វ៉ុល១ លលខទី៤ ថ្ងៃទី២៤ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន២
ាំ ០១៩

អ្វខី ែលអ្នកគួរយល់ែង
ឹ អ្ាំពទ
ី ក្ី កុងថ្វឆ្ាត
ជា ម៉ុយគីម*

❖ ទស្សនាទាន និងនិយមន័យ៖ ត ើអ្វីតៅដែល

ពិភពលោកលៅកន៉ុងយ៉ុគសម័យបលចចកវ ិទា កាំព៉ុងអ្ភិវឌ្ឍយងឆ្ប់

ត្វើឲ្យទីក្រុងមួយមានភាពវៃឆ្លា ?

រហ័ សកន៉ុងកក្មត
ិ ខែលលងរ នង
ិ លជ្ឿនលលឿនបាំន៉ុត។ ក្សបលពលជាមួយ
គ្ននលនោះ ពិភពលោកក៏កាំព៉ុងខតក្បឈមនឹងកាំលណ្ីនលនសងៗមួយចាំនួន
រួមមាន កាំលណ្ីនក្បជាជ្ន តក្មូវការ និងលហោារចនាសមព័នធ ខែល

ជាកត្តាជ្ាំរ៉ុញឲ្យមានការបាំនាិចបាំផ្ទាញែល់បរា
ិ ថ នធមមជាត។
ិ ប៉ុខនាវា
មិនខមនមានន័យថា លយង
ី ក្តូវបញ្ឈប់កាំលណ្ីនទាំងលនោះលនាោះលទ។ ទី
ក្កុង ក្បជាជ្ន នង
ិ បរា
ិ ថ នក្តូវបនាលែីរលៅម៉ុខទនាម
ឹ គ្នន។ លតីវាមាន
ន័ យយងែូ ចលមាច? កន៉ុងន័យលនោះ

នលសចកាីថា បញ្ាក្បឈម

នានាមិនខមនជាការរ ាំងសាោះ ខែលបញ្ឈប់ការអ្ភិវឌ្ឍល យ
ី លោយ
ារភាពលជ្ឿនលលឿនថ្នបលចច ក វ ិទា ជាពិ លសសលៅកន៉ុ ងបែិ វ តា ន៍

ឧសាហកមមទី៤ ខែលមានបលចចកវ ិទាែ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ្៍បាំន៉ុត
នង
ិ មន
ិ ធ្លាប់មានពម
ី ៉ុនមក។ ែលាំ

ោះក្ាយខែលបលចចកវ ិទាទាំលនប
ី

ទាំងលនោះនាល់ឲ្យ គឺការកាង “ទីក្កុងថ្វឆ្ាត”។ លទោះជាយងលនោះកដី
ាំ វ ិញខាួ នលែី មបី
ទីក្កុងទាំងអ្ស់ចា ាំ ច់ក្តូវអ្ភិ វ ឌ្ឍបរ យកាសលៅជ្៉ុ
ិ

បាំ លពញត្តមបខក្មបក្មួលថ្នតក្មូវការជាក់ខសាង និងអាទិភាពរបស់
ក្បជាជ្ន។

ត្តមរយៈការោក់ ប ញ្ចូ លនូ វ ែាំ ល

ោះក្ាយថ្វឆ្ាត

លៅកន៉ុងបរយកាសរស់
លៅទក្ី កុងនានា វាលធវីឲ្យទក្ី កុងទាំងលនាោះកាន់
ិ

ខតមាននលិតភាពជាងម៉ុន លហយ
ី បលងកីតជាបរា
ិ ថ នមួយខែលគួរឲ្យ
ចង់រស់លៅ សក្មាប់ក្បជាជ្ន នង
ួ អាចរកលូ
ិ ការលធវជ្
ី ាំនញ
ី តោស់

នលលឿន។ ទីក្កុងថ្វឆ្ាត មន
ិ ក្តឹមខតមានមូលោានជាការថ្ចនក្បឌ្ិត
ប៉ុល

ណ ោះលទ ខតវាមានទាំងចីរភាព និងបរយប័
នន។ លតីទីក្កុងថ្វឆ្ាត
ិ

សាំលៅលៅលលអ្
វី យក្ កែ
ី ឲ្
លោយរលបៀប

លហយ
ី ទក្ី កុងថ្វឆ្ាតខ៉ុសពទ
ី ក្ី កុងធមមត្ត

? លហត៉ុ អ្វី

នជាទីក្កុងថ្វឆ្ាតមានារសាំខាន់?

លហយ
ី ថាលតីរោាភិ លកមព៉ុជា នោក់លចញខននការ នង
ិ ចកខ៉ុវ ិស័យ
អ្វីខាោះ សក្មាប់គលក្មាងបលងកីតទក្ី កុងថ្វឆ្ាតលៅកមព៉ុជា?

ទសសនាទនថ្នពាកយ «ទី ក្កុ ង ថ្វឆ្ា ត» ក្តូ វ
ច៉ុ ង ទសវតសរ ៍ឆ្ន ១
ាំ ៩៩០

ស់ ត្ត ង
ាំ ពី

លៅកន៉ុ ងចលនាកាំ លណ្ី នថ្នភាពថ្វឆ្ា ត

ខែលជាយ៉ុ ទធ នា ការទមទរឲ្យមានលគ្នលនលយ

យអ្ភិ វ ឌ្ឍន៍

ទី ក្កុងងមី លែីមបីទប់ ាកត់នលបោះពាល់ ថ្នការរកធាំ
ី ល ង
ី របស់ ទីក្កុង
(Harrison & Donnely, 2011)។ លក្កាយមកលៅលែី ម ឆ្ន ាំ
២០០៩ ពាកយថា «ទី ក្កុ ង ថ្វឆ្ា ត»

នកាា យជាពាកយខែលលគ

និយមលក្បីលែីមបព
ី ិពណ្៌នាការអ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងក្បកបលោយចីរភាព។
លោយារខតបលចចកវ ិទាទីក្កុងថ្វឆ្ាត ក្តូវ

នលគបកក្ាយកន៉ុង

លកខខណ្ឌ និងបរបទលនសងៗគ្ន
ន លៅត្តមក្បលទសនីមួយៗ លគព៉ុាំ
ិ
ល

ញ
ី មានការពិពណ្៌នាជាក់ ោក់

មួយ សដីពីទីក្កុងថ្វឆ្ាតជា

រួមលនាោះលទ រប់បញ្ចូ លទាំងលកខណ្ៈរបស់វានងខែរ។ ជាក់ខសាង
គលក្មាងទីក្កុងថ្វឆ្ាតលៅអាលមរកឡាទ
ិ
ីន លផ្ទាតសាំខាន់ លលីវ ិស័ យ
សនាិស៉ុខ រោាភិ លកន៉ុងក្សុក និងចល័តភាព ខណ្ៈខែលគលក្មាង

ទក្ី កុងថ្វឆ្ាតលៅអ្រឺ ៉ុប សងកត់ធន
ៃ ់លលក្ី បសទ
ិ ធភាពថ្នលសវាាធ្លរណ្ៈ
និងសងគមបរយប័
នន (Neirotti et al., 2014)។ លទោះជាយង
ិ
ក៏ លោយ ទីក្កុងថ្វឆ្ាតខែលលគសាំលៅែល់ជាទូ លៅ គឺជាទីក្កុង

ខែលបាំពាក់លៅលោយក្បព័នធបលចចកវ ិទាទាំលនប
ី ខែលអាចែាំលណ្ីរការ

និ ង លធវី ស័វ យ ក្បតិ ប តាិ កា រ។ ក្បព័ នធ ប លចច ក វ ិទាលនោះ អ្ន៉ុ ញ្ា តឲ្យ

ទិ នន ន័ យ និងព័ ត៌មានខែលមានបចច៉ុបបននភាពលធវីែាំលណ្ីរការ និង
ក្ ស័យទក់ទងគ្ននលៅវ ិញលៅមក។ យង
ថ្វឆ្ា តសលក្មច

មិញ លែីមបឲ្
ី យទីក្កុង

ននូ វ ក្បព័ នធ ទាំ លនី ប ខបបលនោះ វាក្តូ វ ខតរួម បញ្ចូ ល

បលចចកវ ិទាព័ត៌មានវ ិទា នង
ិ ទូរគមនាគមន៍ (ICT) លៅកន៉ុងក្បព័នធ
លែី មបីលលីកកមព ស់គ៉ុណ្ភាព និង ក្បសិ ទធភា ពថ្នលសវាកមម លៅកន៉ុង

*ជា ម៉ុយគម
ី ជាអ្នកសក្មបសក្មួលខននកក្ាវក្ជាវ និងល ោះព៉ុមពនាយលៅមជ្ឈមណ្ឌលអ្ភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុជា។
© រកាសិទធលោយ មអ្ក | ខាឹមារថ្នអ្តថបទលនោះគឺជាគាំនិតរបស់អ្នកនិពនធផ្ទាល់ និងមិនឆា៉ុោះបញ្ចង
ាំ អ្ាំពីទសសនៈរបស់

មជ្ឈមណ្ឌលអ្ភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុជា។

នលក្បី ក្

វ៉ុល១ លលខទី៤ ខខមិង៉ុនា ទី២៤ ឆ្ន២
ាំ ០១៩
ទី ក្កុ ង ែូ ចជាថាមពល ការែឹកជ្ញ្ជូ ន និងឧបករណ្៍លក្បីក្

ស់

ក្បចាាំថ្ងៃលនសងៗ (Technopedia, n.d.)។ លគ្នលបាំណ្ងចមបង
ថ្នការបលងកី ត និ ង កាងទី ក្កុ ង ថ្វឆ្ា ត គឺ លែី មបីលលី ក កមព ស់ គ៉ុ ណ្
ភាពការរស់ លៅរបស់ ក្បជាពលរែា ទូ លៅ ត្តមរយៈការទញយក
នលក្បលយជ្ន៍ ពី ប លចច ក វ ិទាទាំ លនី ប ខែលមានក្ាប់ ។
អ្តថបទក្ាវក្ជាវជាលក្ចន
ី

ថាជាទី ក្កុង ខែលមានលទធភាពតភាជប់ ជា មួយ បលចចក វ ិទាទាំ លនីប ៗ
(ទាំងខននកឌ្ជ្
ី ីងល និងលអ្ ច
ិ ក្តូនិច) លែីមបលី ធវីអ្នារកមមជាមួយ
ក្តូ វ

ចាំណ្តថ្វឆ្ាត អ្គ្នរថ្វឆ្ាត លសវាស៉ុខាភិ លថ្វឆ្ាត លភាង
ី ត្តមែង
នាូវថ្វឆ្ាត និងលសវាឌ្ជ្
ី ីងលលនសងលទៀត។ លបីនយ
ិ យលោយាមញ្ា

ទក្ី កុងថ្វឆ្ាត គជា
ឺ ទក្ី កុងខែលលគអាចបញ្ជលលី តថ្ែរបស់មន៉ុសស
លែីមបីលធវីការក្គប់ ក្គងសកមមភាពក្បចាាំថ្ងៃ

នកត់សមាគល់លកខណ្ៈថ្នទក្ី កុងថ្វឆ្ាត

សហគមន៍ក៉ុ ងទ
ន ក្ី កុងរបស់ខួ ន
ា
ឬជាទក្ី កុងខែលក្បព័នធរោាភិ

ក្បព័នធឌ្ជ្
ី ីងល កន៉ុងលនាោះរួមមាន រោាភិ លឌ្ជ្
ី ីងល បរា
ិ ថ នថ្វឆ្ាត

ល

នរួមបញ្ចូ លលោយបលចចក វ ិទាព័ ត៌មាន និងទូ រគមនាគមន៍

(ខែលជាទូលៅក្តូវ នលគសាំលៅលលរី ោាភិ លលអ្ ច
ិ ក្តូនច
ិ ) ឬជា
ទីក្កុងមួយខែលរួមបញ្ចូ លបលចចកវ ិទាព័ត៌មាន និងទូ រគមនាគមន៍
លៅកន៉ុងជ្ីវ ភាពរស់ លៅក្បចាាំថ្ងៃ របស់ ក្បជាជ្ន លោយបូ ករួម ទាំង

បរយកាសរស់
លៅ នង
ួ លគលោយគ្នមនខែនកាំណ្ត់
ិ
ិ ការងាររបស់ពក
និងភាពរ ាំងសាោះ។ ទីក្កុងថ្វឆ្ាតមានរួមបញ្ចូ លសមាសធ្លត៉ុថ្វឆ្ាត

ជាលក្ចន
ី ក្តូវ ននារភាជប់គ្ននលៅវ ិញលៅមកយងសអត
ិ រមួតត្តមរយៈ

យងងាយក្សួល។ លទោះយង

និងរលបៀបរស់លៅ

ក៏លោយ ការចាប់យកបលចចក

វ ិទាព័ត៌មានវ ិទាខតមួយខននក មិនអាចបលងកីតជាទីក្កុងថ្វឆ្ាត
លៅល យ
ី លទ។ លោក Robert G. Hollands
កន៉ុងអ្តថបទមួយខែលក្តូវ

ន
ន

នលលីកល ង
ី លៅ

នលគយកមកលធវជា
ី ឯការលយងយង

ទូលាំទូោយ ថាទីក្កុងថ្វឆ្ាតពិតក្ កែមួយ ក្តូវលក្បីបលចចកវ ិទា
ព័ត៌មាន នង
ិ ទូរគមនាគមន៍ លែីមបព
ី ក្ងឹងការជ្ខជ្កពភា
ិ កាខបប
ក្បជាធិបលតយយ និងលៅលលីលគ្នលនលយ យអ្ភិវឌ្ឍន៍ទីក្កុងក្បកប
លោយចីរភាព។ កន៉ុងន័យលនោះ លែីមបប
ី លងកីតទីក្កុងថ្វឆ្ាត

ន លគចាាំ

ច់ ក្តូ វ មានសមាសភាពបី សាំ ខា ន់ ៗ គឺ ៖ ក្បជាជ្ន ទិ នន ន័ យ និ ង

បលចចកវ ិទា លហយ
ី សមាសភាពទាំងលនោះ ក្តូវមានទាំនាក់ទាំនងយង
សអត
ិ រមួត នង
ិ បាំលពញឲ្យគ្ននលៅវ ិញលៅមក (Deloitte, 2015)។

តេ ុអ្វីតយើងច ាំបាច់ក្ ូៃការទីក្រុង វៃឆ្លា ?

www.cd-center.org

Source: Dreams Time – Smart Cities and Wireless Communication Network
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វ៉ុល១ លលខទី៤ ខខមិង៉ុនា ទី២៤ ឆ្ន២
ាំ ០១៩
លយងត្តមរ

យការណ្៍របស់ ធនាគ្នរពិភពលោក ៧២ភាគរយ

ថ្នទីក្កុងចាំនួន ៧៥០ ខែលលគ

នសិកា មានកាំលណ្ីនលសែាកិចច

យងឆ្ប់រហ័ សពីឆ្ន២
ាំ ០០៥ ែល់ ឆ្ន២
ាំ ០១២ លហយ
ី

នល

ីង

ខពស់ជាងកាំលណ្ីនរបស់លសែាកច
ិ ចជាតិរបស់ទក្ី កុងទាំងលនោះលៅលទៀត
(Eggers & Skowron, 2018)។ លគ

នពាករទ៉ុ កថា លៅឆ្ន ាំ

២០២៥ ទីក្កុងកាំពូលៗទាំង៦០០ លៅលលីពិភពលោកនឹងមាន
លទធភាពបលងកីត

នក្បខហល៦០ភាគរយ ថ្ននលិតនលសរ៉ុបកន៉ុង

ពិភពលោក។ ទីក្កុងខែលរកលូ
ី តោស់យងឆ្ប់រហ័ សទាំងលនាោះ
កាំព៉ុងក្បឈមនង
ឹ បញ្ាអ្វ ិជ្ជមាន ទក់ទងនង
ឹ នរិ នារភាព ភាពធន់
សនាិស៉ុខ និងការរកចលក្ម
ី
ីន។ ខតអ្វីខែលជាែាំល

ោះក្ាយចាំលពាោះ

បញ្ាទាំងលនាោះ គកា
ឺ របលងកីតទក្ី កុងថ្វឆ្ាត ខែលលគរ ាំពង
ឹ ថានង
ឹ អាច
មានសមតថភាពក្ទក្ទង់និរនារភាព ភាពធន់ និងការអ្ភិវឌ្ឍ ន។
លតីអ្វីជាែាំល

ោះក្ាយឲ្យក្

ថ្វឆ្ាតសក្មាប់ ក្បជាជ្ន និងរោាភិ

ជ្ួយឲ្យមានការលក្បីធនធ្លនតច
ិ បាំន៉ុត លោយការកាត់បនថយការលក្បី
ស់ នង
ិ សនសាំសាំថ្ចលលច
ី ាំ

យ។ លយងលៅត្តមអ្ងគការកមមវ ិធី

បរា
ិ ថ នសហក្បជាជាតិ (UNEP) ក្បជាជ្នទីក្កុងលៅជ្៉ុាំវ ិញពិភព

លោកលក្បីក្ ស់ធនធ្លនក្បមាណ្ ៧៥ ភាគរយថ្នធនធ្លនពិភព
លោកទាំងមូល លហយ
នបាំភាយឧសម័ននាោះកញ្ច ក់ពី ៥០ លៅ ៨០
ី
ភាគរយថ្នឧសម័ននាោះកញ្ច ក់ លៅលលីពិភពលោក
កាកសាំណ្ល់ក្បមាណ្ជាពាក់ក

ក្ពមទាំងនលិត

ា លថ្នកាកសាំណ្ល់លៅទូទង
ាំ

សកលលោក (Murray, 2015)។ អ្វីខែលគួរឲ្យភាាក់លនអីលជាងលនោះ
គទ
ឺ ី ក្កុង ទាំង លនោះ មានថ្នា ក្កឡាក្តឹម ខត៣ភាគរយប៉ុ ល

ណ ោះថ្នថ្នា

ែីសរ៉ុបលលភ
ី ពខននែី។ ែូលចនោះ អ្វីលៅជាតួនាទីរបស់ទីក្កុងឆ្ាតលៅ

លនងខែរ។ ជាឧទហរណ្៍

បលចចកវ ិទា Sensor ខែលក្តូវ នែាំល ង
ី លៅចាំណ្តរងយនា អាច
ត្តមោន និងបញ្ជូ នព័ ត៌មានភាាមៗលៅែល់អ្នកលបីកបរថា លតីទី

ត្តាំងខែលពួកលគលធវែ
ី លាំ ណ្ីរលៅ មានកខនាងទាំលនរសក្មាប់ចតរងយនា

ឬមន
ិ មាន។ ែូលចនោះ អ្នកលបក
ី បរអាចលធវកា
ី រសលក្មចចត
ិ ា នលអក្បលសរី
និង ឆ្ប់ រ ហ័ សជាងម៉ុ ន។ ែូ ច គ្ននខែរ រោាភិ
ទិ ននន័យ លៅលលន
ា កា
ី ូ វព
ី លមរថ្វឆ្ាត

លក៏ អា ចក្បមូ ល

លែីមបស
ី ក្មួលែល់ែាំលណ្ីរការ

ក្គប់ក្គង នង
ិ ក្បមូលកាកសាំណ្ល់។ មន្តនាខី ែលទទួលបនា៉ុកលរឿងលនោះ
អាចក្តួតពន
ិ ត
ិ យ នង
ិ ទទួល នទន
ិ នន័យអ្ាំពកា
ី រក្បមូលកាកសាំណ្ល់

កន៉ុងតាំបន់នម
ី ួយៗ ក៏ែូចជាលោោះក្ាយបណ្ដឹង នង
ិ ត្តមោនរងយនា
ែឹ ក សាំ រម ថាលតី មា នឆា ង កាត់ ឬរ ាំលងតាំ ប ន់
ក្បមូលសាំរមលៅត្តមតាំបន់ខាោះលទៀត

កែខែលនាល់ឲ្យលោយទីក្កុងថ្វឆ្ាត? លនាោះក្តលប់លៅក្បមូលវ ិញ។

ែាំបូង នង
ាំ ៉ុត គលឺ គលជ្ឿថាក្បតប
ិ សាំខាន់បន
ិ តាកា
ិ រថ្នទីក្កុងថ្វឆ្ាត នង
ឹ
ក្

លហត៉ុ នលទី២ គឺទី ក្កុង ថ្វឆ្ាតអាចបលងកីត ឲ្យមានការសលក្មចចិតា

ខាោះ ឬមិ ន

ន

លហយ
ាំ
ី បញ្ជឲ្យរងយនាទង

លហត៉ុនលទី៣ គឺវ ិស័យធ៉ុរកិចច និងពាណ្ិជ្ជកមមខែលែាំលណ្ីរការលៅ
កន៉ុងទី ក្កុង ថ្វឆ្ាតលនោះ ក៏ នឹងទទួល

ននលចាំ លណ្ញក្បកបលោយ

ចី រ ភាព និ ង នវាន៉ុ វ តា ន៍ ។ ជាក់ ខសា ង បាំ ន៉ុ ត វ ិស័ យ ខែលក្តូ វ

ន

ទទួលអ្តថក្បលយជ្ន៍ែ៏លលស
ី ល៉ុប គស
ឺ ហក្គ្នសបលចចកវ ិទា និង
ឧបករណ្៍ តភាជ ប់ លៅក្បព័ នធ អ្៉ុី ន ធឺ ណ្ិ ត (IoT) ខែលជាធ្លត៉ុ នសាំ
សាំខាន់សក្មាប់ក្បតិបតាិការរបស់ទីក្កុងថ្វឆ្ាត ក្បសិនលបីគ្នមនបលចចក
វ ិទាទាំងលនោះលទ

ទក្ី កុងថ្វឆ្ាតក៏មន
ិ អាចលធវក្ី បតប
ិ តាកា
ិ រ នខែរ។

រួមជាមួយគ្ននលនោះ សហក្គ្នសទាំងលនាោះ អាចបលងកីតសមតថភាពកន៉ុង
ការអ្ភវិ ឌ្ឍបលចចកវ ិទាងមីៗ នង
ិ លធវប
ី ចច៉ុបបននភាពលលីបលចចកវ ិទាចាស់

លែីមបប
ី ាំលពញលៅត្តមតក្មូវការខែលលកីនល ង
ី ជាលាំោប់ និងជ្ួយ
សក្មួលែល់ការអ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងថ្វឆ្ាត។ ខណ្ៈលពលខែលក្កុមហ៉ុន

កន៉ុងបញ្ាលនោះ? ការោក់ពក្ងាយបលចចកវ ិទានឹងជ្ួយមន្តនារី ោាភិ ល

ទាំងលនោះពក្ងក
ី ខាួន ការងារ នង
ិ ឱកាសក៏មានកាន់ខតលក្ចន
ី ក្ពមគ្នន

លធវកា
ី រខចកចាយ នង
ិ ត្តមោនថាមពល នង
ិ ធនធ្លនក្បកបលោយ

ខែលជ្ួយជ្ាំរ៉ុញ នង
ច
ិ លលីកកមពស់កាំលណ្ីនលសែាកិច។

ក្បសិទធភាព។ លគអាចរកល ញ
ី ភាាមៗ លបស
ី ិនមានការលក្បីក្ ស់

ច៉ុ ងលក្កាយ គឺរោាភិ

ទឹ ក លោយខ៉ុ ស ចាប់ ឬមានការលលចធ្លា យក្បព័ នធ ទឹ ក ខែលជា
ែាំល

ោះក្ាយជ្ួយកាត់បនថយការខាតបង់ទឹកជាលាំោប់។ លលីស

ពលី នោះ បលចច ក វ ិទា Sensor អាចក្គប់ ក្គងការលក្បី ក្

ស់ ថាមពល

និងកាត់បនថយការលក្បីក្ ស់ថាមពលខែលមន
ិ ចាាំ ច់ជាលក្ចីន។
លភាីងអ្គគស
ិ នី និងឧបករណ្៍លអ្

ច
ិ ក្តូនច
ិ លនសងៗ នង
ឹ បិទលោយ

សវ័យក្បវតាិ លៅលពលខែលគ្នមនមន៉ុសសលៅ ឬខលងក្តូវការលក្បក្ី ស់។
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ក្បព័នធថ្នាក៉ុ នងឲ្យ

លអាចឆក់យកឱកាសលនោះលែីមបត្ត
ី មោន

នលអក្បលសីរជាងម៉ុ ន និងនាល់លសវាាធ្លរណ្ៈ

ែល់ ក្បជាពលរែាឲ្យមានក្បសិទធិភាពជាងម៉ុ ន លហយ
ី និងបលងកីនឲ្យ
មានតមាា ភាព និ ង ក្បសិ ទធ ភា ពការងារ។ លហីយ លនោះ គឺ រ ោា ភិ

ល

លអ្ ច
ិ ក្តូនិច ខែលមន៉ុសសទូលៅខតងសាំលៅែល់។ ក្បព័នធរោាភិ ល
លអ្ ច
ិ ក្តូនច
ិ នដល់លសវាមួយចាំនួន ខែលក្បជាពលរែាអាចលក្បីក្ ស់
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វ៉ុល១ លលខទី៤ ខខមិង៉ុនា ទី២៤ ឆ្ន២
ាំ ០១៩
ត្តមអ្៉ុីនធឺណ្ិត

ន ែូចជាការោក់ និងលោោះក្ាយពាកយបណ្ាឹង

លនាោះការផ្ទអកក្បតិប តាិការខាោះមានែល់ លៅរប់ ខខឯល

ោះ (Unal,

ខែលនដល់ភាពងាយក្សួល រហ័ ស នង
ិ តថ្មាទបជាង លបលី ក្បៀបលៅ

2019)។ សក្មាប់ អ្នក វាយក្បហារត្តមអ្៉ុីន ធឺណ្ិត ទីក្កុង ថ្វឆ្ាត

នឹងការលៅជ្ួបលោយផ្ទាល់។ លលីសពីលនោះលទៀត រោាភិ លក៏អាច

លក្បៀបែូ ចជាទីត្តង
ាំ ថ្នកាីស៉ុបិន មួ យ សក្មាប់ ពួក លគលធវីសកមមភា ព

ក្គប់ ក្គងចាំ នួន មន្តនាីត្តមរយៈការខចករ ាំខលកព័ ត៌មានអ្នា រមនាី រ ឬ

វាយក្បហារ។ បញ្ាមួយលទៀតខែលក្តូវយកពចា
ិ រ

អ្នា រ ក្កសួង នងខែរ លក្ពាោះរចនាសមព័នធ ថ្ននាយកោាន និង ក្កសួង

រ ាំលោភលលីសិទិធឯ កជ្នរបស់ អ្នក លក្បី ក្

របស់រែាមានភាពសម៉ុគាមញខាាង
ាំ

របស់ អ្នក លក្បីក្

ស់ លបលី គលធវកា
ី រក្គប់ក្គងលោយ

គ្នមនការជ្ួ យសក្មួល ពីប លចចកវ ិទា។ មួយ វ ិញលទៀត លោយារ
ទិ ននន័យ របស់អ្ក
ន លក្បីមានតមាាភាព និងលបក
ី ទូោយលៅកន៉ុងក្បព័នធ

ស់ ស៉ុ ទធសឹង ខតក្តូ វ

ែូចគ្នន គកា
ឺ រ

ស់ ។ សកមមភា ពទាំង អ្ស់
នរកាទ៉ុ ក និង ក្តួតពិ និតយ

មិនថាត្តមរយៈកាលមរថ្វឆ្ាត ឬឃ្ាង
ាំ ទិននន័យលនាោះធាំលទ។ កន៉ុងករណ្ី

លនោះ អ្នកលក្បីក្ ស់ព៉ុាំមានអារមមណ្៍ស៉ុវតថភា
ិ ពល យ
ី លក្ពាោះពួកលគក្តូវ

ទក្ី កុងថ្វឆ្ាត រោាភិ លអាចក្បមូលទន
ិ នន័យទាំងលនោះ នង
ិ កាំណ្ត់

នលគឃ្ាលាំ មល
ី ក្គប់សកមមភាព មន
ិ ថាកខនាងខែលលគលៅ អ្វខី ែល

ពីលាំនាថ្ាំ នអាកបបកិរយ
និងតក្មូវការរបស់ ក្បជាពលរែាត្តមរយៈ
ិ

លគញ៉ុ ាំ ឬទិញ ក៏ ែូចជាអ្វីខែលលគលនាីារឲ្យគ្ននលៅវ ិញលៅមកលនាោះ

សកមមភាពក្បចាាំថ្ងៃរបស់ពួកលគ ែូចលនោះអ្នកអ្ភិវឌ្ឍលគ្នលនលយ យ

លទ។ មន
ិ ក្តម
ឹ ខតប៉ុល

ណ ោះ ពួកលគមន
ន ័យរបស់
ិ ទាំងែឹងថា លតទ
ី ន
ិ ន

អាចោក់លចញនូវលគ្នលនលយ យ ខែលលឆាីយតបលៅនឹងតក្មូវការ

ពួកលគកាំព៉ុងក្តូវ នលគត្តមោន លក្បីក្ ស់ លក់បនា ឬយកលៅលធវី

របស់ាធ្លរណ្ជ្ន

អ្វី លនាោះលទ

នក្បលសីរជាងម៉ុន។

បញ្ាមួយែ៏ត្តនតឹងបាំន៉ុតខែលទីក្កុងថ្វឆ្ាតក្តូវលោោះក្ាយ និង
យកចត
ិ ាទ៉ុកោក់ គកា
ឺ រការពារស៉ុវតថភា
ិ ព នង
ិ ឯកជ្នភាព។ លោយ
និងមានតមាាភាព

ការការពារទិននន័យែ៏ធាំ នង
ិ សម៉ុគាមញពកា
ី រវាយក្បហារនានា គព
ឺ ត
ិ
ជាបញ្ាក្បឈមែ៏ធាំបាំន៉ុតមួយ។ សាំខាន់ជាងលនោះលៅលទៀត វាមិន
ក្តឹមខតនា៉ុកនូវទិនន
ន ័យរបស់អ្ក
ន លក្បក្ី

ស់ប៉ុល

ណ ោះលទ

ប៉ុខនាវាខងម

ទាំងមាននូវទន
ិ នន័យរលសប
ី របស់រោាភិ លនងខែរ។ លោយារខត
ក្បព័ នធ ក្បតិប តាិការទិននន័យ និង ការក្គប់ ក្គងព័ ត៌មាន មានភាព
សម៉ុគាមញ និង ក្បទក់ ក្កឡាគ្នន លៅកន៉ុងក្បព័ នធទង
ាំ មូ ល ការវាយ
ក្បហារកន៉ុងខននកមួយ អាចប

ា លឲ្យមានការវាយក្បហារែ៏ធាំលធង

លលលី ហោារចនាសមព័នធថ្នក្បព័នធទង
ាំ មូល នង
ិ ការក្ ក្ស័យទក់ទង
ជារួម។ ក្បសន
ិ លបអ្
ី នកវាយក្បហារ យកព័ត៌មានខែលទទួល

ន

លនាោះមកលក្បីក្ ស់ក៉ុ ងនា
ន ូ វទ៉ុចចរតិ វានឹងនាាំមកនូវមហនារយែ៏ធាំលធង
ខែលមន
ិ អាចនក
ឹ ាមនែល់។ ករណ្ីខបបលនោះ

នលកត
ី ល ង
ី លៅឆ្ន ាំ

២០១៨ លៅលពលមានការវាយក្បហារត្តមអ្៉ុីនធឺណ្ិតលលីក្បព័នធ

ក៉ុាំពយូទ័រាធ្លរណ្ៈលៅអាតាង់ត្ត ខែលជាទក្ី កុងមួយលបល
ី ាញកន៉ុង

ការវ ិនិលយគលៅកន៉ុងក្បព័នធថ្វឆ្ាត។ ការវាយក្បហារ នលធវីឲ្យមាន

ការកាត់ផ្ទដច់ក្បតិបតាិការមួយចាំនួនធាំក៉ុ ងទ
ន ីក្កុងទាំងលនាោះ ខែលកន៉ុង

www.cd-center.org

ននូ វភាពមិនចាស់ ោ ស់ មួយ លចញពី

បលចចកវ ិទាទាំងលនោះ គឺការបូ កបញ្ចូ លគ្ននរវាងភាពងាយក្សួល កន៉ុង

❖ ភាពអ្ៃិជ្ជមានវនទីក្រុងវៃឆ្លា

ារខតទីក្កុងថ្វភាពក្តូវការទន
ិ នន័យលបីកចាំហរ

ខែលបលងកីត

ជ្ីវ ិតរស់លៅក្បចាាំថ្ងៃ នង
ិ ការ ត់បង់ឯកជ្នភាពរបស់មន៉ុសស។

លក្ៅពប
ី ញ្ាទន
ិ នន័យ នង
ិ ព័ត៌មាន ក៏មានការក្ពួយ រមភពីវ ិសមភាព
ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍ លោយលកីតលចញពីការលផ្ទាតសាំខាន់ហួសលហត៉ុលៅលលី
ទីក្កុងថ្វឆ្ាត។ ទីក្កុងថ្វឆ្ាតក្តូវ នលគទទួលាគល់ថា ជាគលក្មាង
ទមទរឲ្យមានទ៉ុនចាំ

យែ៏ខពស់លលកា
ី រអ្ភវិ ឌ្ឍបលចចកវ ិទា ខែល

ក្តូវលក្បីក្ ស់ធនធ្លនែ៏ធាំលធងទាំងបលចចកលទស និងងវ ិកា កន៉ុងការ
កាងទក្ី កុងថ្វឆ្ាតមួយ។ ក្សបលពលខែលមានការចាំ

យយង

លក្ចី ន លលីសល៉ុ ប តាំប ន់ លនសងលទៀតនឹង ក្តូ វលោះបង់ឱកាសកន៉ុងការ

អ្ភវិ ឌ្ឍ នង
ី ឲ្យមានគមាាត
ិ រកលូ
ី តោស់ ខែលជាលទធនលនង
ឹ បលងកត

ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍ។ បញ្ាច៉ុងលក្កាយ ទីក្កុងថ្វឆ្ាតអាចែាំលណ្ីរការលោយ
រលូន ន គឺអាក្ស័យលលីការនគត់នគង់អ្គគិសនី។ លបីថាមពលអ្គគីសនី
ក្តូវ នកាត់ផ្ទាច់ ទក្ី កុងថ្វឆ្ាតក្ កែជាខលងឆ្ាតលទៀតលហយ
ី ។
❖ និនាាការតៅររទីក្រុង វៃឆ្លា
លទោះជាយង

ក៏លោយ លគល ញ
ី មានការលកន
ី ល ង
ី ថ្នចាំ

ប់

អារមមណ្៍ និងការរកាយថ្នការអ្ន៉ុ
វតាគលក្មាងទីក្កុងថ្វឆ្ាតលៅ
ី
ទូទង
ាំ ពិភ ពលោក មិន ថាក្បលទសអ្ភិវ ឌ្ឍន៍ និង កាំ ព៉ុងអ្ភិវ ឌ្ឍន៍
ខែលនិ នាន ការលនោះ

នាយភាយពី ទវី ប អ្ឺ រ៉ុ ប

លៅែល់ អា លមរ ច
ិ

អាស៉ុីបូពា៌ នង
ិ អាន្តហវក
ិ កន៉ុងលគ្នលបាំណ្ងបលងកីតទីក្កុងខែលមាន
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វ៉ុល១ លលខទី៤ ខខមិង៉ុនា ទី២៤ ឆ្ន២
ាំ ០១៩
ទាំងចីរភាព និងក្បសិទធភាព។ លយងត្តមការក្ាវក្ជាវលលីទន
ី ារ

ខែលក្តូវ

របស់ទក្ី កុងថ្វឆ្ាត លគ នពាករថា តថ្មាទន
ី ារទីក្កុងថ្វឆ្ាតនង
ឹ

លក្កាមប

លកីនល ង
ាំ ០១៧) លៅែល់
ី ពី ៤៤២,៨៩ ពាន់ោនែ៉ុោារ (ឆ្ន២
១.២២៦,៦៨ ពាន់ោនែ៉ុោារក្តម
ាំ ០២៣ ខែលមានអ្ក្ត្ត
ឹ ឆ្ន២

ននាល់ជ្ាំ នួយសក្មាប់ គ លក្មាងបលងកីតទី ក្កុង ថ្វឆ្ាតលៅ

ា ញទក្ី កុងថ្វឆ្ាតអាានលនោះ។ ជាមួយនង
ឹ ឆនាៈែ៏រងមាាំ
ឹ

លែី មបីបនា ជ្ាំរ៉ុញ ក្បលទសចូ ល លៅកន៉ុងវ ិស័ យ បលចចក វ ិទា កមព៉ុជា

ន

ចាប់ថ្ែគូជាមួយជ្ប៉ុន លែីមបទ
ី ក់ទញការវ ិនលិ យគលលកា
ី រអ្ភវិ ឌ្ឍ

កាំលណ្ីនក្បចាាំឆ្នច
ាំ ាំនួន ១៨,២២ ភាគរយ (Mordor Intelligence,

ទីក្កុងថ្វឆ្ាត រួមទាំងការក្គប់ក្គងទីក្កុង និងការលក្បីក្

nd)។ ជាមួ យ គ្នន លនោះ ការចាំ

វ ិទាព័ត៌មានលៅកន៉ុងទក្ី កុង។ កច
ិ ចសហក្បតប
ិ តាកា
ិ រលនោះនង
ឹ ជ្ួយែល់

យទូ ទ ង
ាំ ពិ ភ ពលោកលលី កា រ

អ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងថ្វឆ្ាតក្តូវ នលគរ ាំពឹងថានឹងល ង
ី ែល់ ៣៤,៣៥ ពាន់
ោនែ៉ុោារកន៉ុងឆ្ន២
ាំ ០២០។ កន៉ុងចាំល
ពិភ ពលោក តាំបន់ អា ស៉ុី

មទីនារទីក្កុងថ្វឆ្ាតទូទង
ាំ

ស៉ុី ហក
ិវ ក្តូ វ

នលគពាករថានឹង មាន

អ្ក្ត្តកាំលណ្ីនលលឿន និងខពស់បន
ាំ ៉ុត លហយ
ី មួយចាំខណ្កធាំថ្នកាំលណ្ីន
លនោះគលឺ ៅកន៉ុងក្បលទសចន
ិ នង
ិ ឥ

ឌ

ខែលបចច៉ុបបននមានគលក្មាងទី

ស់បលចចក

ការអ្ន៉ុ វតា និងការផ្ទាស់ បូ ារយងឆ្ប់រហ័ សរបស់ ទីក្កុងទាំងបីលៅ
កន៉ុងក្ពោះរជា

ចក្កកមព៉ុជា ខែលក្តូវ នលក្ជ្ីសលរសជាគាំ
រទ
ូ ីក្កុង
ី

ថ្វឆ្ាតសថត
ិ លៅលក្កាមកមមវ ិធប
ី

ា ញទក្ី កុងថ្វឆ្ាតអាាន។ លក្ៅពី

ភាពជាថ្ែគូជាមួយជ្ប៉ុន កមព៉ុជាក៏

នពក្ងីកថ្ែគូសហការជាមួយ

ក្កុមហ៉ុន Smart City Consortium ខែលមានមូលោានលៅទក្ី កុង

ក្កុងថ្វឆ្ាតក្បមាណ្ ៥០០ នង
ិ ៧៥០លរៀងៗខាួន។ កន៉ុងតាំបន់អាស៉ុី

ហ៉ុងក៉ុង លែីមបប
ី លងកីនសមតថភាពលក្បីក្ ស់បលចចកវ ិទាទីក្កុងថ្វឆ្ាត។

អាលគនយវ៍ ិញ ែូចខែលលគ នែឹងលហយ
ី ថា សិងាប៉ុរ ី លបីលទោះបីជាខវោះ

យង

ខាតធនធ្លនធមមជាតយ
ិ ង

យកចត
ា ៉ុកោក់ ត្តាំងពឆ្
ាំ ០១៦ មកលមាោះ កន៉ុងគលក្មាងរួមគ្ននមួយ
ិ ទ
ី ន២

កដី ក៏លសែាកច
ិ ចរបស់ក្បលទសលនោះក្តូវ

នទទួលាគល់ ថា ជាលសែាកិចចមួយកន៉ុងចាំល

មលសែាកិចចខែល

រកលូ
ី តោស់យងឆ្ប់រហ័សបាំន៉ុត នង
ិ ជាគាំរូអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ខែលទទួល

នលជាគជ្័យ ជាពិលសសសក្មាប់ការកាងទីក្កុងថ្វឆ្ាត។ លយង

ត្តមសនាសសន៍ទក្ី កុងថ្វឆ្ាត (Smart City Index) សង
ិ ាប៉ុរ ី
ចាំ
ក្

ត់ ថាន ក់ លលខ១ កន៉ុ ងចាំ ល

មប

ជាមួ យ កូ លរ ខាងតបូ ង លែី មបីលធវី ឲ្យក្កុ ង ក្ពោះសី ហ ន៉ុ កាា យជាទី ក្កុ ង

ថ្វឆ្ាត។ ទក់ទងនង
ឹ បញ្ាលនោះ ខននការលមសក្មាប់រជ្ធ្លនភ
ី នាំលពញ
ឆ្ន២
ាំ ០៣៥ ក្តូវ នបលងកីតល ង
ី លែីមបគ្ន
ី ក្ាំ ទការអ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងទាំលនីប

នជាប់

លៅរជ្ធ្លនភ
ី នាំលពញ នង
ិ លោយលយងត្តមទសសនទនទក្ី កុងថ្វឆ្ាត

ា ក្បលទសខែលកាំ ព៉ុ ង លក្បី

កន៉ុងបាំណ្ងធ្លនាឲ្យ ននូវការអ្ភិវឌ្ឍលសែាកិចច ក្បកបលោយចីរភាព

ស់ ប លចច ក វ ិទាទី ក្កុ ង ថ្វឆ្ា ត ខែលការវាយតថ្មា លនោះ ខនអ ក លលី

លកខខណ្ឌវ ិនច
ឆ ចាំនួន៤ ខែលរួមមានចល័តភាព លសវាស៉ុខាភិ ល
ិ ័យ
ស៉ុវតថិភាពាធ្លរណ្ៈ និងនលិតកមមាធ្លរណ្ៈ កន៉ុងលគ្នលបាំណ្ង
នាល់នូវលសវាកមមលក្អ បលសរី នង
ិ លលក
ី កមពស់គ៉ុណ្ភាពថ្នការរស់លៅ
របស់ក្បជាពលរែា។
ទាំលនារលនោះ ក៏

កដី ទសសនវ ិស័យរោាភិ លសក្មាប់ទីក្កុងថ្វឆ្ាត ក្តូវ ន

ក្សបលពលខែលមានការរកចលក្ម
ី
ី ន ខននកនគរូប នីយ កមម ខែលក្តូ វ

នលគរ ាំពង
ាំ ០៣០ នង
ឹ ថាក្តម
ឹ ឆ្ន២
ឹ មានក្បជាជ្នក្បមាណ្ ៨ ោន
នាក់រស់លៅកន៉ុងទីក្កុង។
លទោះយង

ក៏ លោយ ការកាងទី ក្កុង ថ្វឆ្ាតទមទរឲ្យមាន

ការខិតខាំក្បឹងខក្បងរួមគ្នន ពីសាំ

ក់អ្នកពាក់ព័នធទង
ាំ អ្ស់ មិនខមន

នទក់ទញែល់ ក្បលទសកមព៉ុជា និងអ្ងគការកន៉ុង

ក្តឹមខតរោាភិ លលនាោះលទ ប៉ុខនារម
ួ ទាំងសហក្គ្នស អ្នកវ ិទាាន្តសា

ីង លៅកន៉ុ ងកិ ចច ក្បជ្៉ុាំ កាំ ពូ ល

ច៉ុោះលក្កាម ឬពីលក្កាមល ង
ី លលលី ទ គឺក្តូវមានទាំងពីរបូកបញ្ចូ លគ្នន។

តាំប ន់ នងខែរ។ ប

ា ញទី ក្កុង ថ្វឆ្ាតអាាន (ASEAN Smart

Cities Network) ក្តូ វ

នបលងកី ត ល

អាានលលីក ទី៣២ លៅខខលមា ឆ្ន២
ាំ ០១៨ គឺជា លវទិកា មួ យ
ខែលទីក្កុងនានារបស់ សមាជ្ិក អាាន

នបលងកីត កិចច ក្បតិបតាិ

និងាធ្លរណ្ជ្ន លក្ពាោះថាទីក្កុងថ្វឆ្ាត មិនខមនជានីតិវ ិធីពីលលី
ខណ្ៈលពលខែលរោាភិ លបលងកីតលគ្នលនលយ យ លផ្ទាតលលក
ី មម
វ ិធី ទី ក្កុ ង ថ្វឆ្ា ត

និ ង នដ ល់ ធ នធ្លនចាាំ

ច់ ក៉ុ ន ងការអ្ន៉ុ វ តា លគ្នល

សហការកន៉ុងការកាង នង
ិ អ្ភវិ ឌ្ឍភាពថ្វឆ្ាត នង
ិ ចរី ភាពសក្មាប់

នលយ យ សហក្គ្នស នង
ិ អ្នកវ ិទាាន្តសាក្តូវបលងកីនកច
ិ ច ខត
ិ ខាំ

លគរបស់កមព៉ុជា ចាំនួន៣ រួមមាន រជ្ធ្លនីភនាំលពញ លខតាលសៀមរប

កិចចក្បឹងខក្បង លគ្នលនលយ យ និងចកខ៉ុវ ិស័យរបស់រោាភិ

ទីក្កុងរបស់ពួកលគ។ ទីក្កុង និងលខតាខែលមានក្បជាជ្នលក្ចីនជាង
និ ង

ត់ ែាំបង សថិត លៅកន៉ុងចាំ ល

www.cd-center.org

មទី ក្កុងាកលបងចាំនួន២៦

ក្បឹងខក្បងបលងកីត និងលធវីបចច៉ុបបននភាពបលចចកវ ិទាលែីមបក្ី សបលៅត្តម
ល។

ឯាធ្លរណ្ជ្ន លក្ៅពកា
ី រលក្បីក្ ស់ឲ្យអ្ស់លទធភាពលលលី សវាកមម
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វ៉ុល១ លលខទី៤ ខខមិង៉ុនា ទី២៤ ឆ្ន២
ាំ ០១៩
និងបលចចកវ ិទាទាំលនីបៗខែលនាល់ជ្ូន ពួកលគក៏ មានតួ នាទីចូល រួម
កន៉ុងអ្ភិ

លកិចច និងការក្គប់ ក្គងទីក្កុ ង ថ្វឆ្ាតឲ្យ

ខែលលនោះក្តូវ

នសកមម ខែរ

នលគាគល់ថាជា “ការចូលរួមខបបលអ្ ច
ិ ក្តូនិច”។
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