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ការផ្ទល វ់បតូរខបបឌីជីងល បាននិងកាំព៉ុងលកីតល ីងដ្ាំណាលគ្នន នឹង
បដ្ិវតតនឧ៍វាហករមទី៤។ និនាន ការលៅទូទាំងពិភពលោកនាលពល
បច្ច៉ុបបននលនេះ បានសាែ គរន៍យ ងលកលៀវកាល នូវបដ្ិវតតន៍ជាំនាន់ងមី រាប់
បញ្ចូ លទាំងអ្៉ុីនធណិឺត ម្បពន័ធទិនននយ័ធាំ (Big Data) ម្បព័នធ
Cloud Computing បលច្ចកវទិាហរិញ្ញវតថ៉ុ (FinTech) និងបលច្ចក
វទិាឌីជីងលជាលម្ច្ីនលទៀតនាលពលងមីៗលនេះ លហយីបានលោទជាច្រៃ
ល់ទក់ទិននឹងពាកយថា «លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល’»។ ឧបករណ៍តភ្ជា ប់
លៅម្បព័នធអ្៉ុនីធណិឺត (Internet of Things) នងិបណាត ញទាំនាក់
ទាំនងជាម្បោាំលលីម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត (Hyper-connectivity) រវាង
រន៉ុវស ពាណិជាករម និងទនិនន័យ បានកាល យជាខននករួយដ្ោ៏នសារ
វាំខាន់ថ្នជីវតិរបវ់លយងីខដ្លរិនធាល ប់ោនពីរ៉ុនរក។ រាប់ពីការ
ទិញរហូបអាហារតារអ្នឡាញដ្ល់ការលរៀនវូម្ត និងលធែីការតារ 
អ្នឡាញ ការផ្ទល វ់បតូរតារទម្រង់ថ្នម្បព័នធឌីជីងលបានវវិតតលៅជា
គ៉ុណម្បលយជន៍បខនថរងមដី្ល់វវិ័យពាណិជាករម ខដ្លបានជាំរ៉ុញឲ្យ
ការរវ់លៅកាន់ខតោនភ្ជពងាយម្វួល។ ម្កុរហ ៉ុនបលច្ចកវទិាដូ្ច្ជា 
Apple, Huawei, Microsoft និងលវទិកាអ្នឡាញដ្៏ោនឥទធិពល
ជាលម្ច្ីនលនសងលទៀតដូ្ច្ជា Google, Amazon, Alibaba, Airbnb, 
Uber និង Facebook ជាលដ្ីរ គឺជាឧទហរណ៍ថ្នការងារថ្វឆ្ល ត 
និងភ្ជពលជាគជ័យថ្នម្បព័នធ និងបរសិាថ នរបវ់លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល។ 
កន៉ុងន័យលនេះ វាំណួរដ្៏វាំខានខ់ដ្លលគលោទវួរគឺថា លតីអ្ែីលៅគឺជា
លវដ្ឋកិច្ចឌជីីងល? លតីបលច្ចកវទិាឌីជីងលលនេះបាន និងកាំព៉ុងោន
ឥទធិពលខបបណាខលេះរកលលីលយងី? លតីអ្ែីលៅជាឥទធពិលពតិម្បាកដ្

ខដ្លលកីតលច្ញពីការរកីដ្៉ុេះដាលយ ងគាំហ៉ុករបវ់ម្បព័នធឌីជីងល
លៅវតវតសរទ៍២ី១លនេះ? អ្ែីខដ្លលយងីបានដ្ងឹពីលវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល 
គឺភ្ជពរនិអាច្ម្បខកកបានថា វាម្ជាបចូ្លលវទីរខតម្គប់ម្ជុងថ្នជីវតិ
រវ់លៅ និងវងគររន៉ុវស លដាយរាប់បញ្ចូលទាំងរលបៀបរបបលធែីការ
តារខបបឌីជីងល និងរលបៀបខដ្លរន៉ុវសម្បាម្វ័យទក់ទងគ្នន ។ 
ប ៉ុខនែខរនខទនលៅ អ្ែីខដ្លលយងីព៉ុាំបានដ្ឹងឲ្យច្ាវ់លនាេះ គថឺាលតីការ
ផ្ទល វ់បតូរដ្ធ៏ាំលធងលនេះ នឹងលកតីល ងីលដាយរលបៀបណា? អ្តថបទលនេះ
នឹងនតល់ការខវែងយល់លដាយវលងេបអ្ាំពីលវដ្ឋកិច្ចឌជីីងលជាររួ និង
ដ្ាំលណីររបវ់វាលៅកន៉ុងបរបិទករព៉ុជា។ 

ត ើអ្វីតៅជាតេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល? 
បដ្ិវតតន៍ឧវាហករមទី១ — បានលលច្រូបរាងល ងីលដាយតាររយៈ 
ការបលងកីតឧវាហករមខដ្ក និងខដ្កខងប ម្ពរទាំងោ វ៉ុីនលដ្ីរលដាយ
ច្ាំហាយទឹក — លហយីបដ្ិវតតន៍ឧវាហករមទី២ — ខដ្លដ្ាំលណីរការ
លដាយរបកគាំលហញីថារពលអ្គគិវនី ម្បព័នធទូរគរនាគរន៍ និងការ
បលងកីតខខសវងាែ ក់នលិតករមលៅកន៉ុងលរាងច្ម្ក បានម្តួវម្តាយនលូវ
វម្ោប់វនទ៉ុេះយ ងខាល ាំងខាល ថ្នការរកីច្លម្រីនខននកនលិតករម។ លៅ
កន៉ុងទវវតសរ៦៍០ បដ្ិវតតនឧ៍វាហករមទី៣ ខដ្លម្តូវបានលគសាគ ល់
នងខដ្រថាជា បដ្ិវតតន៍ឌីជីងល បានបងាហ ញវតតោនថ្នយ៉ុគវរ័យ
ព័ត៌ោន ររួោនការអ្ភិវឌឍម្បព័នធអ្៉ុនីធណិឺត ពត័៌ោនវទិា (IT) 
វ៉ុីរីក៉ុងឌ៉ុច្ទ័រ (Semiconductor) ក៉ុាំពយូទ័រភ្ជវូបនីយករម និង 
បលច្ចកវទិាជាលម្ចី្នលទៀត។ បលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ និងព័ត៌ោន 
(ICT) កន៉ុងយ៉ុគវរ័យឌជីីងល បានតម្រង់ទវិលៅលឆ្ព េះលៅកាន់
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បដ្ិវតតនឧ៍វាហករមទ៤ី លហយីបានបលងកីតជារូលដាឋ នវម្ោប់ការ
រកដ្ល់ថ្នបលច្ចកវទិាទាំលនីបបាំន៉ុតវម្ោប់ការលធែីពាណិជាករមកន៉ុង
យ៉ុគវរយ័ងមី ខដ្លលគសាគ លជ់ាទូលៅថា «លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល»។ 

លវដ្ឋកិច្ចឌជីីងល គឺជាទម្រង់ថ្នវករមភ្ជព និងដ្ាំលណីរការលវដ្ឋកិច្ច 
ខដ្លច្រាច្រលៅលលីម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺតលដាយោនជាំនួយពបីលច្ចកវទិា
គរនាគរន៍ និងពត័៌ោន ខដ្លជាំរ៉ុញឲ្យោនការតភ្ជា ប់កានខ់តទូលាំ
ទូោយបាំន៉ុត រវាងនិងកន៉ុងច្ាំលណាររន៉ុវស ពាណិជាករម ឧបករណ៍ 
និងទិននន័យ។ ព័ត៌ោន និងច្ាំលណេះដ្ឹងម្តូវបានលម្បីម្បាវ់លដ្ីរបី
ពម្ងឹង និងពម្ងីកវករមភ្ជពនលិតករម។ លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល ក៏ម្តូវ
បានលគលៅថា លវដ្ឋកិច្ចអ្៉ុីនធឺណិត (Internet Economy) ឬ 
លវដ្ឋកិច្ចងមី (New Economy) ឬលវដ្ឋកិច្ចលវបសាយ (Web 

Economy) នងខដ្រ លដាយសារខតពាំនឹងខនែកយ ងខាល ាំងលលីបណាត ញ
ភ្ជា ប់លៅនឹងម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត។ ពាកយ «លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល» ម្តូវបាន
បលងកីតល ងីដ្ាំបូងលដាយលោក Don Tapscott កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ លៅកន៉ុង
លវៀវលៅរបវ់លោកខដ្លោនច្ាំណងលជីងថា «លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល៖ 
ការវនា និងលម្គ្នេះថាន ក់លៅកន៉ុ ងយ៉ុគវរ័យបណាត ញថ្នភ្ជពថ្វ
ឆ្ល ត»។ ខតលទេះជាយ ងណា និយរន័យរបវ់លវដ្ឋកិច្ចឌជីីងល 
ោនភ្ជពទូលាំទូោយ និងរនិជាក់ោក់ខដ្លរិនម្តូវបានកាំណត់
លដាយវករមភ្ជព នងិដ្ាំលណីរការខតរួយលនាេះល យី។ លដាយសារ
ខបបលនេះលហយី លទបីោនការយល់ល ញីលនសងៗគ្នន អ្ាំពីថា អ្ែីលៅជា
លវដ្ឋកចិ្ចឌីជងីល។ ខាងលម្ការលនេះ គជឺានយិរនយ័លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល 
ខដ្លម្តូវបានកាំណត់លដាយអ្ងគការធាំៗលៅលលីពភិពលោក។ 
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“បណាត ញថ្នវករមភ្ជពលវដ្ឋកិច្ច និង
វងគរជាវកល ខដ្លម្តូវបានដ្ាំលណីរការ
លដាយបលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ និងព័ត៌ោន 
ដូ្ច្ជាអ្៉ុីនធឺណិត ទូរវ័ពទច្ល័ត និង

ម្បព័នធ Sensor ជាលដី្រ។” 

“វករមភ្ជពលវដ្ឋកិច្ចខដ្លលម្បីម្បាវ់លលីព័ត៌ោន និង
ច្ាំលណេះដឹ្ងឌីជីងល ជាកតាត គនលឹេះថ្ននលិតករមខនែកលលី   
អ្៉ុីនធឺណិត ម្បព័នធ Cloud Computing ទិននន័យធាំ និង 
បលច្ចកវទិាហរិញ្ញវតថ៉ុ លដី្របមី្បរូល រកាទ៉ុក វភិ្ជគ និង
ខច្ករ ាំខលកព័ត៌ោនឌីជីងល និងផ្ទល វ់បតូរអ្នតរករមវងគរ។” 

 

“ការលម្បីម្បាវ់បលច្ចកវទិាឌីជីងលខនែកលលី    
អ្៉ុីនធឺណិតវម្ោប់នលិតករម និងការលធែី
ពាណិជាករមទាំនិញ និងលវវាករម។” 

”លវដ្ឋកិច្ចខដ្លដ្ាំលណីរការជាច្របងលដាយបលច្ចក
វទិាឌីជីងល ជាពិលវវម្បតិបតតិការលអ្ ចិ្ម្តូនិក
ខដ្លម្តូវបានលធែីល ងីខនែកលលីម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិត។” 

“ម្បព័នធទាំនាក់ទាំនងលវដ្ឋកិច្ច វងគរ និង
វបបធរ៌ លដាយខនែកលលីការលម្បីម្បាវ់បលច្ចក

វទិាព័ត៌ោនឌីជីងល។” 

“ទីនាររួយោនរូលដាឋ នលលីបលច្ចកវទិាឌីជី
ងល ខដ្លជួយវម្រួលដ្ល់ការលធែីពាណិជា
ករមថ្នទាំនិញ និងលវវាករមតារ  រយៈ

ពាណិជាករមលអ្ ចិ្ម្តូនិក។” 



វ  ៉ុល១ លលខទី៥ ថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

www.cd-center.org           3/8 

ធា ុេនលូននតេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល 
ច្ាំណ៉ុ ច្វនូលថ្នលវដ្ឋកិច្ចឌីជីងលកន៉ុងយ៉ុគវរ័យទាំលនីប គឺការរួរ
បញ្ចូលថ្ន ១) បលច្ចកវទិារ  ូបូតទាំលនីប ឧបករណ៍ម្ដ្នូ (Drones) នងិ
វែ័យម្បវតតិករមលរាងច្ម្ក; ២) ឧបករណ៍តភ្ជា ប់លៅម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត; 
៣) ម្បព័នធ Cloud Computing; ៤) ម្បព័នធវភិ្ជគទិននន័យធាំ; និង
៥) បញ្ញ វិបបនរិមិត (AI) (UNCTAD, 2017)។ បលច្ចកវទិាទាំង
លនេះ គជឺាលកេណៈពិលវវថ្នគាំរូពាណិជាករមទាំលនីបងមី ខដ្លម្តូវបាន
លគវោគ លខ់៉ុវពីលវដ្ឋកិច្ចធរមតា។ លោក Thomas Mesenbourg 
បានកាំណតវ់ោវធាត៉ុវាំខាន់ច្ាំនួន៣របវ់លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល ររួ
ោន លហដាឋ រច្នាវរព័នធអាជីវករមលអ្ ិច្ម្តូនិក (e-business 
infrastructure) អាជវីករមលអ្ ចិ្ម្តូនកិ (e-business) និងពាណិជា
ករមលអ្ ចិ្ម្តូនិក (e-commerce) (Mesenbourg, 2001) ។ 

លហដាឋ រច្នាវរព័នធខដ្លអាច្ដ្ាំលណីរការតារខបបឌជីីងល/អាជីវករម
លអ្ ចិ្ម្តូនកិ គឺជាម្គឹេះថ្នលវដ្ឋកិច្ចឌជីីងលខដ្លឈរលលីរូលដាឋ ន
ថ្នបណាត ញខដ្លម្គប់ម្គង នងិវម្របវម្រលួលដាយម្បព័នធក៉ុាំពយូទ័រ។ 
កន៉ុងលនាេះររួោនវោា ររូបវនតរូលដាឋ ន នងិការលរៀបច្ាំម្បព័នធ លដ្ីរបលីធែី
ការគ្នាំម្ទដ្លដ់្ាំលណីរការអាជីវករមតារម្បព័នធលអ្ ចិ្ម្តនូិក និងលធែី
ពាណិជាករមតារម្បព័នធលអ្ ចិ្ម្តូនិក លដាយរាប់បញ្ចូ លទាំងខននករងឹ 
(Hardware) ខននកទន់ (Software) បរកិាេ រ និងលវវាទូរគរនាគរន៍ 
រច្នាវរព័នធ ឧបករណ៍តភ្ជា ប់លៅម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត និងលវវាគ្នាំម្ទ។ 
រ ាងវញិលទៀត ពាណិជាករមលអ្ ចិ្ម្តូនកិ គជឺាដ្ាំលណីរការណារយួ
ថ្នការលក់ ឬនគត់នគង់ទាំនញិរាយតារអ្នឡាញ និងម្បតបិតតិការ
ខបបលអ្ ិច្ម្តូនិក តាររយៈការបញ្ា ទិញ ដ្ឹកជញ្ាូ នតារ ឬលធែី
ម្បតិបតតិការតារម្បព័នធឌជីីងល។ ទាំងលនាេះររួោន៖ 

➢ អាជីវករម-លៅ-អាជីវករម (Business-to-business-B2B)៖ 
ម្បតិបតតិការទាំនិញ និងលវវាករមរវាងអាជីវករមរួយលៅកាន់
អាជីវករមរួយលនសងលទៀត តាររយៈម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត ឬតារ
រលធាបាយលអ្ ចិ្ម្តូនកិលនសងលទៀត។ 
 

➢ អាជីវករម-លៅ-អ្តិងិជន (Business-to-consumer-B2C)៖ 
ការលក់ទាំនិញ និងលវវាករមលដាយអាជីវករមរួយលៅអ្តិងិជន 

ឬការលធែីពាណិជាករមលអ្ ចិ្ម្តូនិក ដូ្ច្ជាការទិញ លករ់ាយ 
តារម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត ឬរលធាបាយ លអ្ ចិ្ម្តនូកិលនសងលទៀត។ 
 

➢ អ្នកលម្បីម្បាវ់-លៅ-អ្នកលម្បីម្បាវ់ (Peer-to-peer-P2P)៖ 
“លវដ្ឋកចិ្ចខច្ករ ាំខលក” ឬពាណិជាករមលអ្ ចិ្ម្តូនកិតារអ្នឡាញ 
(platform-based e-commerce) ររួោនការផ្ទល វ់បតូរទាំនិញ 
និងលវវាករមរវាងអ្នកលម្បីម្បាវ់តាររយៈករមវធិឌីីជីងល។ 
 

➢ អាជីវករមលអ្ ចិ្ម្តនូិក៖ ជាដ្ាំលណីរការខដ្លអ្ងគភ្ជពអាជីវករម
រួយលធែីអាជីវករមខលួនលលីបណាត ញម្គប់ម្គងវម្របវម្រួលលដាយ
ម្បព័នធក៉ុាំពយូទ័រ។ លទេះបីោនភ្ជពម្វលដ្ៀងគ្នន លៅនឹងពាណិជាករម
លអ្ ចិ្ម្តូនកិ វាលលីវពីការលក់ និងទិញលវវាករម និងនលិត
នលតារអ្នឡាញ។ អាជីវករមលអ្ ចិ្ម្តូនិក ម្គបដ្ណត ប់យ ង
ទូលាំទូោយលលីដ្ាំលណីរការអាជីវករម ដូ្ច្ជាការម្គប់ម្គងខខស
វងាែ ក់នគត់នគង់ ការលក់និងទីនារ ការម្គប់ម្គងទាំនាក់ទាំនង
អ្តិងិជន និងការលរៀបច្ាំខននការធនធានវហម្គ្នវជាលដ្រី។ 

លលីវពីលនេះ Barefoot et al., (2018) បានលរៀបរាប់ម្វលដ្ៀងគ្នន
លនេះខដ្រ ប ៉ុខនតបានបខនថរវោវធាត៉ុរួយលទៀត គឺម្បព័នធនសពែនាយ
ឌីជីងល ជាធាត៉ុនសាំវាំខាន់ថ្នលវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល។ ម្បព័នធនសពែនាយ
ឌីជីងល គឺជាខលឹរសារខដ្លរន៉ុវសបលងកីតល ងី លបីកឲ្យោនការចូ្ល
រកយករកាទ៉ុក ឬលរីលតារឧបករណ៍ឌជីីងល ររួោនម្បព័នធនសពែ
នាយឌីជីងលលលីការលក់លដាយផ្ទទ ល់ (នលិតនលឌីជីងលម្តូវបាន
លក់លដាយផ្ទទ ល់លៅអ្នកលម្បីម្បាវ់កន៉ុងតថ្រលរួយ); ម្បពន័ធនសពែនាយ
ឌីជីងលឥតគិតថ្ងល (ម្បាក់ច្ាំណូលទទួលបានពីការនាយពាណិជា
ករមថ្ននលិតនលឌីជីងល); និង ទិននន័យធាំ (ជាយនតការវម្ោប់
ម្បរូលពត័៌ោនអ្ាំពីឥរយិបង និងច្ាំណូលច្ិតតអ្នកលម្បីម្បាវ)់ ។ 

ឥទធិពលរបេត់េដ្ឋកចិ្ចឌីជីថល 
វតតោនរបវ់បលច្ចកវទិាទាំលនីបច្៉ុងលម្កាយបងែវ់ដូ្ច្ជាម្បព័នធ Cloud 
Computing បលច្ចកវទិា Augmented នងិ Virtual reality ការ
លបាេះព៉ុរព 3D ការម្បាម្វ័យទក់ទងពីោ វ៉ុីនរួយលៅោ វ៉ុីនរួយ 
បលច្ចកវទិា Sensor ខខសវងាែ ក់នលិតករម ទិននន័យធាំ ឧបករណ៍ត
ភ្ជា ប់លៅម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិត បញ្ញ វិបបនិរមិត ម្បព័នធ 5G និងបលច្ចក
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វទិាខច្កោយទនិនន័យ (Distributed Ledger Technologies) 
ជាលដ្ីរ បានបងាហ ញពីតួនាទីរបវ់ឌីជីងលូបនីយករមកន៉ុងការជួយ
លម្ជារខម្ជងបរសិាថ នរយួ ខដ្លនតល់អ្តថម្បលយជន៍ដ្ល់ទាំងលវដ្ឋកចិ្ច 
និងវងគរ។ ការអ្ន៉ុវតតបលច្ចកវទិាលជឿនលលឿនទាំងលនាេះ បានជួយ
ឲ្យដ្ាំលណីរការនលតិករមនាលពលបច្ច៉ុបបនន នងិម្បពន័ធម្គប់ម្គងអាជីវករម 
អាច្បលងកីននូវនលច្ាំលណញបានលែម្បលវីរជារ៉ុន និងលលឿនជាងអ្ែី
ខដ្លម្តូវបាននតលជូ់នលដាយវធិីម្បថ្ពណីកន៉ុងម្បតិបតតិការអាជីវករម។ 
លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងលបានលរៀបច្ាំរច្នាវរព័នធអាជីវករមងមី លដាយខនែក
លលីម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិតថ្នទកន៉ុង (intranet)  និងម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិត
ខាងលម្ៅ (internet) ខដ្លជាំរ៉ុញឲ្យោនវរទិធនល និងម្បវិទធនល
ខពវ់។ អ្ែីខដ្លវាំខាន់ជាងលនេះលទៀតលនាេះ គឺដ្ាំលណីរការអ្នតរករម និង
ការចូ្លររួកាន់ខតលម្ច្ីនរវាងអ្នកលក់ នងិអ្នកលម្បីម្បាវ់ ខដ្លលធែីឲ្យ
អ្តិងិជនទទលួបានអ្តថម្បលយជន៍ជាលម្ច្ីនដូ្ច្ជា តោល ភ្ជព តថ្រល 
ជលម្រីវ ការវាយតថ្រល និងភ្ជពងាយម្វួល។ លដាយសារការទរទរ
ឲ្យោនការលម្បីម្បាវគ់ាំនិត នងិជាំនាញខពវ់ លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងលលដ្ីរតួ
យ ងវាំខាន់កន៉ុងការពម្ងឹង នងិពម្ងីកវករមភ្ជពឧវាហករម និង
ជាំរ៉ុញនលិតភ្ជព និងភ្ជពម្បកួតម្បខជងឲ្យកាន់ខតធាំល ងី។ លម្ៅពី
លនេះ លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងលក៏រួរច្ាំខណកដ្ល់នវាន៉ុវតតន៍ ម្ពរទាំងការ
បលងកីតលវវាករម និងការងារងមីវម្ោប់ម្បជាជនខដ្លោនវរតថភ្ជព 
និងលទពលកាវលយ លហីយអាច្វម្របខលួនលៅនងឹវាបាន។  

រលកថ្នការផ្ទល វ់បតូរខបបឌីជីងលលនេះក៏បាន និងកាំព៉ុងផ្ទល វប់តូរ និង
ជេះឥទធិពលយ ងខាល ាំងលលីវឌឍនភ្ជព និងដ្ាំលណីរជីវតិរវ់លៅម្បោាំថ្ងៃ
របវ់លយងី កន៉ុងការបលងកីតនូវវងគរឌីជីងលខដ្លលគរ ាំពឹងទ៉ុកថានឹង
ជាបរសិាថ នរួយកាន់ខតោនបរយិបនន និរនតរភ្ជព វ៉ុវតថិភ្ជព និងនវា
ន៉ុវតតន៍បខនថរលទៀត តាររយៈការកាត់បនថយ និងលដាេះម្សាយបញ្ហ
វងគរនានា ដូ្ច្ជាវវិរភ្ជពថ្នការខបងខច្កនលម្បលយជន៍លវដ្ឋកចិ្ច
ខដ្លោនពីរ៉ុន។ លដ្ីរបលីដាេះម្សាយវវិរភ្ជព និងកងែេះថ្នបរយិបនន
ថ្នការអ្ភិវឌឍ ឌីជីងលូបនីយករមោនវកាត ន៉ុពលកន៉ុងការបលងកីនវសិាល
ភ្ជពទូលាំទូោយឲ្យបានលៅដ្ល់ ម្កុរខដ្លព៉ុាំទទលួបានឱកាវលៅ
កន៉ុងទីនារតាររយៈការបញ្ច៉ុ េះតថ្រលម្បតិបតតិការ នងិកាត់បនថយវវិរ

ភ្ជពថ្នការទទួលបានព័ត៌ោន។ ការរកីដាលបលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ 
និងព័ត៌ោន ខដ្លនាាំរកលដាយឌីជីងលូបនីយករម អាច្នតល់ភ្ជព
អ្ង់អាច្ដ្ល់ប៉ុគគល នងិម្កុរហ ៉ុននានា លហយីវម្រួលបរយិកាវ
រវ់លៅឲ្យកាន់ខតម្បលវីរ តាររយៈការបលងកីនលទធភ្ជពទទួលបាន
ឱកាវថ្នការលធែីពាណិជាករមលដាយលវរ ីនិងយ៉ុតតិធរ៌ ការដ្កឹជញ្ាូ ន 
និងភ័វត៉ុភ្ជរ លវវាហរិញ្ញវតថ៉ុ ករមនតសាល នងិកវិករម ការអ្បរ់ ាំ លវវា
វ៉ុខាភិបាល និងម្បព័នធនសពែនាយជាលដ្ីរ។ លវដ្ឋកិច្ចឌីជីងល បាន
នាាំរកនូវអ្តតវញ្ញ ណឌីជីងល ខដ្លលគលជឿជាក់ថា នឹងម្តវួម្តាយ
នលូវវម្ោប់អ្នាគតឌីជីងលម្បកបលដាយវ៉ុវតថិភ្ជព និងភ្ជពធន់ជាង
រ៉ុនវម្ោប់ម្គបទ់ិដ្ឋភ្ជពថ្នជីវតិ។ 

លដាយគួរឲ្យកត់វោគ ល់ ខណៈលពលខដ្លឌជីីងលូបនីយករមបាន
នាាំយករកនូវអ្តថម្បលយជន៍ម្បកបលដាយវកាត ន៉ុពលជាលម្ច្នី ដ្ល់
លវដ្ឋកិច្ច នងិវងគរ វាកប៏ានបងកឲ្យោនការម្ពួយបាររារយួច្ាំនួន
ដូ្ច្គ្នន ។ លទេះបជីាោនការលកនីល ងីថ្នននិាន ការឌីជងីលូបនយីករម
កតី ការខបងខច្កឌីជីងលលៅខតជាបញ្ហ ម្បឈរ លដាយសារការខច្ក
ោយរនិលវមីភ្ជពគ្នន ថ្នការទទលួបាន ការលម្បីម្បាវ់ និងនលប េះពាល់
ថ្នបលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ និងព័ត៌ោនកន៉ុងច្ាំលណារម្បជាជន។ 
ឧទហរណ៍ ជាំនួវឲ្យការលម្បីម្បាវប់លច្ចកវទិាដ្ក៏ាន់ខតទូលាំទូោយ 
បញ្ហ ដូ្ច្ជាការច្ាំណាយខពវ់កន៉ុងការទិញទូរវ័ពទសាម តហែូន និង 
លទធភ្ជពកន៉ុងការទទួលបានអ្៉ុនីធណិឺតលម្បីម្បាវល់ៅខតលៅឆ្ៃ យពី
ប៉ុគគលរួយច្ាំនួនធាំលៅល យី ខដ្លជាកតាត ររា ាំងវទេះដ្ល់ការទទួល
បានអ្តថម្បលយជនល៍វដ្ឋកចិ្ចឌជីីងលលដាយលវមីភ្ជពគ្នន ។ លៅលពល
ខដ្លបលច្ចកវទិាឌីជីងលម្តូវបានទទួលយកទាំងម្វុង វានឹងទរទរ
ឲ្យោនជាោាំបាច្់នូវជាំនាញឌជីីងល លហយីដ្ាំលណីរការឌីជងីលនឹង
លធែឲី្យរ ាំខានដ្ល់ទនីារការងារ និងផ្ទល វប់តូរវោវភ្ជពការងារខដ្ល
ោនម្សាប់។ រិនម្តឹរខតប ៉ុលណាណ េះ បណាត ម្បលទវកាំព៉ុងអ្ភវិឌឍន៍ម្តូវ
ខិតខាំម្បងឹខម្បងបខនថរលទៀត លដ្ីរបពីម្ងឹងកម្រិតលហដាឋ រច្នាវរព័នធ
បលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ និងពត័៌ោន ម្ពរទាំងចូ្លររួកន៉ុងការលរៀបច្ាំ
ខននការយ៉ុទធសាស្តវត លដ្ីរបទីទលួបាន និងោប់យកអ្តថម្បលយជន៍
ឌីជីងលជាអ្តបិរោ។ 



វ  ៉ុល១ លលខទី៥ ថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ម្បភព៖ លវទិកាលវដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
 

ត ើកម្ពុជានាតពលបច្ចបុបននេថ ិកនងុច្ំណុច្ណា
ននតេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល? 
ជារួយនឹងការរកីលូតោវ់ថ្នបដ្ិវតតន៍ឧវាហករមទ៤ី ការផ្ទល វ់
បតូរខបបឌីជងីល នឹងកាល យជាគាំរូងមីថ្នកាលោ វ៉ុីនវម្ោបក់ាំលណីន
លវដ្ឋកិច្ចដ្៏វាំខាន់បាំន៉ុតរួយខដ្លរិនអាច្លច្ៀវបាន ម្បវិនលបី
ករព៉ុជាម្តូវការវលម្រច្ច្កេ៉ុវវិ័យរយៈលពលខវងរបវ់ខលួន កន៉ុងការកាល យ
ជាម្បលទវោនម្បាក់ច្ាំណូលរធយរកម្រិតខពវ់ម្តឹរឆ្ន ាំ២០៣០ និង
ជាម្បលទវអ្ភិវឌឍនល៍ៅឆ្ន ាំ២០៥០។ កន៉ុងការកសាងរូលដាឋ នលដ្ីរបី
វលម្រច្នូវកតីម្វថ្រលនេះ រាជរដាឋ ភិបាលករព៉ុជាបានម្បកាវខននការ 
លដ្ីរបីខម្បកាល យករព៉ុជាលៅជាលវដ្ឋកិច្ចឌីជីងលម្តឹរឆ្ន ាំ២០២៣។ 
អ្គគបណឌិ តវភ្ជោរយ អូ្ន ពន័ធរ៉ុនីរត័ន រដ្ឋរស្តនតីម្កវួងលវដ្ឋកិច្ច និង
ហរិញ្ញវតថ៉ុ បានោនម្បសាវនថ៍ា៖ 
 

វម្ោប់ម្បលទវកាំព៉ុងអ្ភិវឌឍន៍ដូ្ច្ករព៉ុជា បលច្ចកវទិាងមីនតល់នូវ
ឱកាវកន៉ុ ងការលោតលផ្ទល េះដ្ាំណាក់កាលខបបម្បថ្ពណីថ្នការ

អ្ភិវឌឍ… វាម្តូវការរយៈលពលយ ងតិច្១០ឆ្ន ាំ លដី្របីផ្ទល វ់បតូ រលៅ
រកលវដ្ឋកិច្ចឌីជីងលលពញលលញរួយ (ខខឧវភ្ជ ២០១៩)។ 

អ្ែីខដ្លវាំខាន់បាំន៉ុតគឺ លដ្រីបលីម្តៀរវម្ោប់បដ្ិវតតន៍ឧវាហករមទី៤ 
រាជរដាឋ ភិបាលបានដាក់លច្ញលៅកន៉ុងយ៉ុទធសាស្តវតច្ត៉ុលកាណដ្ាំណាក់
កាលទ៤ី អ្ាំពខីលឹរសារវតីពីការលធែីពិពិធករមលវដ្ឋកិច្ចកន៉ុងច្ត៉ុលកាណ
ទី២។ ការលម្តៀរខលួនរចួ្រាលវ់ម្ោប់លឆ្ព េះលៅកាន់លវដ្ឋកចិ្ចឌីជីងល 
និងឧវាហករម៤.០ កម៏្តូវបានទទួលសាគ ល់កន៉ុងរ៉ុាំទី៣ ថ្នយ៉ុទធសាស្តវត
ខដ្លបានខច្ង។ រាជរដាឋ ភបិាលករព៉ុជា បានទទួលសាគ ល់ពីសារ
វាំខាន់ថ្នលវដ្ឋកចិ្ចឌីជងីល ថាជាកោល ាំងវនូលកន៉ុងរ៉ុញម្ោនកាំលណីន
លវដ្ឋកិច្ច ខដ្លជាលទធនលនងឹបលងកីតឲ្យោនការងារ និងអាជីវករម
ងមីៗកាន់ខតលម្ច្ីនល ីង លហីយទាំងលនេះវ៉ុទធវឹងខតជាឱកាវលែ
បាំន៉ុតវម្ោប់ករព៉ុជាកន៉ុងការខកលរែរច្នាវរព័នធលវដ្ឋកិច្ចរបវ់ខលួន 
(យ៉ុទធសាស្តវតច្ត៉ុលកាណដ្ាំណាក់កាលទ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៨)។ លដាយ
ឈរលលីរូលដាឋ នលនេះ រាជរដាឋ ភិបាលករព៉ុជាបានបលងកីត និងដាក់ឲ្យ
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លម្បីម្បាវ់នូវម្កបខណឌ យ៉ុទធសាស្តវតលវដ្ឋកិច្ចឌជីីងលរយៈលពលខវង 
និងលគ្នលនលយបាយពាកព់័នធរួយច្ាំនួនលនសងលទៀត ដូ្ច្ជា លគ្នល
នលយបាយអ្ភិវឌឍន៍វវិ័យទូរគរនាគរន៍-បលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ 
និងព័ត៌ោន ខននការលរបលច្ចកវទិាគរនាគរន៍ និងពត័៌ោន ច្ាប់
វតីពីទូរគរនាគរន៍ និងម្កបខណឌ យ៉ុទធសាស្តវតបលច្ចកវទិាគរនាគរន ៍
និងព័តោ៌នរយៈលពលខវង។ លលីវពីលនេះ ម្កបខណឌ គតយិ៉ុតតនានា 
ដូ្ច្ជារដាឋ ភបិាលឌីជងីល នងិយ៉ុទធសាស្តវតវនតិវ៉ុខពត័៌ោន ច្ាប់វតី
ពីពាណិជាករមលអ្ ចិ្ម្តនូិក នងិច្ាបវ់តីពីវនតវិ៉ុខតារអ្៉ុីនធឺណិត 
ម្តូវបាននសពែនាយលដ្ីរបជីយួដ្ល់ម្បព័នធបរសិាថ នឌជីីងល ក៏ដូ្ច្ជា
គ្នាំម្ទដ្ល់ការអ្ភិវឌឍបលច្ចកវទិាឌីជីងលជាររួនងខដ្រ។ 

លៅករព៉ុជា លវវាករមតារតម្រូវការដូ្ច្ជា BookMeBus, PassApp 
និងNham24 ជាលដ្រី បាន និងកាំព៉ុងវថតិកន៉ុងច្ាំលណារលវវាករម  
បលច្ចកវទិាខដ្លោនឥទធិពលបាំន៉ុតនាលពលងមីៗលនេះ ខដ្លនតល់ជូន
នូវលវវាករមតារតម្រូវការជាលម្ច្ីន រាប់ោប់ពីការដ្កឹជញ្ាូ នដ្ល់ការ
ខច្កោយអាហារ និងលវវាករមលនសងលទៀតខដ្លម្បជាជនករព៉ុជា
ម្តូវការ។ លម្ៅពីលនេះបលច្ចកវទិាហិរញ្ញវតថ៉ុ ខដ្លលៅថា ហែីនតិច្ 
ក៏បានលដ្ីរតនួាទីដ្វ៏ាំខានដូ់្ច្គ្នន  កន៉ុងជីវតិម្បោាំថ្ងៃរបវ់ម្បជាជន
ករព៉ុជាកន៉ុងរយៈលពលរួយដ្៏ខលីប ៉ុលណាណ េះ។ ជាក់ខវតង ករមវធិីធនាគ្នរ
ច្ល័តរបវ់ធនាគ្នរ ABA នងិ PiPay គឺជាឧទហរណ៍បងាហ ញ
យ ងជាក់ោក់ពីឥទធិពលថ្នលវវាករមទូទត់តារអ្៉ុីនធណិឺតកន៉ុងការ
លលីកករពវ់បរយិកាវថ្នការច្ាំណាយរិនម្តូវការសាច់្ម្បាក់លៅ
ករព៉ុជា។ ការលធែពីាណិជាករមតារម្បព័នធលអ្ ចិ្ម្តូនកិបានបងាហ ញខលួន 
រកជាំនវួរលបៀបថ្នការលដ្ីរទញិឥវា ន់តារខបបម្បថ្ពណីលៅកន៉ុងទីនារ

ជាក់ខវតង។ ច្ាំនួនហាងលក់តារអ្នឡាញបនតពម្ងីកខលួនលៅតារ
ការនគត់នគង់ម្បលភទនលិតនលលនសងៗោបព់ីអាហារលភវជាៈ រហូតដ្ល់
វលរលៀកបាំពាក ់នងិលម្គឿងបនាល វ់នានា តាររយៈម្បព័នធអ្៉ុនីធឺណិត 
និងម្បពន័ធនសពែនាយវងគរ ជាពិលវវលហែវប ៉ុក នងិអ្៉ុីនសាត ម្ការ 
កន៉ុងរយៈលពលប ៉ុនាម នឆ្ន ាំរកលនេះ។ និនាន ការខដ្លកាំព៉ុងរកីលូតោវ់
ទាំងលនេះ បានបងាហ ញពីរលបៀបខដ្លឌីជីងលលធែីឲ្យប េះពាល់ដ្ល់
ឥរយិបងរបវ់អ្នកលម្បីម្បាវក់រព៉ុជានងិរលបៀបរវ់លៅរបវព់ួកលគ។ 
លទេះជាយ ងណាក៏លដាយ ការខបងខច្កឌជីីងលកន៉ុងច្ាំលណារម្បជា
ជនករព៉ុជា ជាពិលវវរវាងរន៉ុវសវយ័ច្ាំណាវ់ និងយ៉ុវជនជាំនាន់
លម្កាយលៅខតបនតជាបញ្ហ ម្បឈរខដ្លលធែីឲ្យរដាឋ ភិបាលពិបាកកន៉ុង
ការលធែីយ ងណា លដ្ីរបឲី្យរន៉ុវសោន ក់ៗ ទទលួបានវរភ្ជពថ្នការ
ខច្កោយយ ងលពញលលញ។ ដូ្លច្នេះ វាជាលរឿងោាំបាច្ណ់ាវ់កន៉ុង
ការលដាេះម្សាយបញ្ហ ខបបលនេះ លដាយធានាថារន៉ុវសម្គប់គ្នន អាច្
ោនលទធភ្ជពទទួលបានវរភ្ជពថ្នការលម្បីម្បាវ់បលច្ចកវទិាទាំលនីប 
និងម្បព័នធអ្៉ុីនធណិឺត។ អ្ែីខដ្លវាំខាន់ជាងលនេះ និងជាខននករួយថ្ន
ការទញយកម្បលយជន៍ជាអ្តិបរោពីការផ្ទល វ់បតូរខបបឌីជីងលលនាេះ 
គឺការយកច្តិតទ៉ុកដាក់ជាំរ៉ុញនូវអ្កេរករមម្បព័នធនសពែនាយ (Media 
Literacy) តាររយៈការបលងកតី និងអ្ភិវឌឍករមវធិីអ្ប់រ ាំ និងបណត៉ុ េះ 
បណាត ល ខដ្លលផ្ទត តលលីការលម្បីម្បាវ់បលច្ចកវទិាឌជីីងលឲ្យបាន
ទូលាំទូោយ លដ្ីរបបីលងកីនការយល់ដ្ឹងរបវ់ម្បជាជន។ ការលធែីដូ្លច្នេះ 
នឹងរិនម្តឹរខតជួយជាំរ៉ុញឲ្យោនបរសិាថ នឌីជងីលប ៉ុលណាណ េះលទ ប ៉ុខនត
ខងរទាំងនតលឲ់្យរន៉ុវសនូវជាំនាញងមីខដ្លម្តូវការជាោាំបាច្វ់ម្ោប់
យ៉ុគវរយ័បលច្ចកវទិាទាំលនីប និងបដ្ិវតតន៍ឧវាហករមទី៤។
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