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ពិភពលោកលៅកន៉ុងយ៉ុគសម័យបលចចកវទិា កាំព៉ុងអ្ភិវឌ្ឍយ ងឆ្ប់
រហ័សកន៉ុងកក្មិតខែលលងរ និងលជ្ឿនលលឿនបាំន៉ុត។ ក្សបលពលជាមួយ
គ្នន លនោះ ពិភពលោកក៏កាំព៉ុងខតក្បឈមនឹងកាំលណី្នលនសងៗមួយចាំនួន
រមួមាន កាំលណី្នក្បជាជ្ន តក្មូវការ និងលហោា រចនាសមព័នធ ខែល
ជាកត្តា ជ្ាំរ៉ុញឲ្យមានការបាំនាិចបាំផ្ទា ញែល់បរាិថ នធមមជាតិ។ ប ៉ុខនាវា
មិនខមនមានន័យថា លយងីក្តូវបញ្ឈប់កាំលណី្នទាំងលនោះលនាោះលទ។ ទី
ក្កុង ក្បជាជ្ន និងបរាិថ នក្តូវបនាលែីរលៅម៉ុខទនាមឹគ្នន ។ លតីវាមាន
ន័យយ ងែូចលមាច? កន៉ុងន័យលនោះ នលសចកាីថា បញ្ា ក្បឈម
នានាមិនខមនជាការរ ាំងសាោះ ខែលបញ្ឈប់ការអ្ភិវឌ្ឍល យី លោយ
ារភាពលជ្ឿនលលឿនថ្នបលចចកវទិា ជាពិលសសលៅកន៉ុងបែិវតាន៍
ឧសាហកមមទី៤ ខែលមានបលចចកវទិាែ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍្បាំន៉ុត 
និងមិនធ្លា ប់មានពមី៉ុនមក។ ែាំល ោះក្ាយខែលបលចចកវទិាទាំលនីប
ទាំងលនោះនាល់ឲ្យ គឺការកាង “ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត”។ លទោះជាយ ងលនោះកដ ី
ទីក្កុងទាំងអ្ស់ចាាំ ច់ក្តូវអ្ភិវឌ្ឍបរយិកាសលៅជ្៉ុាំវញិខាួនលែីមបី
បាំលពញត្តមបខក្មបក្មួលថ្នតក្មូវការជាក់ខសាង និងអាទិភាពរបស់
ក្បជាជ្ន។ ត្តមរយៈការោក់បញ្ចូ លនូវែាំល ោះក្ាយថ្វឆ្ា ត
លៅកន៉ុងបរយិកាសរស់លៅទីក្កុងនានា វាលធវីឲ្យទីក្កុងទាំងលនាោះកាន់
ខតមាននលិតភាពជាងម៉ុន លហយីបលងកីតជាបរាិថ នមួយខែលគួរឲ្យ
ចង់រស់លៅ សក្មាប់ក្បជាជ្ន និងការលធវីជ្ាំនញួអាចរកីលូតោស់
 នលលឿន។ ទីក្កងុថ្វឆ្ា ត មនិក្តឹមខតមានមូលោា នជាការថ្ចនក្បឌ្ិត
ប ៉ុល ណ ោះលទ ខតវាមានទាំងចីរភាព និងបរយិប័នន។ លតីទីក្កងុថ្វឆ្ា ត
សាំលៅលៅលលីអ្វឲី្យក្ កែ លហយីទីក្កុងថ្វឆ្ា តខ៉ុសពទីីក្កងុធមមត្ត
លោយរលបៀប ? លហត៉ុអ្វី នជាទីក្កុងថ្វឆ្ា តមានារសាំខាន់? 
លហយីថាលតីរោា ភិ លកមព៉ុជា នោក់លចញខននការ និងចកខ៉ុវស័ិយ
អ្វីខាោះ សក្មាប់គលក្មាងបលងកីតទកី្កុងថ្វឆ្ា តលៅកមព៉ុជា? 

❖ ទស្សនាទាន និងនិយមន័យ៖ ត ើអ្វីតៅដែល
ត្វើឲ្យទីក្រុងមួយមានភាពវៃឆ្លា  ? 

ទសសនាទនថ្នពាកយ «ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត» ក្តូវ នលក្បីក្ ស់ត្តាំងពី
ច៉ុងទសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ លៅកន៉ុងចលនាកាំលណី្នថ្នភាពថ្វឆ្ា ត
ខែលជាយ៉ុទធនាការទមទរឲ្យមានលគ្នលនលយ យអ្ភិវឌ្ឍន៍
ទីក្កុងងមី លែីមបីទប់ាក ត់នលប ោះពាល់ថ្នការរកីធាំល ងីរបស់ទីក្កុង 
(Harrison & Donnely, 2011)។ លក្កាយមកលៅលែីមឆ្ន ាំ
២០០៩  ពាកយថា «ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត»  នកាា យជាពាកយខែលលគ
និយមលក្បីលែីមបីពិពណ៌្នាការអ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងក្បកបលោយចីរភាព។  

លោយារខតបលចចកវទិាទីក្កុងថ្វឆ្ា ត ក្តូវ នលគបកក្ាយកន៉ុង
លកខខណ្ឌ  និងបរបិទលនសងៗគ្នន លៅត្តមក្បលទសនីមួយៗ លគព៉ុាំ
ល ីញ មានការពិពណ៌្នាជាក់ោក់ មួយ សដីពីទីក្កុងថ្វឆ្ា តជា
រមួលនាោះលទ រប់បញ្ចូ លទាំងលកខណ្ៈរបស់វានងខែរ។ ជាក់ខសាង 
គលក្មាងទីក្កុងថ្វឆ្ា តលៅអាលមរកិឡាទីន លផ្ទា តសាំខាន់លលីវស័ិយ
សនាិស៉ុខ រោា ភ ិលកន៉ុងក្សុក និងចល័តភាព ខណ្ៈខែលគលក្មាង
ទីក្កុងថ្វឆ្ា តលៅអ្ឺរ  ៉ុប សងកត់ធៃន់លលីក្បសិទធភាពថ្នលសវាាធ្លរណ្ៈ 
និងសងគមបរយិប័នន (Neirotti et al., 2014)។ លទោះជាយ ង
 ក៏លោយ ទីក្កុងថ្វឆ្ា តខែលលគសាំលៅែល់ជាទូលៅ គឺជាទីក្កុង
ខែលបាំពាក់លៅលោយក្បព័នធបលចចកវទិាទាំលនីបខែលអាចែាំលណី្រការ 
និងលធវីសវ័យក្បតិបតាិការ។ ក្បព័នធបលចចកវទិាលនោះ អ្ន៉ុញ្ា តឲ្យ
ទិននន័យ និងព័ត៌មានខែលមានបចច៉ុបបននភាពលធវីែាំលណី្រការ និង
ក្ ស័យទក់ទងគ្នន លៅវញិលៅមក។ យ ង មិញ លែីមបឲី្យទីក្កុង
ថ្វឆ្ា តសលក្មច ននូវក្បព័នធទាំលនីបខបបលនោះ វាក្តូវខតរួមបញ្ចូ ល  
បលចចកវទិាព័ត៌មានវទិា និងទូរគមនាគមន៍ (ICT) លៅកន៉ុងក្បព័នធ 
លែីមបីលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងក្បសិទធភាពថ្នលសវាកមមលៅកន៉ុង
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ទីក្កុង ែូចជាថាមពល ការែឹកជ្ញ្ជូ ន និងឧបករណ៍្លក្បីក្ ស់
ក្បចាាំថ្ងៃលនសងៗ (Technopedia, n.d.)។ លគ្នលបាំណ្ងចមបង
ថ្នការបលងកីត និងកាងទីក្កុងថ្វឆ្ា ត គឺលែីមបីលលីកកមពស់គ៉ុណ្
ភាពការរស់លៅរបស់ក្បជាពលរែាទូលៅ ត្តមរយៈការទញយក
នលក្បលយជ្ន៍ពីបលចចកវទិាទាំលនីបខែលមានក្ាប់។ 

អ្តថបទក្ាវក្ជាវជាលក្ចីន  នកត់សមាគ ល់លកខណ្ៈថ្នទីក្កុងថ្វឆ្ា ត 
ថាជាទីក្កុងខែលមានលទធភាពតភាជ ប់ជាមួយបលចចកវទិាទាំលនីបៗ 
(ទាំងខននកឌ្ជី្ីងល និងលអ្ ចិក្តូនិច) លែីមបលីធវីអ្នារកមមជាមួយ
សហគមន៍កន៉ុងទីក្កុងរបស់ខាួន ឬជាទីក្កងុខែលក្បព័នធរោា ភិ ល 
ក្តូវ នរួមបញ្ចូ លលោយបលចចកវទិាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ 
(ខែលជាទូលៅក្តវូ នលគសាំលៅលលរីោា ភិ លលអ្ ចិក្តូនចិ) ឬជា 
ទីក្កុងមួយខែលរមួបញ្ចូ លបលចចកវទិាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ 
លៅកន៉ុងជ្ីវភាពរស់លៅក្បចាាំថ្ងៃរបស់ក្បជាជ្ន លោយបូករួមទាំង
បរយិកាសរស់លៅ និងការងាររបស់ពកួលគលោយគ្នម នខែនកាំណ្ត់ 
និងភាពរ ាំងសាោះ។ ទីក្កងុថ្វឆ្ា តមានរមួបញ្ចូ លសមាសធ្លត៉ុថ្វឆ្ា ត
ជាលក្ចីន ក្តូវ ននារភាជ ប់គ្នន លៅវញិលៅមកយ ងសអិតរមួតត្តមរយៈ

ក្បព័នធឌ្ជី្ីងល កន៉ុងលនាោះរមួមាន រោា ភ ិលឌ្ជី្ីងល បរាិថ នថ្វឆ្ា ត 
ចាំណ្តថ្វឆ្ា ត អ្គ្នរថ្វឆ្ា ត លសវាស៉ុខាភ ិលថ្វឆ្ា ត លភាីងត្តមែង
នាូវថ្វឆ្ា ត និងលសវាឌ្ជី្ីងលលនសងលទៀត។ លបីនយិយលោយាមញ្ា
ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត គឺជាទីក្កុងខែលលគអាចបញ្ជ លលី តថ្ែរបស់មន៉ុសស 
លែីមបីលធវីការក្គប់ក្គងសកមមភាពក្បចាាំថ្ងៃ និងរលបៀបរស់លៅ ន
យ ងងាយក្សលួ។ លទោះយ ង ក៏លោយ ការចាប់យកបលចចក
វទិាព័ត៌មានវទិាខតមួយខននក មិនអាចបលងកីតជាទីក្កុងថ្វឆ្ា ត ន
លៅល យីលទ។ លោក Robert G. Hollands  នលលីកល ងីលៅ
កន៉ុងអ្តថបទមយួខែលក្តូវ នលគយកមកលធវីជាឯការលយងយ ង
ទូលាំទូោយ ថាទីក្កុងថ្វឆ្ា តពិតក្ កែមួយ ក្តូវលក្បីបលចចកវទិា
ព័ត៌មាន នងិទូរគមនាគមន៍ លែីមបពីក្ងឹងការជ្ខជ្កពភិាកាខបប
ក្បជាធិបលតយយ និងលៅលលីលគ្នលនលយ យអ្ភិវឌ្ឍន៍ទីក្កុងក្បកប
លោយចីរភាព។ កន៉ុងន័យលនោះ លែីមបបីលងកីតទីក្កុងថ្វឆ្ា ត ន លគចាាំ
 ច់ក្តូវមានសមាសភាពបីសាំខាន់ៗគឺ៖ ក្បជាជ្ន ទិននន័យ និង   
បលចចកវទិា លហយីសមាសភាពទាំងលនោះ ក្តូវមានទាំនាក់ទាំនងយ ង
សអិតរមួត និងបាំលពញឲ្យគ្នន លៅវញិលៅមក (Deloitte, 2015)។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តេ ុអ្វីតយើងចាំបាច់ក្ ូៃការទីក្រុងវៃឆ្លា  ? 

 

Source: Dreams Time – Smart Cities and Wireless Communication Network 
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លយងត្តមរ យការណ៍្របស់ធនាគ្នរពិភពលោក ៧២ភាគរយ
ថ្នទីក្កុងចាំនួន ៧៥០ ខែលលគ នសិកា មានកាំលណី្នលសែាកិចច
យ ងឆ្ប់រហ័សពីឆ្ន ាំ២០០៥ ែល់ឆ្ន ាំ២០១២ លហយី នល ីង
ខពស់ជាងកាំលណី្នរបស់លសែាកចិចជាតិរបស់ទីក្កងុទាំងលនោះលៅលទៀត 
(Eggers & Skowron, 2018)។ លគ នពាករទ៉ុកថា លៅឆ្ន ាំ
២០២៥ ទីក្កុងកាំពូលៗទាំង៦០០ លៅលលីពិភពលោកនឹងមាន
លទធភាពបលងកីត នក្បខហល៦០ភាគរយ ថ្ននលិតនលសរ៉ុបកន៉ុង
ពិភពលោក។ ទីក្កងុខែលរកីលូតោស់យ ងឆ្ប់រហ័សទាំងលនាោះ 
កាំព៉ុងក្បឈមនងឹបញ្ា អ្វជិ្ជមាន ទក់ទងនឹងនិរនារភាព ភាពធន់ 
សនាិស៉ុខ និងការរកីចលក្មីន។ ខតអ្វីខែលជាែាំល ោះក្ាយចាំលពាោះ
បញ្ា ទាំងលនាោះ គឺការបលងកីតទកី្កុងថ្វឆ្ា ត ខែលលគរ ាំពឹងថានងឹអាច
មានសមតថភាពក្ទក្ទង់និរនារភាព ភាពធន់ និងការអ្ភិវឌ្ឍ ន។ 
លតីអ្វីជាែាំល ោះក្ាយឲ្យក្ កែខែលនាល់ឲ្យលោយទីក្កុងថ្វឆ្ា ត? 

ែាំបូង និងសាំខាន់បាំន៉ុត គឺលគលជ្ឿថាក្បតិបតាិការថ្នទីក្កុងថ្វឆ្ា ត នឹង
ជ្ួយឲ្យមានការលក្បីធនធ្លនតចិបាំន៉ុត លោយការកាត់បនថយការលក្បី
ក្ ស់ និងសនសាំសាំថ្ចលលចីាំ យ។ លយងលៅត្តមអ្ងគការកមមវធិី
បរាិថ នសហក្បជាជាតិ (UNEP) ក្បជាជ្នទីក្កងុលៅជ្៉ុាំវញិពិភព
លោកលក្បីក្ ស់ធនធ្លនក្បមាណ្ ៧៥ ភាគរយថ្នធនធ្លនពិភព
លោកទាំងមូល លហយី នបាំភាយឧសម័ននាោះកញ្ច ក់ពី ៥០ លៅ ៨០ 
ភាគរយថ្នឧសម័ននាោះកញ្ច ក់លៅលលីពិភពលោក ក្ពមទាំងនលិត
កាកសាំណ្ល់ក្បមាណ្ជាពាក់ក ា លថ្នកាកសាំណ្ល់លៅទូទាំង
សកលលោក (Murray, 2015)។ អ្វីខែលគួរឲ្យភាា ក់លនអីលជាងលនោះ 
គឺទីក្កុងទាំងលនោះ មានថ្នាក្កឡាក្តឹមខត៣ភាគរយប ៉ុល ណ ោះថ្នថ្នា
ែីសរ៉ុបលលភីពខននែ។ី ែូលចនោះ អ្វីលៅជាតួនាទីរបស់ទីក្កុងឆ្ា តលៅ
កន៉ុងបញ្ា លនោះ? ការោក់ពក្ងាយបលចចកវទិានឹងជ្ួយមន្តនាីរោា ភិ ល
លធវីការខចកចាយ នងិត្តមោនថាមពល និងធនធ្លនក្បកបលោយ
ក្បសិទធភាព។ លគអាចរកល ញីភាា មៗ លបសីិនមានការលក្បីក្ ស់
ទឹកលោយខ៉ុសចាប់ ឬមានការលលចធ្លា យក្បព័នធទឹក ខែលជា
ែាំល ោះក្ាយជ្ួយកាត់បនថយការខាតបង់ទឹកជាលាំោប់។ លលីស
ពីលនោះ បលចចកវទិា Sensor អាចក្គប់ក្គងការលក្បីក្ ស់ថាមពល 
និងកាត់បនថយការលក្បីក្ ស់ថាមពលខែលមនិចាាំ ច់ជាលក្ចីន។ 
លភាីងអ្គគសិនី និងឧបករណ៍្លអ្ ចិក្តូនចិលនសងៗ នងឹបិទលោយ
សវ័យក្បវតា ិលៅលពលខែលគ្នម នមន៉ុសសលៅ ឬខលងក្តូវការលក្បីក្ ស់។ 

លហត៉ុនលទី២ គឺទីក្កុងថ្វឆ្ា តអាចបលងកីតឲ្យមានការសលក្មចចិតា
ថ្វឆ្ា តសក្មាប់ក្បជាជ្ន និងរោា ភិ លនងខែរ។ ជាឧទហរណ៍្  
បលចចកវទិា Sensor ខែលក្តូវ នែាំល ងីលៅចាំណ្តរងយនា អាច
ត្តមោន និងបញ្ជូ នព័ត៌មានភាា មៗលៅែល់អ្នកលបីកបរថា លតីទី
ត្តាំងខែលពួកលគលធវែីាំលណី្រលៅ មានកខនាងទាំលនរសក្មាប់ចតរងយនា 
ឬមិនមាន។ ែូលចនោះ អ្នកលបកីបរអាចលធវីការសលក្មចចិតា នលអក្បលសីរ 
និងឆ្ប់រហ័សជាងម៉ុន។ ែូចគ្នន ខែរ រោា ភិ លក៏អាចក្បមូល
ទិននន័យលៅលលីនាូវពកីាលមរ ថ្វឆ្ា ត លែីមបសីក្មលួែល់ែាំលណី្រការ
ក្គប់ក្គង និងក្បមូលកាកសាំណ្ល់។ មន្តនាខីែលទទួលបនា៉ុកលរឿងលនោះ 
អាចក្តួតពិនិតយ និងទទួល នទិននន័យអ្ាំពីការក្បមូលកាកសាំណ្ល់
កន៉ុងតាំបន់នមីួយៗ ក៏ែូចជាលោោះក្ាយបណ្ដឹ ង និងត្តមោនរងយនា
ែឹកសាំរម ថាលតីមានឆាងកាត់ ឬរ ាំលងតាំបន់ ខាោះ ឬមិន ន
ក្បមូលសាំរមលៅត្តមតាំបន់ខាោះលទៀត លហយីបញ្ជ ឲ្យរងយនាទាំង
លនាោះក្តលប់លៅក្បមូលវញិ។ 

លហត៉ុនលទី៣ គឺវស័ិយធ៉ុរកិចច និងពាណិ្ជ្ជកមមខែលែាំលណី្រការលៅ
កន៉ុងទីក្កុងថ្វឆ្ា តលនោះ ក៏នឹងទទួល ននលចាំលណ្ញក្បកបលោយ
ចីរភាព និងនវាន៉ុវតាន៍។ ជាក់ខសាងបាំន៉ុត វស័ិយខែលក្តូវ ន
ទទួលអ្តថក្បលយជ្ន៍ែ៏លលសីល៉ុប គសឺហក្គ្នសបលចចកវទិា និង
ឧបករណ៍្តភាជ ប់លៅក្បព័នធអ្៉ុីនធឺណិ្ត (IoT) ខែលជាធ្លត៉ុនសាំ
សាំខាន់សក្មាប់ក្បតិបតាិការរបស់ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត ក្បសិនលបីគ្នម នបលចចក
វទិាទាំងលនោះលទ ទីក្កុងថ្វឆ្ា តក៏មិនអាចលធវីក្បតិបតាកិារ នខែរ។ 
រមួជាមួយគ្នន លនោះ សហក្គ្នសទាំងលនាោះ អាចបលងកីតសមតថភាពកន៉ុង
ការអ្ភិវឌ្ឍបលចចកវទិាងមីៗ នងិលធវីបចច៉ុបបននភាពលលីបលចចកវទិាចាស់ 
លែីមបបីាំលពញលៅត្តមតក្មូវការខែលលកីនល ងីជាលាំោប់ និងជ្ួយ
សក្មួលែល់ការអ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងថ្វឆ្ា ត។ ខណ្ៈលពលខែលក្កមុហ ៉ុន
ទាំងលនោះពក្ងីកខាួន ការងារ និងឱកាសក៏មានកាន់ខតលក្ចីនក្ពមគ្នន  
ខែលជ្ួយជ្ាំរ៉ុញ នងិលលីកកមពស់កាំលណី្នលសែាកិចច។ 

ច៉ុងលក្កាយ គឺរោា ភិ លអាចឆក់យកឱកាសលនោះលែីមបតី្តមោន
ក្បព័នធថ្នាកន៉ុងឲ្យ នលអក្បលសីរជាងម៉ុន និងនាល់លសវាាធ្លរណ្ៈ
ែល់ក្បជាពលរែាឲ្យមានក្បសិទធិភាពជាងម៉ុន លហយីនិងបលងកីនឲ្យ
មានតមាា ភាព និងក្បសិទធភាពការងារ។ លហីយលនោះ គឺរោា ភិ ល
លអ្ ចិក្តូនិច ខែលមន៉ុសសទូលៅខតងសាំលៅែល់។ ក្បព័នធរោា ភិ ល
លអ្ ចិក្តូនិច នដល់លសវាមួយចាំនួន ខែលក្បជាពលរែាអាចលក្បីក្ ស់
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ត្តមអ្៉ុីនធឺណិ្ត ន ែូចជាការោក់ និងលោោះក្ាយពាកយបណ្ាឹ ង 
ខែលនដល់ភាពងាយក្សួល រហ័ស និងតថ្មាទបជាង លបីលក្បៀបលៅ
នឹងការលៅជ្បួលោយផ្ទា ល់។ លលីសពីលនោះលទៀត រោា ភិ លក៏អាច
ក្គប់ក្គងចាំនួនមន្តនាីត្តមរយៈការខចករ ាំខលកព័ត៌មានអ្នារមនាីរ ឬ
អ្នារក្កសួងនងខែរ លក្ពាោះរចនាសមព័នធថ្ននាយកោា ន និងក្កសួង
របស់រែាមានភាពសម៉ុគាម ញខាា ាំង ស់ លបីលគលធវកីារក្គប់ក្គងលោយ
គ្នម នការជួ្យសក្មួលពីបលចចកវទិា។ មួយវញិលទៀត លោយារ
ទិននន័យរបស់អ្នកលក្បីមានតមាា ភាព និងលបកីទូោយលៅកន៉ុងក្បព័នធ
ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត រោា ភិ លអាចក្បមូលទនិនន័យទាំងលនោះ និងកាំណ្ត់
ពីលាំនាាំថ្នអាកបបកិរយិ និងតក្មូវការរបស់ក្បជាពលរែាត្តមរយៈ
សកមមភាពក្បចាាំថ្ងៃរបស់ពួកលគ ែូចលនោះអ្នកអ្ភិវឌ្ឍលគ្នលនលយ យ
អាចោក់លចញនូវលគ្នលនលយ យ ខែលលឆាីយតបលៅនឹងតក្មវូការ
របស់ាធ្លរណ្ជ្ន នក្បលសីរជាងម៉ុន។ 

❖ ភាពអ្ៃិជ្ជមានវនទីក្រុងវៃឆ្លា   

បញ្ា មួយែ៏ត្តនតឹងបាំន៉ុតខែលទីក្កុងថ្វឆ្ា តក្តូវលោោះក្ាយ និង
យកចិតាទ៉ុកោក់ គកឺារការពារស៉ុវតថិភាព និងឯកជ្នភាព។ លោយ
ារខតទីក្កុងថ្វភាពក្តូវការទនិនន័យលបីកចាំហរ និងមានតមាា ភាព 
ការការពារទិននន័យែ៏ធាំ និងសម៉ុគាម ញពីការវាយក្បហារនានា គឺពិត
ជាបញ្ា ក្បឈមែ៏ធាំបាំន៉ុតមួយ។ សាំខាន់ជាងលនោះលៅលទៀត វាមិន
ក្តឹមខតនា៉ុកនូវទិននន័យរបស់អ្នកលក្បកី្ ស់ប ៉ុល ណ ោះលទ ប ៉ុខនាវាខងម
ទាំងមាននូវទិននន័យរលសីបរបស់រោា ភិ លនងខែរ។ លោយារខត
ក្បព័នធក្បតិបតាិការទិននន័យ និងការក្គប់ក្គងព័ត៌មាន មានភាព
សម៉ុគាម ញ និងក្បទក់ក្កឡាគ្នន លៅកន៉ុងក្បព័នធទាំងមូល ការវាយ
ក្បហារកន៉ុងខននកមួយ អាចប ា លឲ្យមានការវាយក្បហារែ៏ធាំលធង
លលីលហោា រចនាសមព័នធថ្នក្បព័នធទាំងមូល នងិការក្ ក្ស័យទក់ទង
ជារមួ។ ក្បសិនលបីអ្នកវាយក្បហារ យកព័ត៌មានខែលទទលួ ន
លនាោះមកលក្បីក្ ស់កន៉ុងនាូវទ៉ុចចរតិ វានឹងនាាំមកនូវមហនារយែ៏ធាំលធង
ខែលមិនអាចនកឹាម នែល់។ ករណី្ខបបលនោះ  នលកតីល ងីលៅឆ្ន ាំ
២០១៨ លៅលពលមានការវាយក្បហារត្តមអ្៉ុីនធឺណិ្តលលីក្បព័នធ
ក៉ុាំពយូទ័រាធ្លរណ្ៈលៅអាតាង់ត្ត ខែលជាទីក្កុងមយួលបលីាញកន៉ុង
ការវនិិលយគលៅកន៉ុងក្បព័នធថ្វឆ្ា ត។ ការវាយក្បហារ នលធវីឲ្យមាន
ការកាត់ផ្ទដ ច់ក្បតិបតាិការមួយចាំនួនធាំកន៉ុងទីក្កុងទាំងលនាោះ ខែលកន៉ុង

លនាោះការផ្ទអ កក្បតិបតាិការខាោះមានែល់លៅរប់ខខឯល ោះ (Unal, 
2019)។ សក្មាប់អ្នកវាយក្បហារត្តមអ្៉ុីនធឺណិ្ត ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត
លក្បៀបែូចជាទីត្តាំងថ្នកាីស៉ុបិនមួយ សក្មាប់ពួកលគលធវីសកមមភាព
វាយក្បហារ។ បញ្ា មួយលទៀតខែលក្តូវយកពិចារ ែូចគ្នន  គឺការ
រ ាំលោភលលីសិទធិឯកជ្នរបស់អ្នកលក្បីក្ ស់។ សកមមភាពទាំងអ្ស់
របស់អ្នកលក្បីក្ ស់ស៉ុទធសឹងខតក្តូវ នរកាទ៉ុក និងក្តួតពិនិតយ 
មិនថាត្តមរយៈកាលមរ ថ្វឆ្ា ត ឬឃ្ា ាំងទិននន័យលនាោះធាំលទ។ កន៉ុងករណី្
លនោះ អ្នកលក្បីក្ ស់ព៉ុាំមានអារមមណ៍្ស៉ុវតថភិាពល យី លក្ពាោះពួកលគក្តូវ
 នលគឃ្ា ាំលមីលក្គប់សកមមភាព មិនថាកខនាងខែលលគលៅ អ្វីខែល
លគញ៉ុ ាំ ឬទិញ ក៏ែូចជាអ្វីខែលលគលនាីារឲ្យគ្នន លៅវញិលៅមកលនាោះ
លទ។ មិនក្តឹមខតប ៉ុល ណ ោះ ពកួលគមិនទាំងែឹងថា លតីទិននន័យរបស់
ពួកលគកាំព៉ុងក្តូវ នលគត្តមោន លក្បីក្ ស់ លក់បនា ឬយកលៅលធវី
អ្វីលនាោះលទ ខែលបលងកីត ននូវភាពមិនចាស់ោស់មួយលចញព ី 
បលចចកវទិាទាំងលនោះ គឺការបូកបញ្ចូ លគ្នន រវាងភាពងាយក្សួលកន៉ុង
ជ្ីវតិរស់លៅក្បចាាំថ្ងៃ នងិការ ត់បង់ឯកជ្នភាពរបស់មន៉ុសស។ 

លក្ៅពីបញ្ា ទិននន័យ និងព័ត៌មាន ក៏មានការក្ពួយ រមភពីវសិមភាព
ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍ លោយលកតីលចញពីការលផ្ទា តសាំខាន់ហួសលហត៉ុលៅលលី
ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត។ ទីក្កុងថ្វឆ្ា តក្តូវ នលគទទួលាគ ល់ថា ជាគលក្មាង 
ទមទរឲ្យមានទ៉ុនចាំ យែ៏ខពស់លលីការអ្ភិវឌ្ឍបលចចកវទិា ខែល
ក្តូវលក្បកី្ ស់ធនធ្លនែ៏ធាំលធងទាំងបលចចកលទស និងងវកិា កន៉ុងការ  
កាងទីក្កុងថ្វឆ្ា តមួយ។ ក្សបលពលខែលមានការចាំ យយ ង
លក្ចីនលលីសល៉ុប តាំបន់លនសងលទៀតនឹងក្តូវលោះបង់ឱកាសកន៉ុងការ
អ្ភិវឌ្ឍ និងរកីលូតោស់ ខែលជាលទធនលនឹងបលងកតីឲ្យមានគមាា ត
ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍ។ បញ្ា ច៉ុងលក្កាយ ទីក្កុងថ្វឆ្ា តអាចែាំលណី្រការលោយ
រលូន ន គឺអាក្ស័យលលីការនគត់នគង់អ្គគិសនី។ លបីថាមពលអ្គគីសនី
ក្តូវ នកាត់ផ្ទា ច់ ទីក្កុងថ្វឆ្ា តក្ កែជាខលងឆ្ា តលទៀតលហយី។  

❖ និនាា ការតៅររទីក្រុងវៃឆ្លា   
 

លទោះជាយ ង ក៏លោយ លគល ញីមានការលកីនល ងីថ្នចាំ ប់
អារមមណ៍្ និងការរកីាយថ្នការអ្ន៉ុវតាគលក្មាងទីក្កុងថ្វឆ្ា តលៅ
ទូទាំងពិភពលោក មិនថាក្បលទសអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងកាំព៉ុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ 
ខែលនិនាន ការលនោះ នាយភាយពីទវីបអ្ឺរ  ៉ុប លៅែល់អាលមរចិ 
អាស៉ុីបូព៌ា នងិអាន្តហវកិ កន៉ុងលគ្នលបាំណ្ងបលងកីតទីក្កុងខែលមាន
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ទាំងចីរភាព និងក្បសិទធភាព។ លយងត្តមការក្ាវក្ជាវលលីទីនារ
របស់ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត លគ នពាករថា តថ្មាទីនារទីក្កុងថ្វឆ្ា តនឹង
លកីនល ងីពី ៤៤២,៨៩ ពាន់ោនែ៉ុោា រ (ឆ្ន ាំ២០១៧) លៅែល់ 
១.២២៦,៦៨ ពាន់ោនែ៉ុោា រក្តឹមឆ្ន ាំ២០២៣ ខែលមានអ្ក្ត្ត
កាំលណី្នក្បចាាំឆ្ន ាំចាំនួន ១៨,២២ ភាគរយ (Mordor Intelligence, 
nd)។ ជាមួយគ្នន លនោះ ការចាំ យទូទាំងពិភពលោកលលីការ
អ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងថ្វឆ្ា តក្តូវ នលគរ ាំពឹងថានឹងល ងីែល់ ៣៤,៣៥ ពាន់
ោនែ៉ុោា រកន៉ុងឆ្ន ាំ២០២០។ កន៉ុងចាំល មទីនារទីក្កុងថ្វឆ្ា តទូទាំង
ពិភពលោក តាំបន់អាស៉ុី  ស៉ុីហវិក ក្តូវ នលគពាករថានឹងមាន    
អ្ក្ត្តកាំលណី្នលលឿន និងខពស់បាំន៉ុត លហយីមួយចាំខណ្កធាំថ្នកាំលណី្ន
លនោះគឺលៅកន៉ុងក្បលទសចិន និងឥ ឌ  ខែលបចច៉ុបបននមានគលក្មាងទី
ក្កុងថ្វឆ្ា តក្បមាណ្ ៥០០ នងិ៧៥០លរៀងៗខាួន។ កន៉ុងតាំបន់អាស៉ុី
អាលគនយវ៍ញិ ែូចខែលលគ នែឹងលហយីថា សិងាប៉ុរ ីលបីលទោះបីជាខវោះ
ខាតធនធ្លនធមមជាតយិ ង កដី ក៏លសែាកិចចរបស់ក្បលទសលនោះក្តូវ
 នទទួលាគ ល់ថា ជាលសែាកិចចមួយកន៉ុងចាំល មលសែាកិចចខែល
រកីលូតោស់យ ងឆ្ប់រហ័សបាំន៉ុត និងជាគាំរូអ្ភិវឌ្ឍន៍ខែលទទួល
 នលជាគជ័្យ ជាពិលសសសក្មាប់ការកាងទីក្កុងថ្វឆ្ា ត។ លយង
ត្តមសនាសសន៍ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត (Smart City Index) សងិាប៉ុរ ី នជាប់
ចាំ ត់ថាន ក់លលខ១ កន៉ុងចាំល មប ា ក្បលទសខែលកាំព៉ុងលក្បី
ក្ ស់បលចចកវទិាទីក្កុងថ្វឆ្ា ត ខែលការវាយតថ្មាលនោះ ខនអកលលី
លកខខណ្ឌ វនិចិឆ័យចាំនួន៤ ខែលរមួមានចល័តភាព លសវាស៉ុខាភិ ល 
ស៉ុវតថិភាពាធ្លរណ្ៈ និងនលិតកមមាធ្លរណ្ៈ កន៉ុងលគ្នលបាំណ្ង
នាល់នូវលសវាកមមលអក្បលសីរ នងិលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពថ្នការរស់លៅ
របស់ក្បជាពលរែា។ 

ទាំលនារលនោះ ក៏ នទក់ទញែល់ក្បលទសកមព៉ុជា និងអ្ងគការកន៉ុង
តាំបន់នងខែរ។ ប ា ញទីក្កុងថ្វឆ្ា តអាា ន (ASEAN Smart 
Cities Network) ក្តូវ នបលងកីតល ីងលៅកន៉ុងកិចចក្បជ្៉ុាំកាំពូល    
អាា នលលីកទី៣២ លៅខខលមា ឆ្ន ាំ២០១៨ គឺជាលវទិកាមួយ
ខែលទីក្កុងនានារបស់សមាជ្ិកអាា ន  នបលងកីតកិចចក្បតិបតាិ
សហការកន៉ុងការកាង និងអ្ភិវឌ្ឍភាពថ្វឆ្ា ត នងិចីរភាពសក្មាប់
ទីក្កុងរបស់ពួកលគ។ ទីក្កុង និងលខតាខែលមានក្បជាជ្នលក្ចីនជាង
លគរបស់កមព៉ុជា ចាំនួន៣ រមួមាន រជ្ធ្លនីភនាំលពញ លខតាលសៀមរប 
និង ត់ែាំបង  សថិតលៅកន៉ុងចាំល មទីក្កុងាកលបងចាំនួន២៦ 

ខែលក្តូវ ននាល់ជ្ាំនួយសក្មាប់គលក្មាងបលងកីតទីក្កុងថ្វឆ្ា តលៅ
លក្កាមប ា ញទីក្កុងថ្វឆ្ា តអាា នលនោះ។ ជាមួយនងឹឆនាៈែ៏រងឹមាាំ
លែីមបីបនាជ្ាំរ៉ុញក្បលទសចូលលៅកន៉ុងវស័ិយបលចចកវទិា កមព៉ុជា ន
ចាប់ថ្ែគូជាមួយជ្ប ៉ុន លែីមបទីក់ទញការវនិិលយគលលីការអ្ភិវឌ្ឍ
ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត រួមទាំងការក្គប់ក្គងទីក្កុង និងការលក្បីក្ ស់បលចចក
វទិាព័ត៌មានលៅកន៉ុងទីក្កុង។ កិចចសហក្បតិបតាិការលនោះនឹងជ្យួែល់
ការអ្ន៉ុវតា និងការផ្ទា ស់បាូរយ ងឆ្ប់រហ័សរបស់ទីក្កុងទាំងបីលៅ
កន៉ុងក្ពោះរជា ចក្កកមព៉ុជា ខែលក្តូវ នលក្ជ្ីសលរសីជាគាំរូទីក្កុង 
ថ្វឆ្ា តសថិតលៅលក្កាមកមមវធិីប ា ញទីក្កងុថ្វឆ្ា តអាា ន។ លក្ៅពី
ភាពជាថ្ែគូជាមួយជ្ប ៉ុន កមព៉ុជាក៏ នពក្ងីកថ្ែគូសហការជាមួយ
ក្កុមហ ៉ុន Smart City Consortium ខែលមានមូលោា នលៅទីក្កុង
ហ៉ុងក៉ុង លែីមបបីលងកីនសមតថភាពលក្បីក្ ស់បលចចកវទិាទីក្កុងថ្វឆ្ា ត។ 
យ ង កដី ទសសនវស័ិយរោា ភិ លសក្មាប់ទីក្កុងថ្វឆ្ា ត ក្តូវ ន
យកចិតាទ៉ុកោក់ ត្តាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ មកលមា ោះ កន៉ុងគលក្មាងរមួគ្នន មួយ
ជាមួយកូលរ  ខាងតបូង លែីមបីលធវីឲ្យក្កុងក្ពោះសីហន៉ុកាា យជាទីក្កុង
ថ្វឆ្ា ត។ ទក់ទងនឹងបញ្ា លនោះ ខននការលមសក្មាប់រជ្ធ្លនភីនាំលពញ
ឆ្ន ាំ២០៣៥ ក្តូវ នបលងកីតល ងីលែីមបគី្នាំក្ទការអ្ភិវឌ្ឍទីក្កុងទាំលនីប
លៅរជ្ធ្លនីភនាំលពញ នងិលោយលយងត្តមទសសនទនទីក្កងុថ្វឆ្ា ត 
កន៉ុងបាំណ្ងធ្លនាឲ្យ ននូវការអ្ភិវឌ្ឍលសែាកិចច ក្បកបលោយចីរភាព 
ក្សបលពលខែលមានការរកីចលក្មីនខននកនគរូបនីយកមម ខែលក្តូវ
 នលគរ ាំពឹងថាក្តឹមឆ្ន ាំ២០៣០ នឹងមានក្បជាជ្នក្បមាណ្ ៨ ោន
នាក់រស់លៅកន៉ុងទីក្កងុ។ 

លទោះយ ង ក៏លោយ ការកាងទីក្កុងថ្វឆ្ា តទមទរឲ្យមាន
ការខិតខាំក្បឹងខក្បងរមួគ្នន  ពីសាំ ក់អ្នកពាក់ព័នធទាំងអ្ស់ មិនខមន
ក្តឹមខតរោា ភ ិលលនាោះលទ ប ៉ុខនារមួទាំងសហក្គ្នស អ្នកវទិាាន្តសា 
និងាធ្លរណ្ជ្ន លក្ពាោះថាទីក្កុងថ្វឆ្ា ត មិនខមនជានីតិវធីិពីលលី
ច៉ុោះលក្កាម ឬពីលក្កាមល ងីលលលីទ គឺក្តូវមានទាំងពីរបូកបញ្ចូលគ្នន ។ 
ខណ្ៈលពលខែលរោា ភ ិលបលងកីតលគ្នលនលយ យ លផ្ទា តលលីកមម
វធិីទីក្កុងថ្វឆ្ា ត និងនដល់ធនធ្លនចាាំ ច់កន៉ុងការអ្ន៉ុវតាលគ្នល
នលយ យ សហក្គ្នស នងិអ្នកវទិាាន្តសាក្តូវបលងកីនកចិចខិតខាំ
ក្បងឹខក្បងបលងកីត និងលធវីបចច៉ុបបននភាពបលចចកវទិាលែីមបកី្សបលៅត្តម
កិចចក្បឹងខក្បង លគ្នលនលយ យ និងចកខ៉ុវស័ិយរបស់រោា ភិ ល។
ឯាធ្លរណ្ជ្ន លក្ៅពកីារលក្បីក្ ស់ឲ្យអ្ស់លទធភាពលលីលសវាកមម 



វ  ៉ុល១ លលខទី៤ ខខមិង៉ុនា ទី២៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

www.cd-center.org           6/7 

និងបលចចកវទិាទាំលនីបៗខែលនាល់ជូ្ន ពួកលគក៏មានតួនាទីចូលរួម
កន៉ុងអ្ភិ លកិចច និងការក្គប់ក្គងទីក្កុងថ្វឆ្ា តឲ្យ នសកមមខែរ 
ខែលលនោះក្តូវ នលគាគ ល់ថាជា “ការចូលរមួខបបលអ្ ចិក្តនូិច”។ 
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