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VPN មកពីពាក�ថា "Virtual Private Netwok (បណ� ាញឯកជននិម�ិត)"។ េន�េពលអ�កភ�ាប់េទ�កាន់
VPN ទិន�ន័យទាងំអស់ែដលអ�កេផ�ី (ដូចជាសំេណីេទ�កាន់ម៉ាសីុនេមេន�េពលេបីកេមីលេវបសាយ) ហាក់មាន
�បភពពី VPN េដាយខ�ួនឯងជាជាង ISP ផ�ាល់។ របាងំេនះជាអាសយដ�ាន IP របស់អ�ក ែដលអាចជា
ឧបករណ៍ដ៏មានសារសំខាន់មួយស�មាប់ការពារឯកជនភាពរបស់អ�ក េ�ពាះថាអាសយដ�ាន IP របស់អ�ក ផ�ល់
នូវការចង�ុលបង�ាញទីតាងំទូេទ�របស់អ�ក េហីយដូេច�ះអាច�ត�វបានេ�បីេដីម�កំីណត់អត�ស��ាណរបស់អ�ក។
 

ក�ងុការអនុវត�ជាក់ែស�ង VPN អាច៖
ការពារសកម�ភាពអីុនធឺណិតរបស់អ�កពីការលួចេមីល ជាពិេសស�បសិនេបីអ�កបានភ�ាប់េទ�បណ� ាញ Wi-

Fi ែដលមិនមានសុវត�ិភាព ដូចជាេន�ក�ងុហាងកាេហ� �ពលានយន�េហាះ បណ�ាល័យ ឬកែន�ងេផ�ងេទ�ត។
ការ�ត�តពិនិត�ជំុវ �ញអីុនធឺណិតេន�េលីបណ� ាញែដលរារា�ងេគហទំព័រ ឬេសវាកម�មួយចំនួន។
ឧទាហរណ៍ថា៖ េន�េពលអ�កកំពុងេធ�ីការេដាយភ�ាប់អីុនធឺណិតរបស់សាលាេរ�ន ឬេន�ក�ងុ�បេទស
ែដលទប់ស�ាត់មាតិកានានា។ ចំណា៖ំ វាមានសារសំខាន់ណាស់ក�ងុការរក�ាភាពទាន់សម័យេលីព័ត៌មាន
សន�ិសុខស�មាប់េគាលការណ៍ជាក់លាក់របស់បណ� ា�បេទសេន�េលី VPNs ។
ភ�ាប់អ�កេទ�កាន់សហអីុន�តាណិតេន�ការ �យាល័យរបស់អ�កេន�េពលអ�កកំពុងេធ�ីដំេណីរេទ�បរេទស េន�ផ�ះ
ឬេពលណាេផ�ងេទ�ត ែដលអ�កេចញពីការ �យាល័យ។

វាមិនមានដំេណាះ�សាយមួយែដលអាចេដាះ�សាយប��ាបានទាងំអស់េនាះេឡយីេន�េពលនិយាយអំពី
VPN។ ដូចជាករណីអីុែមលអីុចឹង វាមានេសវាកម� VPN ជាេ�ចីន េហីយអ�កគួរែតេ�ជីសេរ �សេសវាកម� ែដល
មាន�បសិទ�ភាពបំផុតស�មាប់អ�ក។ អា�ស័យេលីេសវាកម�ណាមួយែដលអ�កេ�ជីសេរ �ស អ�កអាចទទួលបានអត�
�បេយាជន៍េកីនេឡងីពីក�មិតៃនសុវត�ិភាព េន�េពលភ�ាប់េទ�បណ� ាញែដលអ�កមិនទុកចិត�។ េទាះជាយ៉ាងណា
ក៏េដាយ េនះមានន័យថា អ�កនឹងដាក់ការទុកចិត�របស់អ�កេន�េលី VPN ែតម�ង។
 

ដូេច�ះ េតីអ�ក�ត�វការ VPN ែដរឬេទ? េហីយេតី VPN ណាមួយែដលអ�កគួរេ�បី? ចេម�ីយេឆ�ីយតបេទ�នឹង
សំណួរទាងំេនះ �ត�វបានេរ�បចំេដាយហ�ត់ចត់ និងភាពខុសគ�ាជាេ�ចីន។ េគាលការណ៍ែណនាេំនះ នឹងជួយឱ�
អ�កែស�ងយល់ និងគិតពីឧបករណ៍ណាខ�ះែដល�តឹម�ត�វស�មាប់អ�ក េហីយកត�ាអ�ីខ�ះែដលអ�កគួរពិចារណាក�ងុ
ការែស�ងរក VPN។

ការយល់�ចឡជំាទូេទ�មួយយល់ថា VPN គឺេ�បីស�មាប់ែតកំុព�ទ័ូរេលីតុែត
បុ៉េណ�ាះ។ ការភ�ាប់ទូរសព�របស់អ�កេទ�កាន់ Wi-Fi ែដលចែម�ក ឬមិនស�ាល់ច�ាស់
លាស់ អាចមានេ�គាះថ�ាក់ដូចគ�ាេទ�នឹងការភ�ាប់កំុព�ទ័ូររបស់អ�កេទ�កាន់បណ� ាញ
Wi-Fi ចែម�កែដរ។ អ�កអាចដំេឡងីកម�វ �ធី VPN េន�េលីទូរសព�របស់អ�ក េដីម�ី
េធ�ីកូដនីយកម�ចរាចរណ៍ទិន�ន័យពី�ក �មហ៊នុផ�ល់េសវាទូរសព� និង�ក �មហ៊នុផ�ល់
េសវាកម�អីុនធឺណិត (ISP)។



េតាះ! ចាប់េផ�ីមជាមួយនឹងមូលដ�ាន�គឹះ៖ េតី VPNs ដំេណីរការេដាយ
រេប�បណា?
អ�កពន�ល់មកពីមជ�មណ� លេដីម�លីទ�ិ�បជាធិបេតយ� និងបេច�កវ �ទ�ា បានពិពណ៌នាថា VPN ជាឧបករណ៍
មួយែដលបេង�ីត «�បេភទផ�ូវចរាចរណ៍អីុនធឺណិតរបស់អ�ក េដីម�កីារពារអ�កខាងេ�ក�ពីការ�ត�តពិនិត� ឬែកែ�ប
ចរាចរណ៍របស់អ�ក។ ចរាចរណ៍េន�ក�ងុផ�ូវចរាចរណ៍ �ត�វបានេធ�ីកូដនីយកម� េទីបប��ូនេទ� VPN របស់អ�ក
ែដលេធ�ីឱ�កាន់ែតពិបាកស�មាប់ជនទីបី ដូចជាអ�កផ�ល់េសវាកម�អីុនធឺណិត (ISPs) ឬពួកេហគឃ័រេន�េលី
Wi-fi សាធារណៈេ�ជ�តចូលចរាចរណ៍របស់អ�កេ�បី VPN ឬ�បតិបត�ិការវាយ�បហារេន�ចេន�ាះកណ� ាល។
ចរាចរណ៍ែដលេចញពី VPN េទ�កាន់ទិសេដ�ចុងេ�កាយេនាះ បានបិទបាងំនូវអាសយដ�ាន IP េដីមរបស់អ�ក
េ�បី�បាស់។ េនះ គឺជាការជួយែក�ងបន�ំទីកែន�ងជាក់ែស�ងរបស់អ�កេ�បី�បាស់ពីអ�កណាម�ាក់ែដលេមីលេទ�េលី
ចរាចរណ៍បន�ាប់ពីវាចាកេចញពី VPN។»

 

េយីងសូមែណនាឱំ�អានអត�បទទាងំ�ស �ងរបស់មជ�មណ� លស�មាប់លទ�ិ�បជាធិបេតយ� 
 និងបេច�កវ �ទ�ា មុនេពលបន�ែស�ងយល់កាន់ែតច�ាស់អំពីអ�ីជា VPNs និងរេប�បែដលវាដំេណីរការ។

អ�ីែដល�ត�វពិចារណា៖ មានអ�ីខ�ះែដល VPNs មិនេធ�ី
VPN ការពារចរាចរណ៍អីុនធឺណិតរបស់អ�កពីការឃ�ាេំមីលេលីបណ� ាញសាធារណៈ បុ៉ែន�វាមិនបានការពារ
ទិន�ន័យរបស់អ�កពីបណ� ាញឯកជនែដលអ�កកំពុងេ�បីេនាះេទ។ �បសិនេបីអ�កកំពុងេ�បី VPN របស់�ក �មហ៊នុ
អ�ក េនាះអ�ក�គប់�គងបណ� ាញេន�ក�ងុ�ក �មហ៊នុេនាះនឹងេឃីញចរាចរណ៍របស់អ�ក។ �បសិនេបីអ�កកំពុងេ�បី
VPN ពាណិជ�កម� �គប់គ�ាែដលដំេណីរការេសវាេនះ នឹងអាចេមីលេឃីញចរាចរណ៍របស់អ�ក។
 

 

អ�ីែដលមិនអាចបដិេសធបានេនាះ គឺេសវា
កម� VPN មានេចតនាក�ងុការ�បមូល
ទិន�ន័យផ�ាល់ខ�ួន ឬទិន�ន័យមានតៃម�។!

អ�ក�គប់�គង�ក �មហ៊នុ ឬ�ក �មហ៊នុពាណិជ�កម�ែដលផ�ល់េសវាកម� VPN អាចរងសម�ាធពីរដ�ាភិបាល ឬការ
អនុវត�ច�ាប់ េដីម�ឱី�ផ�ល់ព័ត៌មានអំពីទិន�ន័យរបស់អ�កែដលបានេផ�ីេន�េលីបណ� ាញ។ អ�កគួរ�ត�តពិនិត�
េគាលការណ៍ឯកជនភាពរបស់�ក �មហុ៊នផ�ល់េសវាកម� VPN របស់អ�ក អំពីព័ត៌មានថា េតីកាលៈេទសៈ
ែបបណាែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់ VPN របស់អ�ក អាចបែង�រទិន�ន័យរបស់អ�កេទ�ឱ�រដ�ាភិបាល ឬការអនុវត�ច�ាប់។
 

អ�កក៏គួរកត់សម�ាល់ពី�បេទសែដលអ�កផ�ល់េសវាកម� VPN េធ�ីពាណិជ�កម�ផងែដរ។ អ�កផ�ល់េសវាេនះ នឹង�ត�វ
េគារពតាមច�ាប់ៃន�បេទសទាងំេនាះ រមួទាងំច�ាប់�គប់�គងសំេណីសំុរបស់រដ�ាភិបាល។ ច�ាប់ខុសគ�ាពី�បេទស
មួយេទ��បេទសមួយ េហីយជួនកាល ច�ាប់ទាងំេនាះអនុ��ាតឱ�ម�ន�ី�បមូលព័ត៌មានេដាយមិនចាបំាច់�ត�វជូន
ដំណឹងដល់អ�ក ឬផ�ល់ឱកាសឱ�អ�កចូលរមួតវ �ាេលីការយកទិន�ន័យេនះ។ អ�កផ�ល់េសវា VPN ក៏អាចទទួល
បានសំេណី�សបច�ាប់ស�មាប់ព័ត៌មានពីបណ� ា�បេទស ែដលជា�បេទស�បតិបត�ិសន�ិស��ាជំនួយែផ�កច�ាប់។



ភាគេ�ចីនៃន�ក �មហុ៊នពាណិជ�កម� VPN ត�ម�វឱ�អ�កបង់�បាក់ េដាយេ�បីប័ណ�ឥណទាន ក�ងុេនាះរមួមាន
ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីអ�ក ែដលអ�ក�បែហលជាមិនចង់បង�ាញេទ��ក �មហ៊នុផ�ល់ VPN េនាះេទ េដាយសារែតវា
ងាយ�ស�លភ�ាប់ទំនាក់ទំនងេទ�កាន់អត�ស��ាណរបស់អ�កេពក។ �បសិនេបីអ�កចង់លាក់េលខប័ណ�ឥណទាន
របស់អ�កពី�ក �មហុ៊នផ�ល់េសវាកម� VPN េនាះ សូមេ�ជីសេរ �ស�ក �មហ៊នុផ�ល់េសវា VPN ែដលទទួលយកកាត
bitcoin កាតអំេណាយ េ�បីេលខកាតឥណទានបេណ� ាះអាសន� ឬកាតេ�បីបាន។ គួរប��ាក់ផងែដរថា អ�ក
ផ�ល់េសវា VPN េន�ែតអាច�បមូលអាសយដ�ាន IP របស់អ�កេន�េពលអ�កេ�បីេសវាកម�របស់េគ េនះគឺអាចេ�បី
ក�ងុការកំណត់អត�ស��ាណរបស់អ�ក េបីេទាះជាអ�កេ�បីវ �ធីសា�ស�ទូទាត់ជំនួសក៏េដាយ។ �បសិនេបីអ�កចង់
លាក់អាសយដ�ាន IP របស់អ�កពី�ក �មហុ៊នផ�ល់ VPN អ�កអាចេ�បីកម�វ �ធីរកុរក Tor េន�េពលភ�ាប់េទ� VPN
របស់អ�ក ឬភ�ាប់េទ� VPN ខណៈអ�កភ�ាប់េទ�កាន់បណ� ាញ Wi-Fi សាធារណៈបុ៉េណ�ាះ។

េតីខ�ុំេ�ជីសេរ�ស VPN ែបបណាែដល�ត�វនឹងខ�ុំ?
មនុស��គប់គ�ាមានត�ម�វការខុសៗគ�ាអំពីរេប�បែដលពួកេគសង�មឹថានឹងេ�បី VPN។ ក�មិត និងគុណភាពៃន
VPNs ខុសគ�ាេ�ចីនពីេសវាកម�មួយេទ�េសវាកម�មួយេទ�ត។ េដីម�ែីស�ងរក VPN ែដល�តឹម�ត�វស�មាប់អ�ក
អ�កអាចវាយតៃម� VPNs េដាយែផ�កេលីលក�ណៈវ �និច�័យដូចខាងេ�កាម៖

ការប��ាក់

េតីអ�កផ�ល់េសវា VPN ប��ាក់អំពីផលិតផល ឬេសវាកម�របស់ពួកេគេទ? �បែហលជាពួកេគអះអាងប��ាក់ថា
មិនកត់�តាទិន�ន័យៃនការតភ�ាប់របស់អ�កេ�បី�បាស់ណាមួយ (សូមេមីលការ�បមូលទិន�ន័យខាងេ�កាម) ឬពួក
េគអះអាងថាមិនែចករ�ែលក ឬលក់ទិន�ន័យ។ ចូរចងចាថំា ការអះអាងប��ាក់ គឺមិនែមនជាការធានាេនាះេទ
ដូេច�ះសូម�បាកដថា អ�កេផ��ងផ�ាត់ការអះអាងទាងំេនាះ។ េបីេមីលឱ�សីុជេ�ម�េទ�ក�ងុេគាលការណ៍ឯកជនភាព
របស់�ក �មហុ៊នផ�ល់េសវា VPN េដីម�រីកព័ត៌មានលម�ិតអំពីរេប�បែដលទិន�ន័យរបស់អ�ក�ត�វបានេគយកេទ�រក
�បាក់ឬេទ េទាះបីជា�ក �មហុ៊ន VPN មិនបានលក់វាេទ�ឱ�ភាគីទីបីក៏េដាយ។

គំរអូាជីវកម�
េទាះបីជា VPN មិនបានលក់ទិន�ន័យរបស់អ�កក៏េដាយ ក៏វា�ត�វែតមានដំេណីរការេលីហ�ឹងរហតូែដរ។
�បសិនេបី VPN មិនលក់េសវាកម�របស់ខ�ួន សួរថាេតីេគសុខចិត�ទុកអាជីវកម�របស់េគេន��ទឹងអីុចឹងរហតូឬ
យ៉ាងណា? េតីេនះជា�ក �មហុ៊នែដលសំុការឧបត�ម� ឬយ៉ាងណា? េតីអ�ីជាគំរអូាជីវកម�ស�មាប់េសវាកម�មួយ
េនះ? VPNs មួយចំនួនដំេណីរការេលីគំរ ូ"freemium" មានន័យថា អ�កមានសិទ�ិចូលរមួេដាយេសរ � បុ៉ែន�
បន�ាប់ពីអ�កេផ�រចំនួនទិន�ន័យជាក់លាក់មួយ េនាះពួកេគនឹងគិត�បាក់ពីអ�ក។ �បសិនេបីថវ �ការបស់អ�កមាន
កំណត់ េនះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ែដលអ�ក�ត�វដឹង។

េករ � �េឈ�ាះ
វាមានអត��បេយាជន៍ក�ងុការែស�ងរកមនុស� និងអង�ការនានាែដលពាក់ព័ន�នឹង VPN ។ េតីវា�ត�វបានគា�ំទ
េដាយអ�កជំនាញខាងសន�ិសុខែដរឬេទ? េតីមានអត�បទព័ត៌មានែដលសរេសរអំពី VPN ឬេទ? �បសិនេបី
VPN �ត�វបានបេង�ីតេឡងីេដាយមនុស�ែដល�ត�វបានេគស�ាល់េន�ក�ងុសហគមន៍សន�ិសុខព័ត៌មាន េនាះគឺ
ពិតជាទំនងគួរឱ�ទុកចិត�។ មានការសង�័យចំេពាះ VPN ែដលផ�ល់េសវាកម� ែដលគ�ាននរណាម�ាក់ចង់ចូលរមួ
ក�ងុេករ � �េឈ�ាះផ�ាល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ ឬមួយដំេណីរការេដាយ�ក �មហ៊នុមួយែដលគ�ាននរណាម�ាក់ដឹងេឡយី។



ការ�បមូលទិន�ន័យ
េសវាកម�ែដលដាក់ការមិនមាន�បមូលទិន�ន័យជាចម�ង នឹងមិនអាចលក់ទិន�ន័យេនាះបានេទ។ េន�េពលអ�ក
ពិនិត�េមីលេគាលការណ៍ឯកជន េនាះនឹងេឃីញថា VPN ពិតបាន�បមូលទិន�ន័យអ�កេ�បី�បាស់ឬអត់។
�បសិនេបីវាមិនប��ាក់ច�ាស់ថា ទិន�ន័យៃនការតភ�ាប់របស់អ�កេ�បី�បាស់មិន�ត�វបានកត់�តាទុក េនាះគឺជា
ឱកាសស�មាប់អ�កេ�ជីសេរ �ស។ េហីយអា�ស័យេលីការសេ�មចរបស់តុលាការ រដ�ាភិបាលអាចទាមទារទិន�ន័យ
េនាះ ឬេចញដីកាបង�ាប់។
 
េបីេទាះបីជា�ក �មហុ៊នប��ាក់ថាមិនកត់�តាទិន�ន័យៃនការតភ�ាប់ក៏េដាយ ក៏វាមិន�បាកដថាជាការធានាអំពី
អាកប�កិរ �យាល�េនាះេទ។ េយីងសូមេលីកទឹកចិត�ឱ�អ�កេសីុបអេង�តករណីែដល VPN �ត�វបានេលីកេឡងីេន�
ក�ងុ�បព័ន�ផ�ព�ផ�ាយ។ ពួកេគអាចនឹង�ត�វេគចាប់បានពីបទបេ��ាត ឬកុហកដល់អតិថិជនរបស់ពួកេគ។ ការ
ែស�ងរកែបបសាម��មួយ អាចេធ�ីឱ�អ�កដឹងព័ត៌មាន�គប់�ជ �ងេ�ជាយបានឆ�ាយ។

ទីតាងំ និងច�ាប់
អ�កអាចេ�ជីសេរ �ស VPN េដាយែផ�កេលីទីស�ាក់ការកណ� ាលរបស់េគែដលឈរេន�។ ការេ�ជីសេរ �ស VPN
េដាយែផ�កេលីច�ាប់ស�ីពីទិន�ន័យឯកជនភាពរបស់�បេទសេនាះអាចជាកត�ាសំខាន់ បុ៉ែន�សូមចាថំា ច�ាប់ និង
េគាលការណ៍អាចផ�ាស់ប�ូរបាន�គប់េពល។

កូដនីយកម�
េតីការេធ�ីកូដនីយកម�របស់ VPN មានសុវត�ិភាពក�មិតណា? �បសិនេបី VPN កំពុងេ�បីកូដនីយកម�
ែដលខូចខាត ដូចជា Point-to-Point Tunnel Protocol (PPTP) ឬកូដនីយកម�េខ�ាយ េនាះគឺរាល់
ទិន�ន័យែដលហូរតាមរយៈវា អាច�ត�វបានវ �កូដនីយកម�យ៉ាងងាយ�ស�ល និងេមីលេដាយ ISP ឬ�បេទសរបស់
អ�ក។ �បសិនេបីអ�កកំពុងេ�បី VPN សូមទាក់ទងេទ�ែផ�កព័ត៌មានវ �ទ�ារបស់អ�ក និងសាកសួរអំពីសុវត�ិភាពៃន
ការតភ�ាប់េនះ។ ការវាយតៃម�ក�មិតខ�ស់េទ�េលីការេធ�ីកូដនីយកម�េន�ក�ងុ VPN អាចជាការលំបាកក�ងុការវាយ
តៃម� ដូេច�ះអ�ក�បែហលជា�ត�វពិនិត�េមីលតារាងេ�ប�បេធ�ប VPN េនះេដាយេគហទំព័រឯកជនមួយ ែដល
វ�ភាគអំពីអ�កផ�ល់េសវា VPN រហូតដល់ ២០០ �ក �មហ៊នុ េដាយែផ�កេលីែដនសមត�កិច� និងេគាលការណ៍របស់
�ក �មហុ៊នេនាះ។

EFF ពិតជាមិនអាចផ�ល់ចំណាត់ថ�ាក់ VPN ទាងំេនះ ឬ VPN ណាមួយ
េឡយី។ VPNs មួយចំនួន ែដលមានគំរេូគាលការណ៍ឯកជនភាព អាច�ត�វ
បានដំេណីរការេដាយមនុស�មិនេស�ាះ�តង់។ សូមកំុេ�បី VPN ែដលអ�ក
មិនទុកចិត�។

!

ចូរចងចា៖ំ វាមិនមាន VPN ណាមួយែដល�ត�វទាងំអស់េនាះេទ។ វាមានកត�ាជាេ�ចីនេដីម�ពិីចារណាេន�េពល
េ�ជីសេរ �ស VPN។ ចូរចាជំានិច�ថា អ�ក�ត�វពិចារណាពីែផនការសន�ិសុខរបស់អ�កជានិច� មុននឹងសេ�មចចិត�
េ�ជីសេរ �សយកឧបករណ៍ណាមួយមកេ�បី េដីម�កីារពារសន�ិសុខឌីជីថលរបស់អ�ក។


