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ការផ្ទល ស់បដូរខបបឌីជីងល បានកាល យជាទិសលៅសាំខាន់មួ្យថ្ន
លោលនលោបាយក្ន៉ុងម្បលទសជាលម្រីន ខណ្ៈលពលខែល
ម្បលទសទាំងអ្ស់ល េះបាន និងក្ាំព៉ុងខិតខាំសម្ម្បខលួនលៅនឹង 
បែិវតដន៍ឧសាេក្ម្មទី៤។ លោយសារខតមានការអ្ភិវឌឍ និង
រកី្លូតលាស់ថ្នបលរចក្វទិាឌីជីងលលលីម្គប់វសិ័យ ម្ន៉ុសស
លសាីរខតម្គប់រូបបាន និងក្ាំព៉ុងលម្បីម្បាស់ឧបក្រណ៍្ឌីជីងល 
មានែូរជា ទូរស័ពាថ្ែ ឧបក្រណ៍្ថ្វឆ្ល ត និងឧបក្រណ៍្ទាំលនីបៗ
ជាលម្រីនលទៀត ខែលជួយបលងកីនគ៉ុណ្ភាពជីវតិ ម្ពម្ទាំងបទ
ពិលសាធន៍ថ្នការម្បក្បការងារវជិាា ជីវៈជាលែីម្។ ខណ្ៈលពល
ខែលលយងីអារខសវងរក្ឧបក្រណ៍្ និងបលរចក្វទិាទាំលនីបទាំង
ល េះបានោ ងងាយម្សួល វាតម្មូ្វឲ្យលយងីមានសម្តថភាព
ម្គប់ម្ោន់ក្ន៉ុងការលម្បីម្បាស់ម្បក្បលោយម្បសិទធភាពខពស់ និង
ទាំនួលខ៉ុសម្តូវ។ លលីសពីលនេះលទៀត លៅលពលខែលព័ត៌មានជា
លម្រីនរកី្ស៉ុសសាយលៅលលីម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្ត វាម្តូវទម្ទរ
ឲ្យលយងីលរេះពិចារណាលលីភាពម្តឹម្ម្តូវ និងរាស់លាស់ថ្ន
ព័ត៌មានទាំងល េះ លែីម្បលីរៀសវាងការយល់ខ៉ុស និងភាន់ម្រឡាំ
  ។ មូ្លលេត៉ុទាំងលនេះ លធវីឲ្យអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលមានសារ
សាំខាន់ោ ងខាល ាំងសម្មាប់ការរស់លៅក្ន៉ុងបរសិាថ នឌីជីងល ក៏្
ែូរជាលៅក្ន៉ុងយ៉ុគសម័្យព័ត៌មាន។ 
 

❖ និយមន័យអក្ខរក្មមឌជីីថល    

និយម្ន័យអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលមានលម្រីនខបបលម្រីនោ ង លេយី
វាផ្ទល ស់បដូរលៅតាម្បរបិទរបស់វា និងមានការបក្ម្សាយលសសងៗ
ោន លៅតាម្បញ្ញវន័តមាន ក់្ៗ។ លលាក្ Gilster បានក្ាំណ្ត់និយម្

ន័យថ្នពាក្យ អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល ថាជាសម្តថភាពក្ន៉ុងការយល់ែឹង 
និងលម្បីម្បាស់ព័ត៌មានពីម្បភពឌីជីងល។ និយម្ន័យលនេះ លបី
និោយឲ្យសាម្ញ្ញ គឺជាការបក្ម្សាយបខនថម្ពីលលីនិយម្ន័យ
លែីម្ថ្នពាក្យអ្ក្ខរក្ម្ម ខែលមានន័យថា ប៉ុគគលមាន ក់្ៗអារ
អាន សរលសរ និងទទួលយក្ព័ត៌មាន លោយលម្បីម្បាស់ម្បព័នធ
បលរចក្វទិា និងទម្ម្ង់ឌីជីងល។ និយម្ន័យមួ្យលទៀត ខែល
មានលក្ខណ្ៈម្គប់ម្ជុងលម្ជាយ គឺលគម្តូវរាប់បញ្ចូ លទាំងសម្តថ
ភាពគិត និងវាយតថ្ម្លក្ន៉ុងអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល។ ក្ន៉ុងនិយម្ន័យ
លនេះ អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល គឺជាសម្តថភាពក្ន៉ុងការខសវងរក្ លម្បីម្បាស់ 
បលងកីត និងសសពវសាយខលឹម្សារឌីជីងល (Paul, Kerkshoff & 
Spires, 2017)។ ការខសវងរក្ និងលម្បីម្បាស់ខលឹម្សារឌីជីងល 
លៅលលីម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្ត តម្មូ្វឲ្យលយងីលរេះខសវងរក្ និងវាយ
តថ្ម្លភាពម្តឹម្ម្តូវ និងភាពពាក់្ព័នធរបស់ព័ត៌មានខែលលយីង
រង់បាន។ រាំខណ្ក្ឯការបលងកីតខលឹម្សារឌីជីងល គឺអារលធវី
បានតាម្រយៈទម្ម្ង់ថ្នវធីិសាស្រសតមួ្យរាំនួន ែូរជាការសរលសរ
សារ និងអ្តថបទលៅលលីឧបក្រណ៍្ឌីជីងល និងការបលងកីត
ខលឹម្សារវលីែអូ្ លោយលម្បីម្បាស់ក្ម្មវធីិកាត់តវលីែអូ្ជាលែីម្។ 
លោយលពលបរច៉ុបបននលនេះ ការបលងកីតខលឹម្សារឌីជីងលអារលធវី
លឡីងបានលោយងាយម្សួល សម្តថភាពក្ន៉ុងការសសពវសាយ
ខលឹម្សារតាម្ម្បព័នធអ្នឡាញ និងបណាត ញទាំ ក់្ទាំនងសងគម្ 
ែូរជា Facebook និង Twitter ក៏្បានកាល យជាខសនក្ែ៏សាំខាន់
មួ្យថ្នអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល។ គណ្ៈក្ម្មការអឺ្រ  ៉ុប សភាអឺ្រ  ៉ុប និង
ម្កុ្ម្អ្នក្សិក្ាម្សាវម្ជាវអឺ្រ  ៉ុប បានចាត់ទ៉ុក្ជាំ ញមូ្លោា ន
មួ្យរាំនួនថ្នបលរចក្វទិាគម្ គម្ន៍ និងព័ត៌មាន ថាជាខសនក្



វ  ៉ុល១ លលខទី៦ ថ្ងៃទី១៨ ខខត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

www.cd-center.org           2/7 

មួ្យចាាំបារ់សម្មាប់អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល លេយីបានលម្បីម្បាស់
ពាក្យ អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល លាយឡាំោន ជាមួ្យពាក្យ សម្តថភាព
ឌីជីងល ជាំ ញឌីជីងល និង e-Competence (Department 
of eLearning, n.d.)។ លៅក្ន៉ុងម្ក្បខណ្ឌ សម្តថភាពឌីជីងល 
ខែលបានបលងកីតលឡីងលោយសាថ ប័នសេភាពអឺ្រ  ៉ុបខាងលលី 
លែីម្បីខសវងរក្ការម្សុេះម្សួលម្តិលលីការក្ាំណ្ត់អ្តតសញ្ញ ណ្
សម្តថភាពឌីជីងល លគបានខបងខរក្ខសនក្រាំនួន៥សាំខាន់
សម្មាប់លកាត បន័យរបស់សម្តថភាពឌីជីងល លោយរួម្មាន៖ 
១) ព័ត៌មាន - Information៖ ការខសវងរក្ទីតាាំង ក្ាំណ្ត់ និង
វភិាគព័ត៌មាន, ២) សារគម្ គម្ន៍  - Communication៖ 
ការសសពវសាយ និងខរក្រ ាំខលក្ខលឹម្សារឌីជីងលលោយលម្បី

ឧបក្រណ៍្អ្នឡាញ, ៣) ការបលងកីតខលឹម្សារ - Content 
Creation៖ ការបលងកីត ខក្សម្មួ្លខលឹម្សារ និងព័ត៌មាន ជា
ពាក្យ រូបភាព និងវលីែអូ្ ក៏្ែូរជាការលោេះម្សាយ និងអ្ន៉ុវតត
តាម្ក្ម្មសិទធិបញ្ញ  និងអាជាា ប័ណ្ណក្ន៉ុងការលម្បីម្បាស់ព័ត៌មានពី
ម្បភពលែីម្, ៤) ការការពារស៉ុវតថិភាព - Safety៖ ការការពារ
ទិននន័យផ្ទា ល់ខលួន និងអ្តតសញ្ញ ណ្ឌីជីងល លោយមានវធិាន
ការម្តឹម្ម្តូវ និងសម្ម្សប, និង ៥) ការលោេះម្សាយបញ្ា  -
Problem Solving៖ ការក្ាំណ្ត់តម្មូ្វការទក់្ទងនឹងឌីជីងល 
និងលធវីការសលម្ម្ររិតតក្ន៉ុងការលោេះម្សាយបញ្ា  លោយលម្បី
ម្បាស់ឧបក្រណ៍្ និងម្លធាបាយឌីជីងលខែលសម្ម្សប។ 

 

 

ក្ក្បខណ្ឌ សមថភាពឌជីីថល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្បភព៖ EU Delegation to the Republic of Serbia1 

 

 
1 សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថម្ សូម្លម្ីល EU Delegation to the Republic of Serbia. (2018, January 17). New measures to boost key and 
digital competences, as well as the European dimension of education. Retrieved from https://europa.rs/new-measures-to-
boost-key-and-digital-competences-as-well-as-the-european-dimension-of-education/?lang=en 



វ  ៉ុល១ លលខទី៦ ថ្ងៃទី១៨ ខខត៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

www.cd-center.org           3/7 

❖ តួនាទីអក្ខរក្មមឌីជីថល 

រាំលណ្េះែឹង គឺជាខសនក្សាំខាន់មួ្យក្ន៉ុងការអ្ភិវឌឍធនធាន
ម្ន៉ុសស និងសងគម្ទាំងមូ្ល។ ក្ន៉ុងន័យែូរោន លនេះខែរ អ្ក្ខរក្ម្ម
ឌីជីងល ក៏្លែីរតួ ទីោ ងសាំខាន់ែូរោន លៅក្ន៉ុងការអ្ភិវឌឍ
សម្តថភាពរបស់ប៉ុគគលមាន ក់្ៗ ជាពិលសសក្ន៉ុងសងគម្ឌីជីងល។ 
ជាក់្ខសដង អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល អារជួយឲ្យយ៉ុវជនទញយក្អ្តថ
ម្បលោជន៍ពីធនធានឌីជីងល លែីម្បសីិក្ាលរៀនសូម្ត និងលលីក្
ក្ម្ពស់ការអ្ភិវឌឍខលួន។ ែរាបណា ពួក្លគអារមានលទធភាព
លម្បីម្បាស់ឧបក្រណ៍្ឌីជីងល និងមានជាំ ញបលរចក្វទិាជា
មូ្លោា ន ការសិក្ាលរៀនសូម្ត និងខសវងរក្ឯក្សារម្សាវម្ជាវ 
អារលធវីបានោ ងងាយម្សួល តាម្រយៈម្លធាបាយឌីជីងល
លសសងៗ រួម្មាន បណាណ ល័យអ្នឡាញ (Online Libraries) 
ការបលម្ងៀនតាម្វលីែអូ្អ្នឡាញ (Video Conferences) 
និងថាន ក់្លរៀននិម្មិត (Virtual Classrooms) ជាលែីម្។ លលីស
ពីលនេះ ជាំ ញបលរចក្វទិាមូ្លោា ន ខែលប៉ុគគលមាន ក់្ៗបាន
អ្ភិវឌឍក្ន៉ុងែាំណាក់្កាលសិក្ាអ្ប់រ ាំ នឹងសតល់អ្តថម្បលោជន៍ជា
លម្រីនខងម្លទៀត ែល់អាជីពវជិាា ជីវៈ និងការងាររបស់ពួក្លគ 
លពលអ្ គត។ ក្ន៉ុងល េះ សូម្បខីតសម្តថភាពក្ន៉ុងការបលងកីត
ឯក្សារ ឬតារាងទិននន័យ តាម្រយៈក្ម្មវធីិ Microsoft Office 
ែូរជា ក្ម្មវធីិ Word និង Excel ក៏្ម្តូវបានចាត់ទ៉ុក្ជាជាំ ញ
បលរចក្វទិាខែលមានតម្មូ្វការសងខែរ (Angeles, 2014)។ 

តួ ទីលសសងលទៀតរបស់អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល គឺការរូលរមួ្ក្ន៉ុងការ
អ្ភិវឌឍលសែាកិ្រច និងសងគម្ឌីជីងល។ ជាក់្ខសដង សក្ម្មភាព
លសែាកិ្រចតាម្ខបបម្បថ្ពណី្ ក្ាំព៉ុងម្តូវបានផ្ទល ស់បតូរ និងជាំនួស
លោយទម្ម្ង់ងមី ខែលពឹងខសែក្ទាំងម្សុងលៅលលីអ្នតរទាំ ក់្
ទាំនងរវាងបលរចក្វទិា ទិននន័យ ធ៉ុរកិ្រច និងម្ន៉ុសស (Deloitte, 
n.d.)។ លលីសពីលនេះ សេម្បតិបតតិការរវាងម្ន៉ុសស សាថ ប័ន 
និងមា ស៉ុីន នឹងសារភាា ប់ោន កាន់ខតខាល ាំងលឡងី ខែលលគលៅថា 
បណាត ញទាំ ក់្ទាំនងជាម្បចាាំលលីម្បព័នធអ្៉ុីនធីណិ្ត (Hyper-
connectivity) លោយសារការលម្បីម្បាស់អ្៉ុីនធឺណិ្ត និង បលរចក្
វទិាលសសងលទៀត ែូរជាឧបក្រណ៍្តភាា ប់លៅម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្ត 
(Internet of Things) និងម្បព័នធនិម្មិត (Visual System)។ 

លោយសារភាពរកី្រលម្មី្នោ ងឆ្ប់រេ័សថ្នបលរចក្វទិាទាំលនីប
ពីបែិវតដន៍ឧសាេក្ម្មក្នលងម្ក្ ម្បជាជនម្តូវការជាចាាំបារ់
នូវសម្តថភាពខសនក្ឌីជីងលឲ្យបានម្គប់ម្ោន់ ក្ន៉ុងម្បតិបតតិការ
ម្បព័នធលអ្ឡរិម្តូនិក្ ែូរជា ធ៉ុរកិ្រចឌីជីងល និងសក្ម្មភាព
ជាំនួញឌីជីងលលសសងៗលទៀត លែីម្បរូីលរមួ្ក្ន៉ុងម្បពនធលសែាកិ្រច
ឌីជីងល។ ោ ងលោរណាស់ ពួក្លគម្តូវមានរាំលណ្េះែឹងជា
មូ្លោា នទក់្ទងនឹងបលរចក្វទិាគម្ គម្ន៍ និងព័ត៌មានរមួ្
មាន ការម្គប់ម្គងទិននន័យ (Data Management) ែាំលណី្រ
ការថ្នពាក្យ (Word Processing) និងការម្សាវម្ជាវលលី
ម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្ត (Online Research) លែីម្បីយល់ និងលម្បី
ម្បាស់បលរចក្វទិាទាំងល េះឲ្យអ្ស់ពីលទធភាព។ 

ម្សលែៀងោន លនេះខែរ ការអ្ភិវឌឍសងគម្ឌីជីងលមួ្យតម្មូ្វឲ្យ
មានការរូលរួម្ពីម្បជាពលរែា ខែលមានរាំលណ្េះែឹងខសនក្
ឌីជីងល។  តាម្ការសិក្ា លអ្សតូ នី ម្តូវបានលគចាត់ទ៉ុក្ជា
ម្បលទសឈានម្៉ុខលគក្ន៉ុងរាំលណាម្ម្បលទស ក្ាំព៉ុងខម្បកាល យជា
សងគម្ឌីជីងល ខែលបានលធវីការផ្ទល ស់បដូរខបបឌីជីងលលសាីរខត
ម្គប់វសិ័យក្ន៉ុងសងគម្។ ឧទេរណ៍្៖ រោា ភិបាលម្បលទសលអ្សតូនី
បានចាប់លសតីម្ខណ្ ាំម្បព័នធអ្ភិបាលកិ្រចលអ្ឡិរម្តូនិក្ ែល់
ម្បជាជនតាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៧ និងបានបនតវនិិលោគលលីែាំលណាេះ
ម្សាយលអ្ឡរិម្តូនិក្ (e-Solution) ជាលម្រីនលទៀត មានែូរជា
ពនធលអ្ឡរិម្តូនិក្ (eTax), អ្តតសញ្ញ ណ្ឌីជីងល (Digital 
ID), ការលបាេះលឆ្ន តអ្នឡាញ (i-Voting), បលរចក្វទិា Block-
chain និងអ្នក្តាាំងលាំលៅសាថ នលអ្ឡរិម្តូនិក្ (e-Resident) 
(e-Estonia, n.d.)។ ក្តាត រមួ្រាំខណ្ក្ែ៏ធាំបាំស៉ុតមួ្យក្ន៉ុងភាព
លជាគជ័យថ្នការផ្ទល ស់បតូរឌីជីងលរបស់លអ្សតូនី គឺពឹងខសែក្លលី
ការលលីក្ក្ម្ពស់អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលក្ន៉ុងវសិ័យអ្ប់រ ាំ។ ចាប់តាាំងពី
រ៉ុងទសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ សាលាលរៀនទាំងអ្ស់លៅលអ្សតូនី មាន
ម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្តលម្បីម្បាស់ម្គប់ម្ោន់ លេយីអ្ក្ខរក្ម្មក្៉ុាំពយូទ័រ
បានកាល យជាអាទិភាពមួ្យក្ន៉ុងវសិ័យអ្ប់រ ាំក្ន៉ុងម្បលទស (Mansel, 
2013)។ ជាលទធសល អ្ម្តាជាំ ញឌីជីងលមូ្លោា នរបស់ម្បជា
ជនលអ្សតូនី មានក្ម្មិ្តខពស់ជាងអ្ម្តាជាម្ធយម្ក្ន៉ុង សេភាព
អឺ្រ  ៉ុបទាំង២៨ ម្បលទស (European Commission, 2019)។ 
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❖ អក្ខរក្មមឌីជីថលសក្ាប់ការផ្លា សប់ដូរបបប
ឌីជីថលក្នងុតំបន់ និងបរបិទក្មពុជា 

 លពលបរច៉ុបបននលនេះ ការផ្ទល ស់បដូរខបបឌីជីងល ទទួលបានការ
ចាប់អារម្មណ៍្ោ ងខាល ាំង ខណ្ៈលពលខែលលសែាកិ្រចសាក្ល
ក្ាំព៉ុងសថិតលម្កាម្ឥទធិពលថ្នបលរចក្វទិាឌីជីងល និងការម្ក្
ែល់ថ្នបែិវតដន៍ឧសាេក្ម្មទី៤។ ជាក់្ខសដង តាំបន់អាសា៊ា ន
ជាពិលសស បានខិតខាំម្បឹងខម្បងខាល ាំងណាស់ ក្ន៉ុងការផ្ទល ស់បដូរ
ខបបឌីជីងលក្ន៉ុងតាំបន់ លែីម្បបីលងកីនក្ាំលណី្នលសែាកិ្រច និង
ភាពម្បកួ្តម្បខជងលរៀងៗខលួន។ ក្ន៉ុងលពលខែលម្បលទសថ្ង ជា
មាច ស់សាេះសម្មាប់កិ្រចម្បជ៉ុាំក្ាំពូលអាសា៊ា ន ឆ្ន ាំ២០១៩ អាសា៊ា ន
មានបាំណ្ងលលីក្ក្ម្ពស់សម្តថភាពរបស់សមាគម្លនេះ លោយ
ចាប់យក្ម្បលោជន៍ពីបែិវតដន៍ឧសាេក្ម្មទី៤។ លែីម្បី
សលម្ម្រនូវម្េិរឆតាលនេះ ម្បលទសថ្ងក្ន៉ុង ម្ជាមាច ស់សាេះ 
បានោក់្លសនីអាទិភាពអ្ភិវឌឍលសែាកិ្រចរាំនួន១២ ក្ន៉ុងល េះ
មានសាំលណី្រាំនួន៥ ទក់្ទងនឹងឧសាេក្ម្ម ៤.០ រមួ្មាន៖ 
ទី១) លសរក្តីម្បកាសសតីពីការផ្ទល ស់បតូ រឧសាេក្ម្មលៅកាន់
ឧសាេក្ម្ម៤.០, ទី២) ខសនការសក្ម្មភាពក្ន៉ុងម្ក្បខណ្ឌ    
សមាេរណ្ក្ម្មឌីជីងល, ទី៣) ខសនការយ៉ុទធសាស្រសតនវាន៉ុតតន៍
អាសា៊ា ន, ទី៤) លោលការណ៍្ខណ្ ាំសម្មាប់ការអ្ភិវឌឍក្មាល ាំង 
ឌីជីងលជាំ ញ, និងទី៥) លោលការណ៍្ខណ្ ាំសម្មាប់លធវី 
ឌីជីងលូបនីយក្ម្មអាជីវក្ម្មក្ន៉ុងតាំបន់អាសា៊ា ន (Sagar, 2019)។ 

លទេះបីជាមានសកាត ន៉ុពលធាំលធងសម្មាប់ការផ្ទល ស់បតូរឌីជីងល
ក៏្លោយ អាសា៊ា នលៅខតម្បឈម្នឹងបញ្ា ជាលម្រីនទក់្ទងនឹង
ឌីជីងលូបនីយក្ម្ម និងបលរចក្វទិាទាំលនីប។ បញ្ា រម្បងជាងលគ
គឺគមាល តឌីជីងលរវាងបណាត ម្បលទសជាសមាជិក្អាសា៊ា នទាំង
១០។ ជាឧទេរណ៍្៖ ក្ន៉ុងរាំលណាម្អ្នក្លម្បីម្បាស់អ្៉ុីនធឺណិ្ត 
រាំនួន១០០ ក់្ក្ន៉ុងតាំបន់ សិងាប៉ុរ ី មា លឡស៉ុី និងម្ពុយលណ្ 
មានម្បជាជនម្បមាណ្ពី៧០ លៅ៨០ ក់្ ខណ្ៈខែលែង់ស៉ុីលត
អ្នក្លម្បីម្បាស់អ្៉ុីនធឺណិ្តលៅក្ម្ព៉ុជា និងឡាវមានតិរជាង២០
 ក់្ប ៉ុលណាណ េះ (Basu Das, 2018)។ លលីសពីលនេះ សិងាប៉ុរ ីគឺ
ជារែាសមាជិក្អាសា៊ា នខតមួ្យគត់ខែលមានភាពលលរលធាល លលី 
ខសនក្សម្តថភាពឌីជីងលូបនីយក្ម្ម និងការម្បកួ្តម្បខជងឌីជីងល 

លោយសិងាប៉ុរ ី បានសថិតក្ន៉ុងរាំណាត់ថាន ក់្ក្ាំពូលទាំង១០ថ្ន
សនាសសន៍បលរចក្វទិាគម្ គម្ន៍ និងព័ត៌មានរបស់អ្ងគការ
សេម្បជាជាតិ និងសថិតក្ន៉ុងរាំណាត់ថាន ក់្ក្ាំពូលទាំង២០ ថ្ន
រាំណាត់ថាន ក់្លសែាកិ្រចឌីជីងលរបស់អ្ងគភាពព័ត៌មានលសែាកិ្រច
វទូិ (the Economist Intelligence Unit Digital Economy 
Ranking) (Luo, 2016)។  លម្ៅពីលនេះ សមាជិក្អាសា៊ា ន 
ម្បឈម្ម្៉ុខជាមួ្យឧបសគគរួម្មួ្យខែលក្ាំព៉ុងរារា ាំងែល់ការ
ក្សាងលសែាកិ្រចឌីជីងល គឺក្ងវេះខាតក្មាល ាំងការងារជាំ ញ
ខែលប េះពាល់ោ ងខាល ាំងែល់សម្តថភាពម្បកួ្តម្បខជងរបស់
អាសា៊ា នក្ន៉ុងវសិ័យបលរចក្វទិាព័ត៌មាន(Basu Das, 2018)។ 

ម្សលែៀងោន លនេះ ក្ម្មិ្តទបថ្នអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល ក្ន៉ុងរាំលណាម្
ម្បជាពលរែា ក៏្ជាឧបសគគែល់សេគម្ន៍ឌីជីងលអាសា៊ា នសង
ខែរ។ លៅក្ន៉ុងសងគម្មួ្យខែលមានព័ត៌មានលពញលលញ និង
ម្បក្បលោយបរោិប័នន ពលរែាម្តូវមានលទធភាពម្គប់ម្ោន់ក្ន៉ុង
ការទទួលបានព័ត៌មាន និងឱកាស   លែីម្បលីរៀសវាងការ
បាត់បង់សលម្បលោជន៍ ពីការអ្ភិវឌឍបលរចក្វទិាឌីជីងល។ 
លែីម្បីទញយក្ម្បលោជន៍ពីម្បព័នធសសពវសាយឌីជីងល និង
អ្៉ុីនធឺណិ្ត ក៏្ែូរជាការបលងកីតសងគម្ឌីជីងលលពញលលញមួ្យ 
អាសា៊ា ន គួរបនតក្សាង និងលលីក្ក្ម្ពស់អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលរបស់
ម្បជាជន លោយោក់្បញ្ចូ លធាត៉ុសសាំជាមូ្លោា នម្គឹេះទាំងបួន
ថ្នអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល រមួ្មានសម្តថភាពជាមូ្លោា នក្ន៉ុងការ
លម្បីម្បាស់ឧបក្រណ៍្ឌីជីងល, ជាំ ញក្ន៉ុងការវាយតថ្ម្លភាព
ម្តឹម្ម្តូវរបស់ព័ត៌មានអ្នឡាញ, ភាពម្បុងម្បយ័តនក្ន៉ុងការ   
លម្ជីសលរសីព័ត៌មានម្តឹម្ម្តូវក្ន៉ុងការខរក្រ ាំខលក្លៅលលីម្បព័នធ
អ្នឡាញ, និងការយល់ែឹងអ្ាំពីអាក្បបកិ្រោិតាម្អ្នឡាញ
ខែលមានស៉ុវតថិភាព។ ែូលរនេះ អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល គួរម្តូវបានសតល់
អាទិភាពលៅក្ន៉ុងក្ម្មវធីិអ្ប់រ ាំ លោយមានការរូលរមួ្ និងោាំម្ទ
ពីសាំណាក់្រោា ភិបាល និងវសិ័យឯក្ជន លែីម្បីបាំពាក់្បាំប ន
អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល និងសម្តថភាពឌីជីងលែល់ម្បជាជន។  

លទេះបីជាលៅមានភាពទន់លខាយខសនក្អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល អាសា៊ា ន
បានបនតកិ្រចខិតម្បឹងខម្បងរបស់ខលួនគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់លលីការ
ពម្ងឹងអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលលនេះ។ ជាឧទេរណ៍្៖ ម្ក្សួងសងគម្ 
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និងលសែាកិ្រចឌីជីងលរបស់ម្បលទសថ្ង បានអ្ន៉ុវតតក្ម្មវធីិខែល
មានលឈាម េះថា Net Pracharat ក្ន៉ុងលោលលៅសដល់វគគបណ្ត៉ុ េះ
បណាត លអ្ាំពីអ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលែល់ម្បជាជនរាំនួន៤លាន ក់្ 
លែីម្បីល៉ុបបាំបាត់គមាល តឌីជីងល និងលធវីឲ្យម្បលសីរលឡីងនូវ
សម្តថភាព ក្ន៉ុងការម្បក្បធ៉ុរកិ្រចឌីជីងលលៅក្ន៉ុងសេគម្ន៍ថ្ន
ម្បលទសថ្ង (Tortermvasana, 2018)។ ក្ម្មវធីិលនេះក៏្បាន
បាំពាក់្ម្បព័នធ Wifi លោយឥតគិតថ្ងល និងលេោា ររ សម្ព័នធ
អ្៉ុីនធឺណិ្តអ្ត់ខខស ខែលមានតថ្ម្លលថាក្លៅែល់ភូម្ិរាំនួន
៤០០០០។ ែូរោន លនេះ រោា ភិបាលសិងាប៉ុរបីានសេការ
ជាមួ្យម្កុ្ម្េ៊ា៉ុន Facebook លែីម្បោីក់្លរញគាំនិតសតួរលសតីម្
អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលមានលឈាម េះថា “លយងីគិតខបបឌីជីងល (We 
Think Digital)” ក្ន៉ុងកិ្រចខិតខាំម្បឹងខម្បងលលីក្ក្ម្ពស់រាំលណ្េះ
ែឹងខសនក្ឌីជីងលែល់ម្បជាជនរបស់ខលួន (Channel News 
Asia, 2019)។ ក្ម្មវធីិលនេះម្តូវបានសតួរលសតីម្លោយម្កុ្ម្េ៊ា៉ុន 
Facebook ខែលមានជាំនួយពីម្កុ្ម្អ្នក្ជាំ ញ លេយីបានរមួ្
បញ្ចូ លគាំរូរាំនួន៤សម្មាប់ជួយបណ្ត៉ុ េះបណាត លអ្នក្លម្បីម្បាស់
ម្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្តលែីម្បីអ្ភិវឌឍជាំ ញ ក្ន៉ុងការលម្បីម្បាស់ 
បលរចក្វទិាឌីជីងលម្បក្បលោយស៉ុវតថិភាព និងទាំនួលខ៉ុសម្តូវ។ 

ខណ្ៈលពលពិភពលលាក្ក្ាំព៉ុងលឆ្ព េះលៅរក្បែិវតតន៍ឧសាេក្ម្ម
ទី៤ ក្ម្ព៉ុជាបានខិតខាំម្បឹងខម្បងោ ងខាល ាំងកាល លែីម្បសីម្ម្បខលួន
លៅនឹងបខម្ម្បម្មួ្លបរសិាថ នឌីជីងល និងភាពលជឿនលលឿនខសនក្
បលរចក្វទិាលនេះែូរោន  លែីម្បសីលម្ម្រក្ាំលណី្នលសែាកិ្រច និងការ
អ្ភិវឌឍលសែាកិ្រចសងគម្របស់ខលួន។ ជាក់្ខសដង  យក្រែាម្ស្រនតី
ក្ម្ព៉ុជា បានខណ្ ាំឲ្យឧតដម្ម្កុ្ម្ម្បឹក្ាលសែាកិ្រចជាតិ បលងកីត
ម្កុ្ម្ការងារជាំ ញ លែីម្បលីធវីការម្បមូ្លធាត៉ុសសាំក្ន៉ុងការបលងកីត
ម្ក្បខណ្ឌ លោលនលោបាយលសែាកិ្រចឌីជីងល ខែលម្តូវរួម្
បញ្ចូ លការលលីក្ក្ម្ពស់អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងលលៅក្ន៉ុងម្ក្បខណ្ឌ
ទាំងមូ្ល (Office of the Council of Ministers, 2019)។ 
រាំលពាេះវសិ័យអ្ប់រ ាំវញិ ម្ក្សួងអ្ប់រ ាំ យ៉ុវជន និងកី្ឡារបស់
ម្ពេះរាជាណារម្ក្ក្ម្ព៉ុជា បានលធវីការសេការជាមួ្យអ្ងគការ
សក្ម្មភាពសម្មាប់បឋម្សិក្ាលៅក្ម្ព៉ុជា (លៅកាត់ថា KAPE) 
និងគាំនិតសដួរលសដីម្ ធនធានសិក្ា (TTS) លែីម្បអី្ន៉ុវតត និង

ពម្ងីក្ក្ម្មវធីិសាលាលរៀនជាំ ន់ងមី ក្ន៉ុងលោលលៅលលីក្ក្ម្ពស់
សតង់ោរអ្ប់រ ាំខសនក្វទិាសាស្រសត និងបលរចក្វទិា (Voun, 2019)។ 
ជាមួ្យោន លនេះខែរ ក្ម្មវធីិសាលាលរៀនជាំ ន់ងមី ក្៏បានោក់្
បញ្ចូ លម្លធាបាយលរៀនខបបឌីជីងល រួម្មាន ការលម្បីម្បាស់
ក្ម្មវធីិក្៉ុាំពយូទ័រ និងក្ម្មវធីិទូរស័ពាលៅក្ន៉ុងថាន ក់្លរៀន លម្កាម្ការ
ជួយលម្ជាម្ខម្ជងពីម្កុ្ម្េ៊ា៉ុន Microsoft (Voun, 2019)។ 

លទេះជាោ ងលនេះក្តី ក្ម្ព៉ុជាខែលជាម្បលទសមានម្បាក់្រាំណូ្ល
ម្ធយម្ក្ម្មិ្តទប មានការងារម្តូវលធវី និងបញ្ា ម្តូវលោេះម្សាយ
ជាលម្រីនលទៀត លែីម្បលីធវីការផ្ទល ស់បដូរឲ្យកាល យជាសងគម្ឌីជីងល
លពញលលញមួ្យ។ បញ្ា ម្បឈម្ភាគលម្រីន គឺទក់្ទងនឹង
ធនធានម្ន៉ុសស លេោា ររ សម្ព័នធឌីជីងល អ្ភិបាលកិ្រច និង
ការថ្រនម្បឌិតឌីជីងល។ លលីសពីលនេះ ក្ម្ព៉ុជាក្ាំព៉ុងលែីរយតឺជាង
បណាត ម្បលទសមួ្យរាំនួនលៅក្ន៉ុងតាំបន់លៅលឡយី ទក់្ទងនឹង 
វសិ័យឌីជីងល។ ជាក់្ខសដង អាម្តាក្ាំលណី្នការលម្បីម្បាស់ និង
ការលម្ជៀតរូលក្ន៉ុងម្បព័នធ អ្៉ុីនធឺណិ្តលៅក្ម្ព៉ុជាមានម្តឹម្ខត
១២ភាគរយប ៉ុលណាណ េះ លធៀបនឹងលវៀតណាម្ ២៨ភាគរយ និង
មី្ោ ន់មា  ២៩ភាគរយ។ មួ្យវញិលទៀត អ្ក្ខរក្ម្ម និងជាំ ញ
ឌីជីងលលៅមានក្ម្មិ្តទប ខែលបានជេះឥទធិពលអ្វជិាមាន
ែល់ទីសារការងារលៅក្ម្ព៉ុជា (Heng, 2019)។ លែីម្បលីោេះម្សាយ
បញ្ា ទាំងលនេះ និងសលម្ម្របានការផ្ទល ស់បតូរឌីជីងលលពញលលញ
មួ្យ ក្ម្ព៉ុជាចាាំបារ់ម្តូវមានខសនការយ៉ុទធសាស្រសតរយៈលពលខវង 
លៅក្ន៉ុងវសិ័យសាំខាន់ៗ ែូរជាវសិ័យអ្ប់រ ាំ លេោា ររ សម្ព័នធ
ឌីជីងល និងម្ក្បខណ្ឌ រាប់ក្ន៉ុងការម្គប់ម្គង។  

ក្ម្ព៉ុជា បាន  និងក្ាំព៉ុងជាំរ៉ុញសនា៉ុេះថ្នការលតៀម្ខលួនរាំលពាេះបញ្ា
ម្បឈម្ និងការចាប់យក្ឱកាសពីឧសាេក្ម្ម៤.០។ ខណ្ៈ
លពលខែលមានការខិតខាំម្បឹងខម្បងអ្ភិវឌឍវសិ័យឌីជីងល 
តួ ទីរបស់អ្ក្ខរក្ម្មឌីជីងល ម្តូវខតមានការទទួលសាគ ល់ 
លម្ពាេះវាជាខសនក្សាំខាន់មួ្យក្ន៉ុងការក្សាងលសែាកិ្រច និងសងគម្
ខបបឌីជីងល។ ទនាឹម្នឹងលនេះ ការលលីក្ក្ម្ពស់អ្ក្ខរក្ម្ម និង
ជាំ ញឌីជីងលម្តូវមានការជម្មុ្ញ និងលលីក្ទឹក្រិតតលែីម្បី
ឲ្យម្បជាពលរែាក្ម្ព៉ុជា ទញយក្អ្តថម្បលោជន៍ពីបលរចក្វទិា 
ក្ន៉ុងបរបិទលសែាកិ្រចឌីជីងល និងឧសាេក្ម្ម ៤.០។
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