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អ្នកខែលោន្ទូរស័ពាច្ល័ត គ្បខែលជាសាា ល់ពាកយ 4G ខែល
ជាបណ្តា ញទិន្នន័្យតភ្ជា ប់ឥតខខសជ្ាំនាន់្ទីបួន្ (Wireless 
Cellular Network)។ គ្បព័ន្ធ 4G អ្ន្៉ុញ្ញា តឱ្យអ្នកលគ្បីគ្ាស់
អាច្ខសវងរកព័ត៌ោន្តារអ្៉ុីន្ធឺណិត លៅទូរស័ពាអ្ន្ឡាញ 
និ្ងលរីលវលីែអូ្លលីគ្បព័ន្ធអ្៉ុីន្ធឺណិត លោយរកជារួយនឹ្ង
ភ្ជពងាយគ្សួលជាលគ្ចី្ន្លទៀត។ ខរន្ខទន្លៅ លយីងលទីប
ោន្លទធភ្ជពលគ្បីគ្ាស់គ្បព័ន្ធ 4G លៅប ៉ុនាម ន្ឆ្ន ាំច្៉ុងលគ្កាយ
លន្េះប ៉ុលណ្តណ េះ ខតឥឡូវលន្េះ ពិភពលោកកាំព៉ុងខតលគ្តៀរខលួន្ទទួល
យកនូ្វពិលសាធន៍្ងមីរួយលទៀតថ្ន្ការវវិតាបណ្តា ញទូរស័ពាច្ល័ត 
លែយីកាំព៉ុងោក់ពគ្ងាយ និ្ងលធវីការគ្បកួតគ្បខជ្ងសរតថភ្ជព 
បលច្ចកវទិា 5G។ លៅឆ្ន ាំ ២០២០ លររ ាំពឹងថា ទិន្នន័្យបណ្តា ញ
តភ្ជា ប់ឥតខខសជ្ាំនាន់្ងមី នឹ្ងអាច្ចូ្លលគ្បីគ្ាស់ាន្យ ងទូលាំ
ទូោយ លែយីនឹ្ងចូ្លរកជ្ាំនួ្សគ្បព័ន្ធ 4G នាលពលបច្ច៉ុបបន្ន។ 
សាម តែវូន្រួយច្ាំនួ្ន្ផលិតកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៩ គ្តូវាន្បញ្ញា ក់ថា
អាច្លគ្បីគ្ាស់ និ្ងែាំលណីរការគ្បព័ន្ធ5Gាន្ ខែលកន៉ុងលនាេះ
ោន្ែូច្ជា Samsung Galaxy Note 10, Huawei Mate 
20 X, OnePlus 7 Pro, Oppo Reno, Xiaomi Mi Mix 3 
និ្ង LG V50 ThinQ ជាលែីរ។ ទាំងលន្េះគ្ាន់្ខតជាទូរស័ពា
ទាំលនី្បខែលោន្ែាំលណីរការលលឿន្បាំផ៉ុត និ្ងថ្វឆ្ល តបាំផ៉ុតរួយ
ច្ាំនួ្ន្ប ៉ុលណ្តណ េះ ខែលនាាំរកលោយ5G។ ពីលលបឿន្របស់5G លៅ
ទូរស័ពា5G ពីផាេះថ្វឆ្ល តលៅយន្យន្ាឆ្ល តថ្វ និ្ងទីគ្កុងថ្វឆ្ល ត 
គ្បព័ន្ធ5G រឺជាកាតាលីកររិន្អាច្ខវេះាន្ លែីរបីជួ្យជ្ាំរ៉ុញ

ការរកីច្លគ្រីន្ និ្ងលធវីឲ្យបលច្ចកវទិាឧបករណ៍តភ្ជា ប់លៅគ្បព័ន្ធ
អ្៉ុីន្ធឺណិត (Internet of Things) និ្ងបណ្តា ញទាំនាក់ទាំន្ង
ជាគ្បចាំតារអ្៉ុីន្ធឺណិត (hyper-connectivity) អាច្ែាំលណីរ
ការាន្លៅតាររ៉ុខងាររបស់វា។ 5G កាំព៉ុងខតសថិតលៅជិ្តលយងី
បលងកីយ និ្ងលៅពីលគ្កាយបលច្ចកវទិាអ្៉ុីន្ធឺណិតលលបឿន្លលឿន្
បាំផ៉ុត និ្ងងមីបាំផ៉ុត។ ខតលបីនិ្យយលៅ លយងីែឹងតិច្តួច្បាំផ៉ុត
អ្ាំពីបណ្តា ញច្៉ុងលគ្កាយ និ្ងអ្សាច រយបាំផ៉ុតរួយលន្េះ លទេះលយងី
ែឹងថា 5G នឹ្ងរកែល់កន៉ុងលពលែ៏ខលីខាងរ៉ុខលន្េះក៏លោយ។ លតី
អ្វីលៅជាគ្បព័ន្ធ 5G ឲ្យគ្ាកែ? លតី 5G អាច្លធវីអ្វីាន្ខលេះ? 
លែយីថាលតីវានឹ្ងជ្េះឥទធិពលែល់ជី្វតិរន្៉ុសសយ ងែូច្លរាច្? 
អ្តថបទជ្ាំនួ្យសាម រតីលន្េះ នឹ្ងខណនាាំលោយសលងេបអ្ាំពីអ្វីខែល
អ្នករួរែឹងពីគ្បព័ន្ធ 5G។ 

ត ើអ្វីតៅជា 5G? 
5G រឺជាគ្បព័ន្ធទូរស័ពាឥតខខសជ្ាំនាន់្ទី៥ និ្ងជាបណ្តា ញគ្បព័ន្ធ
អ្៉ុីន្ធឺណិតច្ល័តងមីខែលផាល់លលបឿន្លលឿន្ និ្ងការតភ្ជា ប់រួរ
ឱ្យទ៉ុកចិ្តាលលទូីរស័ពាសាម តែវូន្ និ្ងឧបករណ៍លអ្ឡចិ្គ្តូនិ្ច្
លផសងលទៀតជាងជ្ាំនាន់្រ៉ុន្ៗវា លោយសារវាោន្លលបឿន្ទញ
យកជារធយរ១ជី្ហ្គា ថ្ប (Gigabytes) កន៉ុងរួយវនិាទី 
(Gbps) (McCann & Moore, 2019)។ ទិន្នន័្យខែល
ាន្បញ្ាូ ន្លោយលគ្បី 5G រឺលលឿន្ជាង 4G ខែលរន្៉ុសសគ្រប់
រូបធ្លល ប់ាន្ និ្ងកាំព៉ុងលគ្បីលែីរបភី្ជា ប់លៅអ្៉ុីន្ធឺណិតលៅទូទាំង
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ពិភពលោក។ ខណៈលពលខែលកិច្ចពិភ្ជកាលលីគ្បធ្លន្បទ 
5G លន្េះែូច្ាន  ក៏ាន្ និ្ងកាំព៉ុងចប់លផាីរយ ងលតា ររ៉ុក ខត 
រិន្ោន្រន្៉ុសសលគ្ចី្ន្លទខែលាន្យល់លៅលឡយី សូរបពីី 1G, 
2G, 3G, និ្ង 4G នាលពលបច្ច៉ុបបន្ន។ 

ជ្ាំនាន់្ថ្ន្បណ្តា ញទូរស័ពាឥតខខស (G) ជាទូលៅសាំលៅែល់ការ
ផ្ទល ស់បាូរជ្ាំនាន់្ថ្ន្លកេណៈលសវាករម គ្បព័ន្ធ លលបឿន្ បលច្ចកវទិា
បញ្ាូ ន្ខែលគ្តូវាន  និ្ងច្លនាល េះលគ្បកង់ (Frequency Bands)។ 
អ្កសរ G លៅកន៉ុងបណ្តា ញទិន្នន័្យតភ្ជា ប់ទូរស័ពា រឺជាជ្ាំនាន់្
របស់បលច្ចកវទិាឥតខខស។ ការអ្ភិវឌ្ឍបណ្តា ញទូរស័ពាច្ល័ត
ជ្ាំនាន់្ែាំបូងលរលោយលគ្បីការបញ្ាូ ន្សញ្ញា ណទិន្នន័្យសគ្ោប់ 
និ្យយ គ្តូវាន្ែាំលណីរការលលីកែាំបូងលៅគ្បលទសជ្ប ៉ុន្ 
លោយគ្កុរែ ៉ុន្ Nippon Telephone and Telegraph កន៉ុងឆ្ន ាំ
១៩៧៩ រ៉ុន្លពលខែលវាគ្តូវាន្ខច្កចយយ ងទូលាំទូោយ
លៅសែរែឋអាលររកិ និ្ងអឺ្រ  ៉ុបកន៉ុងទសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៨០។ លទេះ
យ ងណ្តកាីគ្បព័ន្ធ 1G លៅោន្រ៉ុណវបិតាិជាលគ្ចី្ន្ លោយសារ 
បលច្ចកវទិាោន្កគ្រិត។ ករណីជាក់ខសាង រឺអ្នកលគ្បីគ្ាស់អាច្
គ្តឹរខតលៅទូរស័ពាលច្ញប ៉ុលណ្តណ េះ។ លៅទសវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០   
បណ្តា ញទូរស័ពាច្ល័តជ្ាំនាន់្ទី២ (2G) ាន្នាាំរកនូ្វការ
បញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យឥតខខសថ្ន្បលច្ចកវទិាឌី្ជី្ងលងមី ខែលលរលៅថា 
គ្បព័ន្ធសាកលលោកសគ្ោប់ការទាំនាក់ទាំន្ងច្ល័ត (Global 
System for Mobile Communication/GMS) ខែលជា
ច្ាំណ៉ុ ច្ចប់លផាីរថ្ន្ការលផញីសារ ែូច្ជាលសវាសារខលីៗ   (SMS) 
និ្ង អ្៉ុីខរ លជាលែីរ។ លបីលគ្បៀបលធៀបលៅនឹ្ងគ្បព័ន្ធ 1G  គ្បព័ន្ធ 
2G លន្េះ ចប់លផាីរលគ្បីគ្ាស់បលច្ចកវទិាពែ៉ុឌី្ជី្ងលែូច្ជា 
ពែ៉ុលគ្បីគ្ាស់តារការខបងខច្កលពលលវោ (Time Division 
Multiple Access) និ្ងពែ៉ុលគ្បីគ្ាស់តារការខបងខច្កលលខ
កូែ (Code Division Multiple Access) ជារួយនឹ្ងគ្បសិទធ
ភ្ជពវសិាលររខពស់ លសវាទិន្នន័្យកាន់្ខតគ្បលសីរ និ្ងលសវារ  ូរីង 
(Roaming) កាន់្ខតទាំលនី្ប។ លៅលែីរឆ្ន ាំ២០០០ បណ្តា ញ
ទូរស័ពាច្ល័តជ្ាំនាន់្ទី៣ (3G) លគ្បីគ្ាស់បណ្តា ញឥតខខសធាំ

ទូោយគ្តូវាន្បលងកីតលឡងី និ្ងាន្ខណនាាំនូ្វគ្បព័ន្ធបលច្ចក
វទិាទូរររនាររន៍្ច្ល័តសកល (UMTS)។ បលច្ចកវទិា 3G 
អាច្ឱ្យអ្នកលគ្បីគ្ាស់ខសវងរកព័ត៌ោន្តារអ្៉ុីន្ធឺណិតលៅលលី
ទូរស័ពាសាម តែវូន្ និ្ងាាំគ្ទែាំលណីរការករមវធីិទូរស័ពា និ្ងករមវធីិ
ខែលោន្រូលោឋ ន្លលីអ្៉ុីន្ធឺណិត ែូច្ជា FaceTime ជាលែីរ។ 
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១០ គ្បព័ន្ធបណ្តា ញទូរស័ពាច្ល័តទី៤ ខែលជា
គ្បព័ន្ធកាំព៉ុងលគ្បីគ្ាស់នាលពលបច្ច៉ុបបន្ន លែយីគ្តូវាន្លរសាា ល់
ថាជា4G ាន្លលច្រូបរាងលឡងី និ្ងចប់យកតួនាទីរបស់3G 
លោយោន្នូ្វបលច្ចកវទិាទាំលនី្បកាន់្ខតគ្បលសីរ និ្ងកាន់្ខតលគ្ចី្ន្
ជាងរ៉ុន្។ 4G ាន្នាាំរកនូ្វរ៉ុណសរបតាិជាលគ្ចី្ន្ ែូច្ជា
លលបឿន្ថ្ន្ការលផារទិន្នន័្យលលឿន្ រ៉ុណភ្ជពថ្ន្ការលផារទិន្នន័្យ
ខពស់ ថ្ងលលែីរទប និ្ងសរតថភ្ជពកន៉ុងការគ្ទគ្ទង់លសវាករមពែ៉ុ
លរលឌ្ៀទាំលនី្ប  ៗខែលលលឿន្ជាង 3G ែល់លៅ ៨ែងលែយីអ្នក
លគ្បីគ្ាស់អាច្លផារ និ្ងទទួលវលីែអូ្ និ្ងលែារាន្លោយរិន្
ចាំាច់្ច្ាំណ្តយលពលលវោយូរ និ្ងជួ្បការរ ាំខាន្លគ្ចី្ន្។ 

លៅឆ្ន ាំ២០១៩ លន្េះ ពិភពលោកកាំព៉ុងទន្ាឹងរង់ចាំនូ្វបលច្ចក
វទិាងមីរួយលទៀត លនាេះរឺការរកែល់ថ្ន្គ្បព័ន្ធ 5G ខែលនឹ្ងជា
បណ្តា ញរួយ លគ្បីគ្ាស់ការលផារទិន្នន័្យជាកូែសោៃ ត់គ្បហ្គក់
គ្បខែលនឹ្ងបលច្ចកវទិា 4G LTE ខែរ ប ៉ុខន្ា 5G កាត់បន្ថយនូ្វ
ភ្ជពយតឺយ វថ្ន្ការលផារទិន្នន័្យ (lower latency) និ្ងោន្
ភ្ជពបត់ខបន្ខពស់ជាងរ៉ុន្។ 5G លគ្បីគ្បព័ន្ធសាថ នី្យ៍បណ្តា ញ
ច្ល័តខែលខបងខច្កទឹកែីថ្ន្បណ្តា ញរបស់ខលួន្លៅតារតាំបន់្ 
លែយីបញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យខែលាន្បាំខបលងជាកូែតាររយៈរលកវទិយ៉ុ 
(Segan, 2019)។ 5G រឺជាបណា៉ុ ាំ ថ្ន្បណ្តា ញខែលនឹ្ងបន្ា
អ្ភិវឌ្ឍលោយឥតឈប់ឈរ លែយីរាប់បញ្ចូ លលស រថី្ន្ឧបករណ៍
ខែលោន្លកេណៈទូលាំទូោយជាងទូរស័ពាច្ល័ត និ្ងគ្តូវ
ាន្លរសាា ល់ថា ឧបករណ៍តភ្ជា ប់លៅកាន់្គ្បព័ន្ធអ្៉ុីន្ធឺណិត 
(IoTs)។ កន៉ុងន័្យទូោយ វាររួបញ្ចូ លឧបករណ៍ខែលភ្ជា ប់
ជារួយាន តាររយៈបណ្តា ញអ្៉ុីន្ធឺណិត លែយីឧបករណ៍
ទាំងលនាេះ លធវីការគ្ាគ្ស័យទក់ទងជារួយឧបករណ៍លផសង
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លទៀត និ្ងលធវីការលលីព័ត៌ោន្ខែលាន្បញ្ាូ ន្ឱ្យាន លៅវញិលៅ
រកលោយខលួន្ឯង និ្ងសវ័យគ្បវតាិ លបីលទេះបីជាពួកលរគ្តូវាន្
បលងកីតលឡីង និ្ងផាល់ការខណនាាំលោយរន្៉ុសសក៏លោយកាី។ 

បលច្ចកវទិាងមីលន្េះនឹ្ងពគ្ងឹងរ៉ុណភ្ជពថ្ន្បណ្តា ញទាំនាក់ទាំន្ង  
និ្ងបលងកីតឱ្យោន្លសវាករមខែលោន្តថ្រលថ្ងលបាំផ៉ុត និ្ងសវ័យ 
គ្បវតាិករមខផែកលលីអ្៉ុីន្ធឺណិត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត ើ 5G ដំត ើ រការយ៉ា ងដូចតតេច? 
វទិយ៉ុ 5G ងមី (5G New Radio) ឬ 5G NR គ្តូវាន្លរសាា ល់
ថាជាសាង់ោរពិភពលោកខែលោន្សរតថភ្ជពភ្ជា ប់ទាំនាក់
ទាំន្ងរវាងសាថ នី្យ៍ព័ត៌ោន្ពីរលៅកន៉ុងការទាំនាក់ទាំន្ងច្ល័ត 
ឬឥតខខស។ 5G ជាបលច្ចកវទិាវទិយ៉ុងមីែាំលណីរការលៅកន៉ុងវសិាល
ររល្ែវកង់ខពស់ ខែលនឹ្ងរិន្ែូច្ាន ជារួយគ្បព័ន្ធ 4G លនាេះ
លឡយី។ អ្ង់ខតន្ 5G ររួបញ្ចូ លទាំងពែ៉ុធ្លត៉ុចូ្ល ពែ៉ុធ្លត៉ុ
លច្ញ (Multiple Input, Multiple Output ឬ MIMO),        
បលច្ចកវទិា mmWave, ឧបករណ៍បញ្ាូ ន្ល្ែវកង់វទិយ៉ុ Small 
Cell និ្ងឧបករណ៍បញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យលោយលគ្បីគ្ាស់ពន្លឺ (Light 
Fidelity ឬ Li-Fi) ខែលអ្ន្៉ុញ្ញា តឱ្យោន្អ្នកបញ្ាូ ន្សារ និ្ង
អ្នកទទួលសារលគ្ចី្ន្ អាច្លផារទិន្នន័្យលគ្ចី្ន្កន៉ុងលពលខតរួយ។ 
រិន្ែូច្គ្បព័ន្ធជ្ាំនាន់្រ៉ុន្វា ខែលរ៉ុខងាររបស់ពួកលរពឹងខផែក
លលី Hardware លនាេះ 5G រឺជាគ្បព័ន្ធកាំណត់លោយ Software 
ខែលោន្និ្រមិតករមលជ្ឿន្លលឿន្ បលច្ចកវទិាពពក បលច្ចកវទិា
ព័ត៌ោន្វទិា និ្ងសវ័យគ្បវតាិករម។ បលច្ចកវទិាែ៏ទាំលនី្ប និ្ង

ខពស់បាំផ៉ុតទាំងលន្េះ ាន្លធវីឱ្យ5G ោន្ភ្ជពបត់ខបន្ខពស់  និ្ង
អាច្លឆលីយតបាន្រែ័សគ្រប់លពល និ្ងគ្រប់ទីកខន្លង។  

លលីសពីលន្េះ 5G ផាល់ឱ្យអ្នកលគ្បីគ្ាស់នូ្វអ្តថគ្បលយជ្ន្៍
យ ងលគ្ចី្ន្ ខែលគ្បព័ន្ធបណ្តា ញរ៉ុន្ៗរិន្អាច្ផាល់ាន្។ 
អ្តថគ្បលយជ្ន៍្សាំខាន្់បាំផ៉ុតរួយ ខែល5Gអាច្ផាល់រឺការលកីន្
លឡងីកគ្រិតបញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យ សគ្ោប់អ្នកលគ្បីគ្ាស់ទាំងអ្ស់។ 
កគ្រិតបញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យ រឺជាច្ាំនួ្ន្ទាំែាំខែលោន្ និ្ងអ្ន្៉ុញ្ញា ត
ឱ្យអ្នកលគ្បីគ្ាស់អាច្លគ្បីគ្ាស់ទិន្នន័្យលន្េះ លែីរបទីញយក
ឯកសារ លធវីការខសវងរកព័ត៌ោន្តារអ្៉ុីន្ធឺណិត និ្ងលរីលវលីែអូ្
លផសងៗជាលែីរ។ និ្យយឱ្យគ្សួលយល់ លបីកគ្រិតបញ្ាូ ន្
ទិន្នន័្យទប លនាេះឧបករណ៍លគ្បីគ្ាស់របស់រន្៉ុសសគ្រប់រូប
នឹ្ងលែីរយតឺ ឬផា៉ុយពីលន្េះវាអាច្នឹ្ងាម ន្កគ្រិតបញ្ាូ ន្ខតរាង។ 
ែូលច្នេះ លៅលពលខែល5G អាច្លគ្បីគ្ាស់ាន្ លនាេះរន្៉ុសសនឹ្ង
រិន្ចាំាច់្ែលណាី រលគ្បីគ្ាស់ទិន្នន័្យាន លទៀតលឡយី លែយី
លៅលពលខែលពួកលរចូ្លលៅកន៉ុងលវបសាយ ឬកខន្លងខែលោន្
អ្នកលគ្បីគ្ាស់លគ្ចី្ន្ បញ្ញា ទាំងលន្េះនឹ្ងកាល យជាលរឿងអ្តីតកាល។ 

គ្បភព៖ PHD-Media 
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លយងីអាច្លលីកយកការទញយកភ្ជពយន្ាជាឧទែរណ៍។ 
ខណៈខែលការលគ្បីគ្ាស់ 4G នឹ្ងច្ាំណ្តយលពលគ្បខែល 
៣០នាទី លែីរបទីញយកខខសភ្ជពយន្ារួយ ខែលោន្កគ្រិត
រ៉ុណភ្ជព HD គ្បព័ន្ធ 5G ោន្លលបឿន្ែល់លៅ ១ Gbps  នឹ្ង 
លធវីឱ្យការទញយកភ្ជពយន្ាគ្បលភទែូច្ាន លនាេះ ច្ាំណ្តយលពល
គ្តឹរខត២៥វនិាទីប ៉ុលណ្តណ េះ(Hern, 2019)។ លលីសពីលន្េះ ការ
កាត់បន្ថយភ្ជពយតឺយ វថ្ន្ការលផារទិន្នន័្យ ឬ Lower Latency 
ោន្ន័្យថាអ្នកលគ្បីគ្ាស់នឹ្ងជួ្បកគ្រិតថ្ន្ការពន្ារលពលការ
លផារទិន្នន័្យខលី និ្ងតិច្បាំផ៉ុត។ រយៈលពលថ្ន្ការលផារទិន្នន័្យ
របស់ 4G ជាធរមតាោន្គ្បខែល ៤០-៥០ រិលលីវនិាទី ផា៉ុយពី 
5G ខែលោន្គ្តឹរខតរួយរីលលីវនិាទីប ៉ុលណ្តណ េះ (Wray & 
Rogerson, n.d.)។ 5G ខែលបាំពាក់លោយលលបឿន្កាន់្ខត
លលឿន្ សរតថភ្ជពកាន់្ខតខពស់ ភ្ជពទ៉ុកចិ្តាកាន់្ខតខាល ាំង និ្ង
ភ្ជពយតឺយ វកាន់្ខតទប នឹ្ងនាាំរកនូ្វកាោន្៉ុវតាន៍្ជាលគ្ចី្ន្ 
យ ងសរបូរខបប និ្ងជាអ្តថគ្បលយជ្ន៍្ែល់វសិ័យលផសងៗ ររួ
ោន្វសិ័យអ្ប់រ ាំ ស៉ុខាភិាល និ្ងពាណិជ្ាករមជាលែីរ។ 

ត ើគុ សតប េិរបស ់5G មានអ្វីខ្លះ? 
បណ្តា ញ 5G នឹ្ងរិន្គ្តឹរខតបលងកីតនូ្វយ៉ុរសរ័យលែោឋ រច្នា
សរព័ន្ធបណ្តា ញែ៏អ្សាច រយប ៉ុលណ្តណ េះលទ ប ៉ុខន្ាខងរទាំងបងាា ញពី
យ៉ុរសរ័យថ្ន្បទពិលសាធន៍្ខែលោន្ការតភ្ជា ប់ាន  និ្ងរលបៀប
រស់លៅខបបសវ័យគ្បវតាិករមផងខែរ ពីលគ្ពាេះវាអាច្លធវីាន្លគ្ចី្ន្
ជាងអ្វីខែលធ្លល ប់ោន្ពីរ៉ុន្ និ្ងអ្វីខែលអ្នកលគ្បីគ្ាស់ធ្លល ប់រិត
ែល់។ លគ្តពីទាំលនី្បករមលៅកន៉ុងបលច្ចកវទិា 5G ក៏គ្របែណា ប់
គ្រប់ការរកីច្លគ្រីន្ទាំងខផនកលសែឋកិច្ច និ្ងគ្រប់ទិែឋភ្ជពសងារ
ថ្ន្ជី្វតិរស់លៅរបស់រន្៉ុសស និ្ងោន្សកាា ន្៉ុពលកន៉ុងការលធវីឱ្យ
ទីគ្កុងឆ្ល តលៅជាការពិត។ 

➢ ការអ្ប់រ ាំ 
ែាំបូង និ្ងសាំខាន់្បាំផ៉ុត 5G នឹ្ងនាាំរកនូ្វការផ្ទល ស់បាូរយ ងខាល ាំង
កន៉ុងការោក់ពគ្ងាយបលច្ចកវទិាលៅកន៉ុងវសិ័យអ្ប់រ ាំ។ ឧបករណ៍ 

តភ្ជា ប់លៅកាន់្គ្បព័ន្ធទាំលនី្បបាំផ៉ុត ខែលនឹ្ងតភ្ជា ប់ឧបករណ៍ 
ខែលោន្គ្សាប់លៅគ្បព័ន្ធអ្៉ុីន្ធឺណិតលែីរបបីលងកីន្គ្បសិទធភ្ជព
នឹ្ងគ្តូវាន្ោក់បញ្ចូ លលៅកន៉ុងសាោលរៀន្ និ្ងររួច្ាំខណក
យ ងសាំខាន្ែ់ល់គ្បព័ន្ធថ្ន្ការលរៀន្ និ្ងបលគ្ងៀន្ ក៏ែូច្ជាការ
គ្រប់គ្រងតារសាោលរៀន្។ វាោន្សរតថភ្ជពរាប់បញ្ចូ លអ្វីៗ
ទាំងអ្ស់ ចប់ពីការសោែ តសាំរារលោយសវ័យគ្បវតាិ រែូតែល់
ការគ្តួតពិនិ្តយវតាោន្របស់សិសស និ្ងតារោន្ច្ងាវ ក់លបេះែូង
របស់សិសសកន៉ុងសករមភ្ជពអ្ប់រ ាំកាយជាលែីរ (Teachlr, 2018)។ 
រាយការណ៍ាន្បងាា ញថា រាំរូថ្ន្ការសិកានាលពលអ្នារត
នឹ្ងកាល យជាបរសិាថ ន្សិការួយខែលោន្លកេណៈអ្ន្ារជាតិ 
ជាក់ខសាង និ្រមិតករម និ្ងោន្អ្ន្ារករមខែលអ្ន្៉ុញ្ញា តឱ្យសិសស
លរៀន្ និ្ងគ្ាគ្ស័យទក់ទងាន តារវធីិលផសងៗាន ជាលគ្ចី្ន្ លធៀប
លៅនឹ្ងការលរៀន្សូគ្តនាលពលបច្ច៉ុបបន្ន(Mirzamany, Neal, 
Dohler, និ្ង Rosas, n.d.)។ លោយសារខតបលច្ចកវទិារួរឱ្យ
ចប់អាររមណ៍របស់ 5G លនាេះករមវធីិែូច្ជាគ្បព័ន្ធនិ្រមិត Virtual 
Reality (VR) និ្ង Augmented Reality (AR) នឹ្ងលែីរតួ
នាទីយ ងសាំខាន់្កន៉ុងរ៉ុណភ្ជពថ្ន្ការអ្ប់រ ាំ និ្ងការលរៀន្សូគ្ត
ខផែកលលីការយល់ែឹង។ លៅលពលខែលពួកលរគ្តូវាន្បញ្ចូ ល
ាន  បទពិលសាធន៍្ថ្ន្ការលរៀន្សូគ្តនឹ្ងកាន់្ខតលជ្ឿន្លលឿន្លៅ
រ៉ុខខែលនាាំឱ្យោន្របករាំលែញីន្វាន្៉ុវតាន៍្ងមីថ្ន្ការលរៀន្សូគ្ត
និ្ងការបលគ្ងៀន្ ែូច្ជាការបលគ្ងៀន្តារអ្៉ុីន្ធឺណិត ការពិនិ្តយ
តារោន្ស៉ុខភ្ជពតារអ្៉ុីន្ធឺណិត សាកលវទិាល័យនិ្រមិត
និ្ងថាន ក់និ្រមិត ខែលលរឿងទាំងអ្ស់លន្េះរិន្អាច្សលគ្រច្លៅ
ាន្លោយគ្បព័ន្ធ4Gលឡយី (Exertis ឆ្ន ាំ២០១៩)។ លោយ 
5G អាច្កាត់បន្ថយភ្ជពយតឺយ វទបបាំផ៉ុតែល់អ្នកលគ្បីគ្ាស់ 
គ្រូ និ្ងសិសសអាច្ទទួលាន្ធន្ធ្លន្កន៉ុងការលរៀន្ និ្ងបលគ្ងៀន្ 
ជាពិលសសវលីែអូ្ខែលគ្តូវការលលបឿន្លលឿន្ និ្ងោន្ Capacity 
ខពស់ កន៉ុងការចូ្លលរីល និ្ងទញយក។ ថាន ក់លរៀន្អ្ន្ឡាញ 
និ្ងការខលវលីែអូ្ រវាងគ្រូ និ្ងសិសសអាច្ោន្ភ្ជពងាយគ្សួល
ជាងរ៉ុន្លោយសារលលបឿន្លលឿន្ថ្ន្បណ្តា ញ 5G។ 
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➢ យន្យន្ាសវ័យគ្បវតាិ និ្ងយន្យន្ាតភ្ជា ប់ាន   
ោន្រន្៉ុសសជាលគ្ចី្ន្អាច្ចប់អាររមណ៍នឹ្ងយន្យន្ាែាំលណីរ
ការលោយសវ័យគ្បវតាិ និ្ងឡាន្លហ្គេះលៅកន៉ុងខខសភ្ជពយន្ា 
និ្ងវលីែអូ្លែារ។ ទាំងលន្េះកាន់្ខតខិតលកៀកនឹ្ងការលលច្លច្ញ
ជារូបរាងពិតគ្ាកែលឡីង ជារួយបលច្ចកវទិាថ្ន្ការផ្ទល ស់បាូរ 
របស់5G ខែលនឹ្ងបលងកីតាន្ជាជ្ាំហ្គន្ែ៏អ្សាច រយរួយលៅកន៉ុង
យន្យន្ាសវ័យគ្បវតាិ និ្ងយន្យន្ាតភ្ជា ប់ាន ។ ទក់ទងនឹ្ង
ការគ្តួតពិនិ្តយលែោឋ រច្នាសរព័ន្ធ និ្ងែាំលណ្តេះគ្សាយការ
គ្រប់គ្រងច្រាច្រណ៍ គ្បព័ន្ធ 5G អាច្ជួ្យសគ្រួលែល់ការ
គ្បរូលទិន្នន័្យពីឧបករណ៍ចប់សញ្ញា ខែលាន្ោក់ពគ្ងាយ
លៅលលីផលូវគ្បសពវ ផលូវងនល់ និ្ងកខន្លងខែលោន្ការកកសាេះ។ 
ទន្ាឹរនឹ្ងលន្េះ អ្នកលបីកបរអាច្គ្តូវាន្ជូ្ន្ែាំណឹងអ្ាំពីលលបឿន្ 
និ្ងសាថ ន្ភ្ជពផលូវជារួយនឹ្ងការឱ្យសញ្ញា  ឬឧបទាវលែត៉ុភ្ជល រៗ
ជាក់ខសាង លែយីវាអាច្កាត់បន្ថយលពលលវោខែលអូ្សបនាល យ
លពលលៅលលីែងផលូវ។ ច្ាំលពាេះ បញ្ញា ច្ាំណតរងយន្ា វាអាច្ជួ្យ
អ្នកលបីកបរឱ្យកាំណត់រកកខន្លងច្តរងយន្ាពីច្ោៃ យ តាររយៈ
ឧបករណ៍ចប់សញ្ញា  និ្ងលច្ៀសវាងទីតាាំងខែលោន្រន្៉ុសស
លគ្ចី្ន្។ លលីសពីលន្េះ គ្បព័ន្ធ 5G ក៏អាច្ជួ្យឱ្យការែឹកជ្ញ្ាូ ន្
សាធ្លរណៈែាំលណីរលោយការរលូន្ និ្ងគ្បកបលោយភ្ជពថ្វឆ្ល ត
ផងខែរ លគ្ពាេះអ្នកែាំលណីរ នឹ្ងអាច្ទទួលាន្ព័ត៌ោន្ខែល
ាន្លធវីបច្ច៉ុបបន្នភ្ជពងមីៗ និ្ងការជូ្ន្ែាំណឹងភ្ជល រៗអ្ាំពីទីតាាំង
ខែលរងលភលីង ឬរងយន្ាគ្កុងោន្ភ្ជពរោញឹកបាំផ៉ុត។ ការ
កាត់បន្ថយការច្ាំណ្តយលពលលវោលលីែងផលូវ នឹ្ងរួរច្ាំខណក
ែល់ការកាត់បន្ថយផលប េះពាល់លលីបរសិាថ ន្ ខែលលកីតលឡងី
លោយសារការលធវីែាំលណីរលោយគ្បលយល។ 

➢ ខផនកស៉ុខាភិាល និ្ងលវជ្ាសា្សា 

កន៉ុងវសិ័យស៉ុខាភិាល និ្ងលវជ្ាសា្សា បលច្ចកវទិា 5G ខណនាាំ
នូ្វគ្បព័ន្ធស៉ុខភ្ជពលអ្ឡចិ្គ្តូនិ្ច្ (E-health) និ្ងស៉ុខភ្ជព 
ច្ល័ត (M-health) ខែលជាឧបករណ៍ឆ្ល តថ្វ ឬឧបករណ៍

ច្ល័តសគ្ោប់លសវាករម និ្ងព័ត៌ោន្ស៉ុខភ្ជព ខែលខគ្បគ្បួល
រាប់តាាំងពីការលច្ញលវជ្ាបញ្ញា លអ្ឡចិ្គ្តូនិ្ច្ និ្ងកាំណត់គ្តា
លវជ្ាសា្សាែល់ការោស់លតឿន្ជាគ្បចាំថ្ន្សូច្នាករស៉ុខភ្ជព
សាំខាន់្ៗ។ វាអ្ន្៉ុញ្ញា តឱ្យអ្នកជ្ាំងឺ គ្តូវាន្គ្តួតពិនិ្តយតារោន្
តាររយៈឧបករណ៍ភ្ជា ប់ខែលបញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យ ែូច្ជា ច្ងាវ ក់
លបេះែូង សោព ធឈារ និ្ងកគ្រិតជាតិសករ។ ការរកែល់ថ្ន្ 
5G អាច្ឱ្យអ្នកជ្ាំងឺទទួលាន្ការខងទាំពីលវជ្ាបណឌិ ត និ្ងការ
គ្តួតពិនិ្តយស៉ុខភ្ជពពីច្ោៃ យ តាររយៈគ្បព័ន្ធលអ្ឡចិ្គ្តូនិ្ក 
(Telehealth) និ្ងគ្បព័ន្ធឃ្ល ាំលរីលពីច្ោៃ យ។ លវជ្ាបណឌិ តក៏
អាច្ខលវលីែអូ្លោយរលូន្ និ្ងរិន្ោន្ការរ ាំខាន្កន៉ុងការគ្តួត
ពិនិ្តយអ្នកជ្ាំងឺ ផាល់អ្ន្៉ុសាសន្៍ និ្ងបញ្ាូ ន្សាំលណីលវជ្ាបញ្ញា  
(AT&T Business Editorial Team, 2019)។ លលីសពីអ្វីខែល
លយងីអាច្រិតទ៉ុកាន្ បលច្ចកវទិាលលឿន្បាំផ៉ុតរបស់ 5G អាច្
បលងកីតរន្ាីរលពទយ និ្ងរណឌ លស៉ុខភ្ជពនិ្រមិត និ្ងអាច្សលគ្រច្
លៅាន្នូ្វការវេះកាត់ពីច្ោៃ យលោយលវជ្ាបណឌិ ត និ្ងសូរបខីត
អ្ន្៉ុវតាលោយរន្៉ុសសយន្ា។ 

➢ ការអ្ភិរកសថារពល 

លតី 5G អាច្ជួ្យសន្សាំសាំថ្ច្ថារពល និ្ងបលងកីតរលបៀបរស់លៅ
ខបបបរសិាថ ន្លរគ្តីាន្យ ងែូច្លរាច្? និ្យយឱ្យសារញ្ា 5G 
ោន្សរតថភ្ជពែាំលណីរការឧបករណ៍ចប់សញ្ញា  (Sensor) 
ែ៏លគ្ចី្ន្ខែលគ្តូវាន្លគ្បីគ្ាស់ និ្ងគ្តូវការសគ្ោប់តារោន្
ថារពល និ្ងឧបករណ៍លគ្បីគ្ាស់។ លោយលគ្បីឧបករណ៍ចប់
សញ្ញា  5G អាច្គ្បរូលទិន្នន័្យអ្ាំពីទោល ប់អ្នកលងមីរលជី្ង និ្ង
លទច្គ្កយន្យន្ា ខែលវាបន្ថយ ឬបិទលភលីងលៅជ្៉ុាំវញិតាំបន់្
ខែលោន្ច្រាច្រណ៍តិច្ និ្ងលបីកលភលីងវញិលៅលពលោន្រន្៉ុសស
លែីរកាត់ខកបរលនាេះ។ លលីសពីលន្េះ គ្បព័ន្ធថារពលថ្វឆ្ល ត អាច្
គ្តូវលគ្បីលែីរបបិីទអ្ាំពូល ោ ស៉ុីន្កលតា  ឬោ ស៉ុីន្គ្តជាក់លៅ
លពលខែលាម ន្ន្រណ្តោន ក់លៅកន៉ុងផាេះ អាារការយិល័យ ឬ
រជ្ឈរណឌ លលកទ់ាំនិ្ញ។ 5G ក៏អាច្ផាល់ជូ្ន្នូ្វសរតថភ្ជព
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សគ្ោប់បណា៉ុ ាំ ភ្ជា ប់ថ្ន្ឧបករណ៍បញ្ាូ ន្ល្ែវកង់វទិយ៉ុ Small Cell 
ខែលនឹ្ងបលងកីតលែោឋ រច្នាសរព័ន្ធឥតខខសែ៏ោន្គ្បសិទធិភ្ជព 
និ្ងោន្ទាំនាក់ទាំន្ងាន លៅកន៉ុងទីគ្កុងទាំងរូល។ បណ្តា ញ
ឧបករណ៍បញ្ាូ ន្ល្ែវកង់វទិយ៉ុ Small Cell នឹ្ងគ្តូវាន្បញ្ាូ ន្
សគ្ោប់គ្តួតពិនិ្តយរ៉ុណភ្ជពខយល់ លោយលគ្បីឧបករណ៍ចប់
សញ្ញា ។ ទាំងលន្េះអាច្ជួ្យសន្សាំទាំងងវកិា និ្ងភពខផន្ែី។ 

➢ ខផនកអាជី្វករម 

លកេណៈពិលសសគ្បលសរីលឡងីរបស់ 5G ក៏ោន្អ្តថគ្បលយជ្ន៍្
ែល់វសិ័យពាណិជ្ាករមផងខែរ លោយសារខតការតភ្ជា ប់លលឿន្ 
និ្ងរួរឱ្យទ៉ុកចិ្តាខែលោន្សារសាំខាន់្ខាល ាំងសគ្ោប់ផលិតភ្ជព 
គ្ាក់ច្ាំលណញ និ្ងភ្ជពលជារជ័្យថ្ន្អាជី្វករម។ អាជី្វករម 
នឹ្ងអាច្លផារទិន្នន្័យវលីែអូ្ សាំលឡង និ្ងរូបភ្ជពខែលោន្
រ៉ុណភ្ជពខពស់ លោយកាត់បន្ថយភ្ជពយឺតយ វឲ្យទប ឬ
លសាីរខតរិន្ោន្ខតរាង។ ជារួយលែត៉ុផលលន្េះ វលីែអូ្ និ្ង
រូបភ្ជពខែលគ្កុរែ ៉ុន្នានាាន្បលងាា េះ នឹ្ងកាន់្ខតោន្ភ្ជព
ទក់ទញែល់អ្តិងិជ្ន្ លបីលគ្បៀបលធៀបលៅន្ឹងការផាយ
ពាណិជ្ាករមខែលោន្រ៉ុណភ្ជពទប ខែលោន្រូបភ្ជព និ្ង
សាំលឡងរិន្ច្ាស់។ លៅលពលអាជី្វករមបន្ាបលងកីត និ្ងបលងកីន្
ការលគ្បីគ្ាស់លវទិកាអ្៉ុីន្ធឺណិតកាន់្ខតលគ្ចី្ន្លឡីង ែូច្ជា
គ្បតិបតាិការឌី្ជី្ងល និ្ងការខច្ករ ាំខលកឯកសារតារគ្បព័ន្ធ
ពពក អាជី្វករម កន៉ុងកគ្រិតលលបឿន្លលឿន្របស់អ្៉ុីន្ធឺណិត នឹ្ង
សលគ្រច្ការងារាន្កាន់្ខតលលឿន្ជាងរ៉ុន្ ខែលនឹ្ងនាាំឲ្យោន្
ឥទធិពលវជិ្ាោន្ែល់គ្បសិទធផលរបស់អាជី្វករម (Pickard-
Whitehead, 2019)។ គ្បសិទធផលកាន់្ខតគ្បលសីរលឡងី នឹ្ង
ជ្ាំរ៉ុញឱ្យោន្ផលិតភ្ជពខពស់កន៉ុងច្ាំលណ្តរប៉ុរាលិក និ្ងទាំនាក់
ទាំន្ងលែរវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និ្ងនិ្លយជិ្ត ខែលកតាា លន្េះនឹ្ង
ចូ្លររួបខន្ថរលទៀតកន៉ុងការគ្តួសគ្តាយផលូវសគ្ោប់ការច្ាំណ្តយ
ទប លែយីជាលទធផលនឹ្ងបលងកនី្ច្ាំណូលរបស់គ្កុរែ ៉ុន្ និ្ង
ការរកីច្លគ្រីន្របស់អាជី្វករមជាររួ។ 

➢ ការងាររោឋ ភិាល 

ការោក់ពគ្ងាយលពញលលញថ្ន្គ្បព័ន្ធ5G នឹ្ងរិន្គ្តឹរខតជួ្យ
សគ្រួលែល់វសិ័យឯកជ្ន្ និ្ងរលបៀបរស់លៅរបស់ប៉ុរាលោន ក់ៗ
ប ៉ុលណ្តណ េះលទ ប ៉ុខន្ាវាោន្សរតថភ្ជពជួ្យែល់ការគ្បតិបតាិការងារ
របស់រោឋ ភិាល ខែលរាប់ចប់តាាំងពីឌី្ជី្ងលូបនី្យករមលលី
លសវាសាធ្លរណៈ ការបលងកីត និ្ងគ្បតិបតាិការថ្ន្ទីគ្កុងថ្វឆ្ល ត 
និ្ងរូលោឋ ន្លយធ្លថ្វឆ្ល ត ការពគ្ងឹងសរតថភ្ជពសន្ាិស៉ុខតារ
គ្បព័ន្ធអ្៉ុីន្ធឺណិត និ្ងការអ្ភិវឌ្ឍកោល ាំងពលករម និ្ងរ្ន្ាី
របស់រោឋ ភិាល រែូតែល់យន្ាការថ្ន្ការលលីកទឹកចិ្តាការ
ចូ្លរួររបស់គ្បជាពលរែឋ (Smith, 2018)។ បណ្តា ញ
ឧបករណ៍តភ្ជា ប់លៅកាន់្គ្បព័ន្ធអ្៉ុីន្ធឺណិតែ៏ទូលាំទូោយរបស់ 
5G ោន្សរតថភ្ជពកន៉ុងការបាំពាក់ឧបករណ៍ចប់សញ្ញា  សគ្ោប់
ការគ្បរូល និ្ងបញ្ាូ ន្ព័ត៌ោន្។ ែូលច្នេះលែយី រោឋ ភិាលអាច្
លគ្បីគ្ាសធ់ន្ធ្លន្កាន់្ខតគ្បលសីរសគ្ោប់ការគ្រប់គ្រង និ្ងខក
លរែការងារសាធ្លរណៈ។ អ្វីខែលសាំខាន់្ជាងលន្េះលទៀតលនាេះ 
រឺការលគ្បីគ្ាស់គ្បព័ន្ធនិ្រិមតករម និ្ងករមវធីិឌី្ជី្ងលលផសងៗ
លទៀត ខែលអាច្គ្តូវាន្លគ្បីគ្ាស់លែីរបាីាំគ្ទែល់លបសកករម
ការពារជាតិជាលែីរ។ អ្ងាភ្ជពការពារជាតិ នឹ្ងោន្លទធភ្ជព 
កន៉ុងការលឆលីយតបភ្ជល រៗ ជារួយនឹ្ងយ៉ុទធសា្សាបរសិករមនានា 
តាររយៈការលធវីសោែរណករមទិន្នន័្យបញ្ាូ លាន ពី ឧបករណ៍
ចប់សញ្ញា   ឧបករណ៍ពាក់ជាប់ខលួន្ និ្ងគ្ែូន្ជាលែីរ។ លៅកន៉ុង
ខផនកស៉ុវតថិភ្ជពតារអ្៉ុីន្ធឺណិតវញិ ទិន្នន័្យខែលផាល់ឱ្យ
លោយគ្បព័ន្ធ 5G នឹ្ងលធវីឱ្យរោឋ ភិាលអាច្ែឹងលែត៉ុការណ៍
ជារ៉ុន្ កាត់បន្ថយការរាំរារកាំខែងផលសងៗ និ្ងលគ្តៀរខលួន្
គ្បយ៉ុទធគ្បឆ្ាំងភ្ជពរិន្គ្បគ្កតីតារអ្៉ុីន្ធឺណិត។  

ត ើគុ វិប េិរបស ់5G មានអ្វីខ្លះ? 
លគ្តពីអ្តថគ្បលយជ្ន៍្ែ៏សលរបីរលន្េះ 5G ក៏ោន្រ៉ុណវបិតាិ
រួយច្ាំនួ្ន្ផងខែរ។ ការលកីន្លឡីងថ្ន្សរតថភ្ជពរបស់ 5G កន៉ុង
ការផាល់កគ្រិតបញ្ាូ ន្ នឹ្ងនាាំឲ្យោន្ការគ្ពួយាររភអ្ាំពីសាថ នី្យ៍
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គ្បភព៖ Independent.ie  

បណ្តា ញ។ តារលកេណៈបលច្ចកលទសលែីរបឱី្យ 5G អាច្ផាល់
ឱ្យអ្នកលគ្បីគ្ាស់នូ្វកគ្រិតបញ្ាូ ន្កាន់្ខតលគ្ចី្ន្ ច្លនាល េះរលក
វទិយ៉ុថ្ន្ការលផារទិន្នន័្យពីឧបករណ៍បញ្ាូ ន្គ្តូវខតខលី លែយីលែីរបី
លធវីែូលច្នេះាន្ សាថ នី្យប៍ណ្តា ញគ្តូវខតសាងសង់កន៉ុងច្ោៃ យខលី
ភ្ជា ប់លៅកាន់្ឧបករណ៍។ ការរ ាំខាន្ពីអ្ារ ជ្ញ្ញា ាំង លែីរលឈ ី
និ្ងរជ្ឈោឋ ន្ជ្៉ុាំវញិ ក៏អាច្ោន្ផលប េះពាល់ច្ាំលពាេះការលផារ
ទិន្នន័្យតារច្លនាល េះរលកវទិយ៉ុពីឧបករណ៍បញ្ាូ ន្។ លែត៉ុែូលច្នេះ 
គ្កុរែ ៉ុន្ទូរររនាររន៍្ ចាំាច់្គ្តូវោក់ពគ្ងាយអ្ង់ខតន្
បណ្តា ញបខន្ថរលទៀតលលីអ្វីខែលោន្គ្សាប់ និ្ងលគ្បីបលច្ចកវទិា

រលកវទិយ៉ុ Beamforming  លែីរបឱី្យសញ្ញា អាច្គ្តូវាន្លផ្ទា ត
ច្ាំលាលលៅ និ្ងតគ្រង់លៅឧបករណ៍។ រឯីបញ្ញា រួយលទៀត រឺ
លគ្បកង់វទិយ៉ុ។ សាថ នី្យបណ្តា ញទាំនាក់ទាំន្ងលោយលគ្បីលគ្បកង់
វទិយ៉ុខែលគ្តូវាន្រិតជា ែតឺ (Hz)។ ខខសបញ្ាូ ន្ទិន្នន័្យ
របស់បណ្តា ញ 5G រឺគ្បខែល ៦ GHz ខែលជាបញ្ញា  ពីលគ្ពាេះ
វាគ្តូវាន្ខណន្តាន់្តាប់ជារួយសញ្ញា លផសងលទៀត ែូច្ជាខខស
ផ្ទក យរណបជាលែីរ។ ជាលទធផលថ្ន្សញ្ញា ណែ៏ច្លងែៀតលន្េះ 
អ្នកលគ្បីគ្ាស់អាច្រ ាំពឹងថា ពួកលរនឹ្ងជួ្យបញ្ញា គ្បឈរជារួយ
នឹ្ងការលផារ បញ្ាូ ន្ និ្ងទទួលទិន្នន័្យ (Whatsag, n.d.)។

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ត ើកតពុជាសថ ិតៅចំ ុចណាននបណាេ ញ 5G? 
បនាា ប់ពីការទទួលយកជាផលូវការថ្ន្បណ្តា ញ 4G កាលពីឆ្ន ាំ 
២០១៤ ករព៉ុជាបច្ច៉ុបបន្នជាគ្បលទសអាស៉ុីអាលរនយែ៍ាំបូងលរខែល
បលងកីតបណ្តា ញ 5G ខណៈខែលកូលរ  ខាងតបូងាន្អ្េះអាងថា
ជាគ្បលទសែាំបូងបងែស់ខែលែាំលណីរការគ្បព័ន្ធ 5G តាររយៈ
ការោក់លច្ញបណ្តា ញលសវា 5G លៅខខលរសា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
ករព៉ុជាាន្ច្៉ុេះកិច្ចគ្ពរលគ្ពៀងជារួយគ្កុរែ ៉ុន្បលច្ចកវទិាយកស

របស់ចិ្ន្ រឺគ្កុរែ ៉ុន្បលច្ចកវទិា Huawei កាលពីខខលរសា 
លៅទីគ្កុងលប កាាំង គ្បលទសចិ្ន្ កន៉ុងែាំលណីរទសសន្កិច្ចផលូវការ
របស់នាយករែឋរ្ន្ាីករព៉ុជា លៅកាន់្ទីគ្កុងលប កាាំងចូ្លរួរ
កន៉ុងលវទិកាខខសគ្កវា ត់ និ្ងផលូវលលីកទី២។ លយងតារគ្បសាសន៍្
របស់នាយករែឋរ្ន្ាីករព៉ុជា លោកច្ង់លអាយគ្កុរែ ៉ុន្បលច្ចក
វទិាយកសរួយលន្េះ ជួ្យកសាងសរតថភ្ជពគ្បលទសករព៉ុជា ជា
ពិលសសកន៉ុងវសិ័យបលច្ចកវទិា លែីរបពីលន្លឿន្លសវាករមតារគ្បព័ន្ធ
អ្៉ុីន្ធឺណិតលៅកន៉ុងគ្ពេះរាជាណ្តច្គ្កករព៉ុជា (Phnom Penh 
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Post, 2019)។ ការទទួលយកលែោឋ រច្នាសរព័ន្ធ 5G ែាំបូង
លៅករព៉ុជាលន្េះ ាន្ទទួលការលកាតសរលសីរពីនាយករែឋរ្ន្ាី
ករព៉ុជា ថាជាជ្ាំហ្គន្ែ៏សាំខាន់្ និ្ងែ៏លែរួយសគ្ោប់ការអ្ភិវឌ្ឍ
លសែឋកិច្ច និ្ងបលច្ចកវទិា។ 

លទេះបីវាជាសញ្ញា លែសគ្ោប់ករព៉ុជាក៏លោយ វានឹ្ងគ្តូវការ
លពលជាលគ្ចី្ន្ឆ្ន ាំលែីរបឱី្យ 5G គ្តូវាន្ទទួលយកលពញលលញ
ពីអ្នកលគ្បីគ្ាស់ទាំងអ្ស់ និ្ងអាច្ោក់ពគ្ងាយលៅកន៉ុងវសិ័យ
នានា។ ការលបីកែាំលណីរការថ្ន្បណ្តា ញ 5G លៅករព៉ុជា ាន្
លកីតលឡងីច្ាំលពលខែលោន្ភ្ជពតាន្តឹងថ្ន្ស្ងាា រពាណិជ្ាករម
រវាងសែរែឋអាលររកិ និ្ងចិ្ន្ ខែលអាលររកិាន្ជ្ាំរ៉ុញឱ្យសរព័ន្ធ
រិតារបស់ខលួន្ក៉ុាំឱ្យទទួលយកបលច្ចកវទិា 5G របស់គ្កុរែ ៉ុន្ 
Huawei លគ្ការលែត៉ុផលថា វានឹ្ងរារា ាំងឯកជ្ន្ភ្ជពថ្ន្
ទិន្នន័្យរបស់ពួកលរ។ ងវីលបីោន្ការគ្ពោន្ពីសែរែឋអាលររកិ
ក៏លោយកាី គ្កុរែ ៉ុន្ Huawei ាន្ និ្ងកាំព៉ុងលធវីការជារួយ     
បណ្តា គ្បលទសជាលគ្ចី្ន្ លែីរបបីលងកីតបណ្តា ញ 5G លោយររួ
ទាំងគ្បលទសជិ្តខាងករព៉ុជាខែរ រឺគ្បលទសថ្ង (VOA, 2019)។ 

រឯីលៅកន៉ុ ៃងគ្សុកវញិ គ្កុរែ ៉ុន្ទូរររនាររន៍្ធាំៗ លៅករព៉ុជា 
ររួោន្គ្កុរែ ៉ុន្រិតាែវូន្ (Metfone) ខសលកាត (Cellcard) 
និ្ងសាម តអាសា តា (Smart Axiata) ក៏កាំព៉ុងចប់លផាីរបណ្តា ញ 
5G របស់ពួកលរែូច្ាន ។ ពួកលរក៏កាំព៉ុងគ្បកួតគ្បខជ្ងាន លែីរបី
ចប់លផាីរែាំលណីរការ 5G និ្ងផាល់លសវាករមលែជាងរ៉ុន្ែល់
អ្តិងិជ្ន្។ គ្កុរែ ៉ុន្ខសលកាត ខែលជាគ្បតិបតាិករទូរស័ពា
ច្ល័តធាំជាងលរលៅករព៉ុជា លគ្ាងនឹ្ងោក់ែាំលណីរការគ្បព័ន្ធ 
5G លៅគ្តីោសច្៉ុងលគ្កាយថ្ន្ឆ្ន ាំ ២០១៩ ជារួយនឹ្ងលគ្បកង់ 
៣.៥ GHz។ នាយកគ្បតិបតាគិ្កុរខសលកាត Lan Watson 
គ្ាប់  Nikkei Asian Review កន៉ុងខខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៩ ថា
គ្កុរែ ៉ុន្នឹ្ងែាំលឡងីរូលោឋ ន្ 5G ច្ាំនួ្ន្ ១០០០ កខន្លងលៅ
តារទីគ្កុងធាំៗ ររួោន្រាជ្ធ្លនី្ភនាំលពញ លសៀររាប និ្ងគ្កុង
គ្ពេះសីែន្៉ុជាលែីរ (Asian Nikkei, 2019)។ រ ាងវញិលទៀត 

គ្កុរែ ៉ុន្  សាម ត អាសា តា និ្ងរិតាែវូន្ ក៏លគ្ាងនឹ្ងោក់លច្ញ 
5Gលៅឆ្ន ាំលន្េះផងខែរ លោយសារខតការលគ្បីគ្ាស់ទិន្នន័្យលៅ
ករព៉ុជានាលពលបច្ច៉ុបបន្នលន្េះ រឺោន្ច្ាំនួ្ន្លគ្ចី្ន្ជាងលពលរ៉ុន្ៗ 
(Asian Nikkei, 2019)។ បញ្ញា គ្បឈរធាំបាំផ៉ុតរួយរបស់ 
5G រិន្ច្ាំលពាេះខតករព៉ុជាប ៉ុលណ្តណ េះលទ ប ៉ុខន្ាក៏សគ្ោប់គ្បលទស
ទាំងអ្ស់ខែលកាំព៉ុងគ្បតិបតាិការគ្បព័ន្ធ 5G ខែរលនាេះ រឺលែោឋ
រច្នាសរព័ន្ធ។ ែូច្ខែលាន្លរៀបរាប់ពីរ៉ុន្រក 5G គ្តូវការ
កគ្រិតបញ្ាូ ន្ខពស ់ ែូលច្នេះវាទរទរឱ្យោន្សាថ នី្យប៍ណ្តា ញ
បខន្ថរ។ ការលធវីទាំលនី្បករមឧបករណ៍នឹ្ងលធវីលឡីងលោយោន្
ច្ាំណ្តយខពស់។ ែូលច្នេះ លយងីរួរខតរ ាំពឹងថា ការោក់ឱ្យែាំលណីរ
ការថ្ន្គ្បព័ន្ធនឹ្ងោន្ច្ាំណ្តយលពលយូរ និ្ងរិន្លសមីភ្ជពលឡយី។ 
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