន្ធអំវ��ែះ?



ថ្លែ�លកន្តែង្គម្ពកគ្នេន្ត�ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្តចី�ហិតិិគ្នេលខាា ប៉ីថ្លែន្តតម្ពិន្ត�ាន្ត់�ាន្តផ្សាតល់ស៊ីចាេាប័ន្តគ្នេល�ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�កាារ�ាម្ពឃាាតិ់
អាាវី�ន្តីយ៍គ្នេកែថ្លែអីរ។ គ្នេលាាក គ្នេក ស៊ីីវណះ អេកតិ�ណាាង្គអចិម្លៃ�ន្តតយ៍៍ម្លៃន្តទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាទ្រប ចាា�គ្នេ�ាអង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិ
�ាន្តចី�ហិតិិគ្នេលខាាគ្នេល�ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាាគ្នេន្ត�គ្នេ�ាម្លៃថា��៩ ថ្លែខ្លួម្ពករាា ឆ្លាេា�២០១៩។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្តចូលរួម្ពកេ�ង្គកាារចរចាាម្លៃន្ត
ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាាគ្នេន្ត�គ្នេ�ាឯអង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិគ្នេ�ាញ�វយ៍៉កកេ�ង្គឆ្លាេា�២០១៧ ន្តិង្គ�ាន្តគ្នេ�ា�គ្នេឆ្លាេាតិគាំា�ទ្រ�កាារអន្តីម្ព័តិរបស៊ី់ខ្លួែ�ន្ត។
 ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ឺជាារ�ាភាា��ម្លៃន្តស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាា��ទ្រកីង្គ�ាង្គកកឆ្លាេា� ១៩៩៥ ថ្លែ�ល�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ជាាតិ�បន្ត់គាំមាន្តអាាវី�
ន្តីយ៍គ្នេកែថ្លែអីរ35

ជាាមួ្ពយ៍គាំេាគ្នេន្ត�ផ្សាង្គថ្លែ�រទ្រព�រាាជាាណាាចទ្រកកម្ពព�ជាា�ាន្ត�ាក់ឧបករណ៍របស៊ី់ខ្លួែ�ន្តកេ�ង្គកាារផ្សាតល់ស៊ីចាេាប័ន្តគ្នេល�អនី្តស៊ីញ្ញាាាស៊ីត�ព�
អាាវី���ម្ព�ជាាម្ពួយ៍អ�គគ្នេលខាា�ិកាារអង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិគ្នេ�ាម្លៃថា��១៩ ថ្លែខ្លួកកើ�ា ឆ្លាេា�២០០៥ គ្នេហិ�យ៍ន្តឹង្គកាែាយ៍ជាារ�ា
��១៧០ ម្លៃន្តអន្តីស៊ីញ្ញាាា ន្តិង្គជាារ�ាស៊ីមាា�ិកម្លៃន្តអង្គគកាារ�ាម្ពឃាាត់ិអាាវី�សាារធាាតិី��ម្ព� (OPCW) គ្នេ�ាម្លៃថា��១៨ ថ្លែខ្លួស៊ី��ា
  ឆ្លាេា�២០០៥36

ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ឺជាាទ្របគ្នេ�ស៊ីមួ្ពយ៍កេ�ង្គច�គ្នេណាាម្ពទ្របគ្នេ�ស៊ី��បូង្គគ្នេ�ថ្លែ�ល�ាន្ត�េ�ស៊ីន្តធសិ៊ីញ្ញាាាពាាណិ�ជកម្ពមអាាវី� (ATT) គ្នេ�ាគ្នេពល
ថ្លែ�លទ្របគ្នេ�ស៊ីគ្នេន្ត�ទ្រតិូវ�ាន្តអង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិយ៍កចិតិត�ីក�ាក់ជាាគ្នេល�ក�� បូង្គ។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាជាាទ្របគ្នេ�ស៊ីហិតិិគ្នេលខ្លួ�
ម្លៃន្តស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាាពាាណិ�ជកម្ពមអាាវី� (ATT) ចាាប់តាា�ង្គព�ម្លៃថា��១៨ ថ្លែខ្លួតិីលាា ឆ្លាេា�២០១៣ តាាម្ពរយ៍ៈឯកអ�គរ�ា�ូតិកម្ពព�ជាាទ្របចាា�
អង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិ ប៉ីថ្លែន្តតម្ពិន្ត�ាន្ត់�ាន្តបញ្ឈេប់��គ្នេណ�រកាារផ្សាតល់ស៊ីចាេាប័ន្តគ្នេ�ាគ្នេ��យ៍គ្នេ�37។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្តគ្នេរៀប
កិចេទ្រប�ី�ថាេាក់តិ�បន្ត់ជាាគ្នេទ្រច�ន្តស៊ីត�ព�ស៊ីន្តធិស៊ីញ្ញាាាពាាណិ�ជកម្ពមអាាវី� ន្តិង្គកម្ពមវិ��ស៊ីកម្ពមភាាពរបស៊ី់អង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិ ស៊ីត�ព�
អាាវី��ីន្តតិូច ន្តិង្គអាាវី��ីន្តទ្រសាាល (UNPoA) ។

ជាាទ្របវតិតិសាាទ្រស៊ីតទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ឺជាារ�ារង្គគ្នេទ្រគាំា�ម្លៃន្តទ្របព័ន្តធអាាវី�គ្នេផ្សាសង្គៗ (ឧ) ទ្រគាំាប់ម្ព�ន្ត ទ្រគាំាប់ថ្លែបកចគ្នេងាើាម្ព អ�គ្នេព�ហិឹង្គា
ទ្រប�ាប់អាាវី�គ្នេក�តិគ្នេ��ង្គ ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តបគ្នេង្គើ�តិគ្នេ��ង្គគ្នេ�ាយ៍ល�ហិូរអាាវី�ថ្លែ�លម្ពិន្តមាាន្តចាប់  �មាែាប់។

ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាគាំាបី�គ្នេ�ើ�កាារពិភាាកាគ្នេល�បញ្ញាាាទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់គ្នេន្ត�។ គ្នេ�ា�ប�ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាាម្ពិន្តចាាតិ់�ីកវាា
ជាាអាា�ិភាាពក៏គ្នេ�ាយ៍ក៏មិ្ពន្ត�ួរឱ្យយជាាទ្របគ្នេ�ស៊ីអភិិវឌ្ឍឍន៍្តបគ្នេចេកវិ�ា ឬអេក�ិញបគ្នេចេកវិ�ាគ្នេនាា�ថ្លែ�រ។ មាាន្តបញ្ញាាាទ្រកម្ពស៊ី�ល�ម៌្ព
ន្តិង្គស៊ី�ល�ម្ព៌ជាាគ្នេទ្រច�ន្តថ្លែ�ល�ួរថ្លែតិទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេ�ា�ទ្រសាាយ៍�ី�វិញកាារអភិិវឌ្ឍឍទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើ័យ៍ភាាព�៍គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់  ថ្លែ�លរ�ាន្ត�
ម្ពួយ៍ៗរួម្ព�ា�ង្គទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ួរថ្លែតិអាាចបគ្នេញ្ឈេញម្ពតិិរបស៊ី់ពួកគ្នេ�។

កេ�ង្គនាាម្ពជាាថ្លែផ្សាេកម្ពួយ៍ម្លៃន្តគ្នេវ�ិកាាពហិីភាា���ូចជាាអង្គគកាារស៊ីហិទ្របជាាជាាតិិគ្នេ�ាថ្លែតិជាាគ្នេវ�ិកាាថ្លែតិមួ្ពយ៍�ត់ិគ្នេ��ម្ព �ីពិភាាកាអ�ព�បញ្ញាាា
ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិ�៏គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ ជាាស៊ីកល ថ្លែ�លទ្រតូិវកាារកាារចូលរួម្ព និ្តង្គផ្សាតល់គ្នេ�ា  បល់ ព�រ�ានិ្តមួ្ពយ៍ៗគ្នេល�បញ្ញាាាថ្លែ�លពាាក់ព័ន្តធ។

35 https://www.icanw.org/cambodia
36	 https://www.opcw.org/media-centre/news/2005/07/cambodia-ratifies-chemical-weapons-convention
37 https://www.phnompenhpost.com/national/arms-trade-treaty-reviewed-asean
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គ្រោះ�តុអំវ�បាន្ធជា ប្រ�គ្រោះ�ស្វក់មុ�ជា គុួរ�ំប្រ�ឲ�យ�ន្ធការចរចារគ្រោះលើ
ស្វន្ធធិស្វញ្ញ��្ម�មួយ័ស្វី�ព័�ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវយ័័តដ៏៏គ្រោះប្រ�ះថ្នាា�ក់?់



គ្រោះ�តុអំវ�ប្រ�គ្រោះ�ស្វក់មុ�ជាគុួរ�ំប្រ�ការហាមឃាត់
ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវ័យ័ភាព័ដ៏៍គ្រោះប្រ�ះថ្នាាក់?់

ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្តទ្របកាាន់្តខាជាប់ជាានិ្តចេនូ្តវភាាពចាា��ាច់ម្លៃន្តម្ពនី្តស៊ីស�ម៌្ព។ ទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា�ាន្ត�ឹកនាា�ស៊ីន្តធសិ៊ីញ្ញាាាពាាណិ�ជកម្ពម
អាាវី� និ្តង្គ�ាន្តគាំា�ទ្រ�ស៊ីន្តធសិ៊ីញ្ញាាា�ាម្ពទ្រ�ាម្ពម្ព�ន្ត។ កម្ពព�ជាា�ួរថ្លែតិ�រគ្នេល�គ្នេហិតីិផ្សាលម្ពនី្តស៊ីស�ម៌្ពជាាទ្របចាា�ច�គ្នេពាា�កាារ�ាម្ពឃាាត់ិ
ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍ភាាព�៍គ្នេទ្រគាំា�ថាាេក់គ្នេន្ត�។

វាាផ្សាតល់ផ្សាលប៉�ពាាល់អសិិ៊ីរភាាព និ្តង្គ��រាាម្ពក�ថ្លែហិង្គ�ល់ស៊ីន្តតភិាាព និ្តង្គស៊ីន្តតសីិ៊ីខ្លួអន្តតរជាាតិិ។ អាាវី�មាាន្តទ្របតិិកម្ពម និ្តង្គគ្នេ�ើ�អន្តតរកម្ពម
ជាាមួ្ពយ៍គាំេាកេ�ង្គគ្នេលី�ន្តហួិស៊ីព�កាារទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គរបស់៊ីម្ពនី្តស៊ីស ថ្លែ�លវាានឹ្តង្គបគ្នេង្គើ�ន្ត�ានិ្តភ័ិយ៍ម្លៃន្តកាាររីកសាាយ៍អាាវី� គ្នេហិ�យ៍�ូគ្នេចេ�
អាាចឱ្យយ�ន្ត�តាច់កាារ ស៊ីកម្ពម�ន្តទ្រប�ាប់អាាវី�ម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តរ�ា ឬគ្នេភិរវករ��ួល�ាន្តអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេពញគ្នេលញ។

គ្នេ�ាយ៍សាារថ្លែតិស៊ីមាភារៈចាា��ាច់ស៊ីទ្រមាាប់ផ្សាលិតិអាាវី�មាាន្តតិ�ម្លៃលគ្នេថាាក ន្តិង្គងាាយ៍ទ្រស៊ីួលកេ�ង្គកាារ��ួល�ាន្តអ�ណាាច គ្នេ�ាធាា
អាាចផ្សាលិតិអាាវី��ា�ង្គគ្នេន្ត�បគ្នេង្គើ�ន្តល�ធភាាពម្លៃន្តកាាររីកសាាយ៍អាាវី� ន្តិង្គកាារស៊ីមាែាប់រងាគាល។
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ក់ិច្ច�ិត�ំប្រ�ះងខែប្រ�ង
រ�ស្វ់ស្វង្គមស្វុ�វុិល

គ្រោះ�តុអំវ�ប្រ�គ្រោះ�ស្វក់មុ�ជាគុួរ�ំប្រ�ការហាមឃាត់
ប្រ�ព័័ន្ធធអាវុុធស្វវ័យ័ភាព័ដ៏៍គ្រោះប្រ�ះថ្នាាក់?់

អង្គគកាារស៊ីង្គគម្ពសី៊ី�វិល (CSOs) �ាន្តចាាប់គ្នេផ្សាត�ម្ពបគ្នេង្គើ�ន្តកាារយ៍ល់�ឹង្គអ�ព�គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ថ្លែ�លអាាចគ្នេក�តិមាាន្តនិ្តង្គកាារទ្រពួយ៍ �ារម្ពភខាាង្គស៊ី�ល�ម៌្ព
វិជាជា��វៈ�ី�វិញទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)  ។ យ៍ី�ធនាាកាារជាាស៊ីកលគ្នេ��ម្ពី�បញ្ឈឈប់ម្ពន្តីស៊ីសយ៍ន្តតពិឃាា� (CSKR) ទ្រតិូវ�ាន្ត
បគ្នេង្គើ�តិគ្នេ��ង្គគ្នេ��ម្ពី�គ្នេឆែ�យ៍តិបគ្នេ�ាន្តឹង្គបញ្ញាាាទ្រកម្ពស៊ី�ល�ម្ព៌ ន្តិង្គស៊ី�ល�ម្ព៌ន្តិង្គកាារស៊ីមាាាតិ់�ម្លៃ�គ្នេ�ៀតិម្លៃន្តកាារអភិិវឌ្ឍឍន្ត៍ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិ
គ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   �ូ�ា�ង្គពិភិព   គ្នេលាាក។  មាាន្តកាារទ្រពួយ៍�ារម្ពភកាាន្ត់ថ្លែតិខាែា�ង្គគ្នេ��ង្គគ្នេ�ាពាាស៊ីគ្នេពញពិភិពគ្នេលាាកច�គ្នេពាា�កាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់ 
ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   ទ្របឆ្លាា�ង្គន្តឹង្គម្ពន្តីស៊ីសជាាតិិ ជាាពិគ្នេស៊ីស៊ីជាាម្ពួយ៍តិួនាា���៏��របស៊ី់បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត (AI) កេ�ង្គ��វិតិ
រស៊ី់គ្នេ�ាទ្របចាា�ម្លៃថារបស៊ី់គ្នេយ៍�ង្គ ន្តិង្គស៊ីូម្ពី�ថ្លែតិកេ�ង្គអភិិ�ាលកិចេ។ បញ្ញាាាស៊ីន្តតិស៊ីីខ្លួឆែង្គថ្លែ�ន្ត   ន្តិង្គភាាពតាាន្តតិឹង្គ�ី�វិញ�គ្នេមាែា��ឹក��ស៊ីី�ធថ្លែតិ
�ាន្តរួម្ពច�ថ្លែណកគ្នេ�ើ�ឱ្យយមាាន្តកាារភ័ិយ៍ខាែាចកាាន់្តថ្លែតិខាែា�ង្គគ្នេ��ង្គអ�ព�កាារគ្នេ�ើ�អាាវី�នី្តយ៍គ្នេកែថ្លែអីរម្លៃន្តបញ្ញាាាសិ៊ីបីនិ្តមិ្ពតិត (AI) និ្តង្គកាារគ្នេ�ើ�ស៊ីមាាហិរណ
កម្ពមរបស់៊ីខ្លួែ�ន្តចូលគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ័៍តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)   ថ្លែ�លរួម្ពច�ថ្លែណក�ល់គ្នេឈ្លាមា�គ្នេទ្រ�ាផ្សាែ�វកាាររបស៊ី់ខ្លួែ�ន្ត�“ឺ ម្ពន្តីស៊ីសយ៍ន្តត
ពិឃាា�” ។

មាាន្តបណា�ញអង្គគកាារស៊ីង្គគម្ពស៊ីី�វិលថ្លែ�លក�ពីង្គគ្នេលចគ្នេធាែាម្ពួយ៍ គ្នេ�ាកេ�ង្គតិ�បន្ត់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ថ្លែ�លក�ពីង្គគ្នេ�ើ�កាារ�៉ាង្គស៊ីកម្ពមគ្នេល�កង្គើល់
�ា�ង្គគ្នេន្ត�។ កិចេទ្រប�ី�ស៊ីង្គគម្ពស៊ីី�វិលអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ម្ពួយ៍ទ្រតិូវ�ាន្តគ្នេរៀបច�គ្នេ��ង្គគ្នេ�ាយ៍សាិាប័ន្តអហិិង្គាអន្តតរជាាតិិអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ (NISEA) 
គ្នេ�ា��ទ្រកីង្គ�ាង្គកក ទ្របគ្នេ�ស៊ីម្លៃថ នាាថ្លែខ្លួកកើ�ា ឆ្លាេា�២០១៩។ ចាាប់តាា�ង្គព�គ្នេពលគ្នេនាា�ម្ពក យ៍ី�ធនាាកាារគ្នេ�ាតាាម្ពទ្របគ្នេ�ស៊ីជាាគ្នេទ្រច�ន្តទ្រតិូវ�ាន្ត
គ្នេរៀបច�គ្នេ��ង្គគ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របគ្នេ�ស៊ីកម្ពព�ជាា ឥណា�គ្នេន្តស៊ីី� ហិើ�ល�ព�ន្ត ន្តិង្គម្លៃថ។ គ្នេទ្រ�ាព�កាារធាានាាឲ្យយ�ាន្តថាាកាារទ្រ�ប់ទ្រ�ង្គព�ម្ពន្តីស៊ីសថ្លែ�លមាាន្ត
អតិិន្ត័យ៍គ្នេល�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ទ្រតិូវ�ាន្តរកាគ្នេគាំាលកាារណ៍ស៊ី�ខាាន្ត់ម្ពួយ៍ថ្លែ�លទ្រតិូវ�ាន្តទ្រពម្ពគ្នេទ្រពៀង្គគាំេា គ្នេ�ាកេ�ង្គ
បណា�ញគ្នេទ្រ�ាផ្សាែ�វកាារ ម្លៃន្តអង្គគកាារស៊ីង្គគម្ពស៊ីី�វិលអាាស៊ីី� �ឺថាាឧបករណ៍អន្តតរជាាតិិថម�ស៊ីត�ព�ទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS) ទ្រតិូវ
�ាន្ត�ិតិ�ូរលអិតិលអន្ត់ព�ស៊ី�ណាាក់ស៊ីម្ពព័ន្តធម្ពិតិតគ្នេ�ាកទ្រម្ពិតិអន្តតរជាាតិិ។ អង្គគកាារស៊ីង្គគម្ពស៊ីី�វិលមាាន្តកាារទ្រពួយ៍�ារម្ពភជាាចម្ពីង្គអ�ព�កាារគ្នេទ្រប�
ទ្រ�ាស៊ី់បញ្ញាាាស៊ីិបីន្តិម្ពិតិត (AI )គ្នេ�ាកេ�ង្គទ្របព័ន្តធអាាវី�ស៊ីើយ៍័តិគ្នេទ្រគាំា�ថាេាក់ (LAWS)    ន្តិង្គម្ពិន្តថ្លែម្ពន្តកាារអភិិវឌ្ឍឍ ន្តិង្គកាារគ្នេទ្រប�ទ្រ�ាស៊ី់បញ្ញាាាស៊ីិបី
ន្តិម្ពិតិត(AI) គ្នេ�ាកេ�ង្គវិស៊ី័យ៍ពាាណិ�ជកម្ពមគ្នេនាា�គ្នេ�។



Nonviolence International, an NGO
in Special Consultative Status with the Economic 
and Social Council (ECOSOC) of the United Nations 
since 2005, has been working on peacebuilding, 
conflict transformation, humanitarian 
disarmament, & peace processes.

+63 2 7966 5090

nonviolenceasia@gmail.com

nonviolenceasia


