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in_focus
IDRC ၏ “အင္န္ဖိုးကပ္စ္” အမည္ရိွ သုေတသနေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ (in_focus Collection)
မ်ားသည္ ေရရွည္ တည္တခ
့ံ င
ို ၿ္ မဲေသာႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာကာဖြၿ႔ံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး (sustainable international development) နယ္ပယ္ အတြင္း လတ္တေလာဖိအားေပးေပၚေပါက္ေနသည့္ကိစၥ
ရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေန ၾကေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
စာအုပ္စာတမ္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ IDRC ၏ သုေတသနအေတြ႔အႀကံဳ မ်ားမွတစ္ဆင့္
အေရးပါသည့္ေလ့လာသင္ယူစရာမ်ား၊ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပစရာမ်ားအား
နားလည္သိရိွႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ထားသည္။
ထို႔အျပင္
၄င္းတို႔တစ္ခုခ်င္းစီသည္
ျပႆနာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေျခေျချမစ္ျမစ္ေလ့လာမႈမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္
IDRC
၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအတြင္း အေရးပါေသာဆံုခ်က္ (focal point) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး
မတူညီေသာ IDRC ၏ စာဖတ္သူမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတင္း အခ်က္အ
လက္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ထားသည္။ in_focus ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား
အျပည့္အစံုစာရင္းကို www.idrc.ca/in_focus တြင္ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ in_focus စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္း စီကိုလည္း www.idrc.ca/books တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္
ဖတ္႐ႈမွာၾကားႏိုင္ၾကပါသည္။

ဤစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို IDRC မွႀကိဳဆိုပါသည္။
စာဖတ္သူ၏ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳခ်က္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ info@idrc.ca မွတစ္ဆင့္
ထုတ္ေ၀သူထံေပးပို႔ေပးပါရန္။
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မာတိကာ

အႏွစ္ခ်ဳပ္
အမွာစကား - မုိဟာမက္ယူႏြတ္
စီစဥ္သူအမွာစကား
အပိုင္း (၁) - ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ျပႆနာမ်ား [1]
ေလ့လာမႈမ်ားကေဖာ္ျပေနသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာရပ္မ်ားအား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ႏိႈးဆြေပးႏိုင္သည္ဆိုျခင္းပင္။ ဤစာအုပ္သည္ ICT နည္းပညာမ်ားအား
သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ ဆင္းရဲ မြဲေတသူမ်ား၏ဘ၀ႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုမည္
သို႔သက္ေရာက္ေနေၾကာင္းဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္သည့္အေျခခံ လူမႈဘဝအားေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာထားသည့္သုေတသ
နအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။
•

ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာဘ၀မ်ား [1]

•

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ICT နည္းပညာသံုးစြဲမႈ [4]

•

ေနအိမ္သို႔သုေတသနေမးခြန္းမ်ားယူေဆာင္လာျခင္း [6]

အပို္င္း (၂) - လုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္း [10]
အာဖရိက ၊ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔အတြင္း သုေတသနသမားမ်ား၏ ႀကီးမားလွေသာကြန္ယက္ဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈမ
်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ကမၻာအတြင္း ICT နည္းပညာမ်ားအား ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ေမးျမန္းမႈအထိ အေသးစိတ္စူးစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

[10]

•

အေရးႀကီးေေသာသုေတသနနယ္ပယ္မ်ား

•

ကမၻာ့ေတာင္ဘက္အေျခစိုက္သုေတသနကြန္ယက္မ်ား [11]

•

အိမ္ေထာင္စုအဆင့္အခ်က္အလက္ရရိွေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္ [14]

•

အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း [16]
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အပိုင္း (၃) - ဆင္းရဲသားမ်ား ICT နည္းပညာမ်ားလက္ရိွသံုးစြဲေနမႈႏွင့္
တိုးတက္သံုးစြဲႏိုင္မည့္အလားအလာ [22]
IDRC ၏ကူညီေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ တိက်ေသာအိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားမွ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ ဆင္းရဲသားမ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား
မည္သို႔သံုးစြဲေနၾကသည္၊ ဘာ့ေၾကာင့္သံုးစြဲေနရသည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္း ေပးခဲ့သည္။ ေဒသအသီးသီးအလိုက္
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုလည္း သုေတသနက အေလးထားတင္ျပေပးသည့္အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္
ICT နည္းပညာမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေနမႈ သက္ေသသာဓကမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပေပးပါသည္။

ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ICT နည္းပညာအသံုးခ်မႈ [22]
•

သင္ၾကည့္လိုက္သည့္ေနရာတိုင္း၌မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ႔ရမည္

•

တူညီမႈမရိွေသာသတင္းအခ်က္အလက္အေျခခံလူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

•

မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္လာရာ၀ယ္

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုန္းမသံုးစြဲႏိုင္ၾကျခင္း

•

ICT နည္းပညာမ်ားကို ေပြ႔ဖက္ႀကိဳဆိုသည့္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရြ႔ံ႕တြန္႔တြန္႔ျဖစ္ေနသည့္လူႀကီးမ်ား

•

ဆင္းရဲသားမ်ားသည္အေရးပါေသာေစ်းကြက္ျဖစ္လာသည္

•

ေငြကုန္သက္သာမည့္နည္းလမ္းမ်ား ၊ ႏွစ္ႀကိမ္ဖုန္းေခၚပါ

•

ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ငွားရမ္းသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အငွားခ်သူမ်ား

•

ေရဒီယိုႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအေရးပါေနဆဲအာဖရိက

ဘာေၾကာင့္ဆင္းရဲသားမ်ား ICT နည္းပညာရပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၾကသနည္း [48]

•

•

အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာမႈကသက္ေသျပျခင္း

•

အၾကပ္အတည္းအတြင္းအေထာက္အကူေပးမႈ

•

လူမႈေရးရႈေထာင့္အရ ICT နည္းပညာမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲမႈ

•

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေနရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
•

ဘဏ္စာရင္းမရိွသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းေငြေၾကးေလာ

•

ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အလုပ္မ်ား

•

အြန္လိုင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္

•

လယ္သမားမ်ားအတြက္ေစ်းႏႈန္းသတိေပးခ်က္မ်ား

•

ရွင္သန္အသက္၀င္ေနေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား

ICT နည္းပညာမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သလား [62]
•

လူမႈအရင္းအႏွီး(လူမႈေရးအရရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ယံုၾကည္မႈ) တည္ေဆာက္ျခင္း

•

ICT နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲမႈမွထြက္ေပါက္လမ္း
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အပိုင္း (၄) - မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာမ်ား [68]
အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔မွ သုေတသနစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားအား ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ICT
အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ လူမႈေရးအရပါ၀င္ႏိုင္မႈကို ပိုမိုႀကီးထြားေစရာ၌ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ
အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က အေရးပါသည့္ေနရာမွမည္သို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း
သင္ခန္းစာမ်ားေပးေနပါသည္။
•

ICT နည္းပညာမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခန္းက႑မွပါ၀င္ေနသည္
[68]

•

တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္တတ္မႈမ်ားကိုၿဖိဳခြင္းသည့္သာဓက [69]

•

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွလာမည္ [70]

•

အေရးပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ျပန္အသိေပးရမည္ [72]

•

သတင္းအခ်က္အလက္၊ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတိုးတက္သံုးစြဲႏိုင္ေရးတြင္အစိုးရ၏အခန္းက႑ [74]

•

အင္တာနက္သည္ အညမညအျပန္အလွန္မွီခိုမႈစနစ္လိုအပ္သည္ [77]

•

စိတ္ေက်နပ္မႈအႏွစ္သာရအေျခခံစနစ္သည္သာပဓာန [77]

•

ေဒသမ်ားသည္ျခားနားၾကသည္ [78]

အပိုင္း (၅) - အနာဂတ္ကာလ [80]
လူအမ်ားအေျချပဳအခ်က္အလက္စုစည္းျခင္းႏွင့္
လမ္းဖြင့္ထားေသာသင္ၾကားႏိုင္မႈ။
စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္
ကြန္ယက္အေျခခံဆိုက္ဘာစစ္ပြဲ။ နည္းပညာတြင္ ဒီမုိကေရစီဆန္မႈအလားအလာမ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ဆံုး
မည့္အလားအလာႏွစ္ရပ္စလံုး ရိွေနေလသည္။ ဤစာအုပ္ေနာက္ဆံုးအခန္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာမွ ဆင္းရဲသား
မ်ားအတြက္ ICT နည္းပညာမ်ား၏ရလဒ္ေကာင္းေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မႈကတိက၀တ္ႏွင့္ ေဘးသင့္ႏိုင္မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးအား
ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနသည့္အျပင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အသံုး၀င္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ကိုလည္း အႀကံျပဳေပးေနသည္။
•

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္လႈပ္ရွားမႈက ကတိက၀တ္ျပဳတတ္သည္ [80]

•

လူအမ်ားအားစုစည္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္း [82]

•

ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္တြစ္တာတို႔၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ [84]

•

ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းမႈတိုးတက္ေနသည့္ကမၻာႀကီးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား [85]
•

ခြဲျခားဖယ္ထုတ္သည့္ပံုစံသစ္မ်ား

•
အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္

•

•

ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲ

•

ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္က်ဆံုးရွာၿပီ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ကြန္ယက္မ်ားအစီအစဥ္ (IDRC ၏ အခန္းက႑) [88]

ေ၀ါဟာရအတိုခ်ံဳ႕စကားလံုးမ်ားခက္ဆစ္
အခ်က္အလက္အကိုးအကားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား [92]
•
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ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ား
သုေတသနကြန္ယက္မ်ား
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
အေႀကာင္းအရာ (The Issue)
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာရပ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္
၀င္ေငြရရိွရန္၊
အထီးက်န္ျဖစ္ေနမႈေလ်ာ့ပါးရန္ႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ား၊
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္
အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားတြင္
ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း
ႏိုင္ရန္အတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအၿမဲလိုလိုရရိွေစသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာ
(Developing World) တစ္၀ွမ္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲလာမႈ ေၾကာင့္
ယခင္ကလစ္လ်ဴရွဳပစ္ပယ္ခံခဲ့ရေသာ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပင္လွ်င္ ေခတ္မီေနာက္ဆံုးေပၚ ဆ
က္သြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရိွခံစားေနၾကသည္။ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ
ကမၻာေပၚရိွ
အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားသည္
၄င္းတို႔၀င္ေငြ၏အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို
မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုရန္ (သို႔) အင္တာနက္ (online) အသံုးျပဳရန္ သံုးစြဲလာၾကသည္။

ဤစာအုပ္သည္
နည္းပညာဆိုင္ရာမႀကံဳစဖူးေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား၏
အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြ ေလ့လာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏိုင္ငံရိွ
သုေတသနကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိက်ေသာအိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ား(U
nique Household Surveys) အေပၚအေျခခံထားျခင္း ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္
သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကို ဆင္းရဲသားမ်ား မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွနား
လည္ရန္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဤစာအုပ္မွအေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ “မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္အင္တာနက္မ်ားမွ
၄င္းတို႔
မည္သို႔အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခဲ့ရ
သနည္း။”
“ICT နည္းပညာမ်ားအားစရိတ္သက္သာစြာျဖင့္လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားမွ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာရိွလူထုမ်ားအေနျဖင့္
အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွ ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ သုေတသနမွ
မည္သည့္အသိအျမင္မ်ားေပးစြမ္း ႏိုင္သနည္း။”
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သုေတသနပိုင္း (The research)
ဤစာအုပ္၏အဓိကအပိုင္းမွာ
IDRC
၏ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျဖင့္
အာဖရိက၊
အာရွႏွင့္
လက္တင္အေမရိကတို႔တြင္ အေျခခံလူမွဳဘဝအားေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာထားသည့္သုေတသန
(Groundbreaking Research)မွ ေတြ႔ရိွ ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒသဆိုင္ရာကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္း (၃) ခုသည္ ICT နည္းပညာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ား၏ေ
ငြေၾကးသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားအေပၚ စစ္တမ္းမ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ရရိွလာေသာအက
်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအားတိုင္းတာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ကမၻာ့ေဒသ အသီးသီးရိွ ျဖ
စ္ရပ္မ်ားအားစုစည္းတင္ျပထားသည့္အျပင္ ဤအေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍
ေဒသအလိုက္႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည္။

ICT နည္းပညာအားလက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲမွာကုန္က်စရိတ္
ျဖစ္ေၾကာင္း
သုေတသနပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ေတြ႔ရိွၾကေသာ္လည္း
ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဖု
န္းေခၚဆိုမႈ၀ယ္ယူျခင္းကိုမူ ထိခိုက္ ရပ္တန္႔ႏိုင္မႈမရိွေၾကာင္းသိရသည္။ အာဖရိကတိုက္ရိွ ၀
င္ေငြအနည္းဆံုးရရိွေနေသာမိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္
၄င္းတို႔၏
မိသားစု၀င္ေငြအေတာ္မ်ားမ်ားကို
ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
သံုးစြဲေနၾကရာ
ကင္ညာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပင္ သံုးစြဲၾကေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။ တ
န္ဖိုးနည္းပါးေသာဖုန္းေခၚဆိုခေငြႀကိဳတင္ျဖည့္သြင္းႏိုင္မႈမ်ားက
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရိွ
အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကိုသံုးစြဲႏိုင္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္
သာမန္အင္တာနက္တပ္ဆင္မႈ (typical broadband plan) ကုန္က်စရိတ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားရိွ
ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္ထက္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လက္တင္အေမရိကလိုေနရာမ်ိဳးတြင္
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အခြန္ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းလည္းျမင့္မားျခင္းသ
ည္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသားမ်ားမိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။
ထိုအေတာအတြင္း အာရွေဒသတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈကိုဦးစားေပးသည့္ စီပြားေရး
ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈမွာမူ ျမင့္မားလ်က္ရိွသည္။

ဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမွာ မူလအားျဖင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားအတြက္ျဖစ္ေ
သာ္လည္း ဖုန္း၀ယ္ယူၾကသည့္အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာမူ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာအေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းစစ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ အၿမဲလိုလိုဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳေျဖၾကားခံရျခင္းျဖင့္
သိရိွလာၾကသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ဆိုပါက
မိုဘိုင္းဖုန္းရိွလာျခင္းေၾကာင့္
အႀကီးမားဆံုးစီးပြားေရး
အက်ိဳးအျမတ္မွာ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္
အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးသက္သာလာျခင္းျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္း
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာဖန္တီးေပးေနခ်ိန္ မွာပင္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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တစ္ေန႔တစ္ျခား
အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားတိုးပြားလာျခင္းသည္လည္း
ေနအိမ္အေျခစိုက္
(home - based) စီပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားအား
အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရိွသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအ
တြက္ သမား႐ိုးက်ဘဏ္လုပ္ငန္းထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ မိုဘိုင္းေငြေၾကး (mobile
money) မွာလည္း ပိုမိုလူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။

သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲသူမ်ားအတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့က်
လာျခင္းႏွင့္ ICT နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းတို႔အၾကားဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္
မၾကာေသးမီက
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အသက္အရြယ္၊
လူမႈေရးအေျခအေန (cohort) စသည္တို႔ တူညီေသာ အင္တာနက္သံုးစြဲသည့္ပီ႐ူးလူမ်ိဳးမ်ား
အေပၚ ၃ ႏွစ္ၾကာေလ့လာၿပီးေနာက္ အဆိုပါကာလအတြင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္းမရိွသည့္
အလားတူပီ႐ူးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုအခါ
အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား၏
အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္းမရိွသူမ်ားထက္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
ပိုမိုမ်ားျပား ေနေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ အျခားေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံရိွ
ေက်းရြာႏွစ္ရြာအား ေလ့လာမႈတြင္ ငါးလၾကာမွ် အင္တာနက္ႏွင့္မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာေ
က်းရြာတစ္ရြာမွရြာသားမ်ားႏွင့္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာအျခားေက်းရြာတစ္ရြာမွရြာသားမ်ားပါ၀င္ခဲ့သ
ည္။ ထိုအခါ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ အင္တာနက္ႏွင့္မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာပထမေက်းရ
ြာတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအညႊန္းကိန္း (၇) ခု အနက္ အားလံုး၌ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈမ်ားရိွလာေသာ္
လည္း အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာဒုတိယေက်းရြာတြင္မူ အညႊန္းကိန္း (၂) ခု၌သာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း
ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအတြင္း ေနရာတိုင္းနီးပါးလိုလို မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျ
ပဳမႈမ်ားရိွလာေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္မူ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းနည္းပါးေနေသး ေၾကာင္း
သုေတသီမ်ားကေတြ႔ရိွခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေက်းလက္ေနဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေလ့လာသင္ယူစရာမ်ား

(The lessons)

ဤစာအုပ္ပါသုေတသနအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းပါ၀င္သူအားလံုး ICT
နည္းပညာရပ္ မ်ားအား ပိုမိုထိေတြ႔လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစသည့္ မူ၀ါဒေရးရာအေျပာင္းအလဲမ်ားေ
ပၚေပါက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးကူညီႏိုင္ပါသည္။ ခြဲျခားဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရသူမ်ားအပါအ၀င္
လူထုအဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလ
က္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွ ခံစားႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္မူ
၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေလ့လာသင္ယူရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား သုေတသနေလ့
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွပ့ံပိုးေပးပါသည္။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီဖို႔ အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ လ
က္ေတြ႔က်သည့္ေျခလွမ္းမ်ားစတင္ႏိုင္ရန္ ဤသို႔ခ်ျပထားသည္။

 ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွဖို႔လိုအပ္သျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး (telecommunications) ေစ်းကြက္ကိုဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ အလ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုး၀င္ေရာ
က္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမွာ ယင္းက႑အတြင္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား လိုင္စင္အသစ္မ်ား
ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 ICT
နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာခ်ေရးအၾကားဆ
က္ႏႊယ္မႈကို
သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေစေရးအတြ
က္ သက္ဆို္င္ရာဥပေဒအာဏာပိုင္မ်ားက သတင္း အခ်က္အလက္ရယူရာတြင္
အင္တိုက္အားတိုက္ကူညီေပးပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ဆင္းရဲသားအ
က်ိဳးျပဳဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား (pro-poor communications policies) ခ်မွတ္
ႏိုင္ရန္ တစ္ဖန္ျပန္၍ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

 အေျခခံအေဆာက္အအံုကုန္က်စရိတ္
(infrastructure
costs)
အတြက္
အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ICT က႑အား အစိုးရ၏ေငြေၾကးထည့္၀င္စိုက္ထုတ္မႈျဖင့္
ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။

 လူထုအတြက္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနမႈအစား အေျခခံက်က်အေရးပါမႈအျဖစ္သာ
ျမင္ေယာင္
လာေစရန္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ားအား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးပါ။

 လူထုကိုစိတ္ေက်နပ္မွဳေပးႏိုင္သည့္
အႏွစ္သာရရိွေသာအေျခအေနမ်ားကို
ဖန္တီးတည္ေထာင္ေပးပါ။ တည္ေထာင္ကာစ IT လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအားကူညီေပးသည့္
အဖြဲ႔အစည္း (incubators)မ်ားအား ပ့ံပိုး ေပးျခင္း၊ ဦးေဆာင္တီထြင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား
အၾကား
အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈတည္တ့ံေစျခင္းႏွင့္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို
အားေပးခ်ီးေျမွာက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ခြဲေ၀မႈျပဳလုပ္ခံထားရသည့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ား
(decentralized innovation) ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။
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 လုပင
္ န္းခြငလ
္ အ
ို ပ္ခ်က္မ်ားျပည္မ
့ ႏ
ီ င
ို ္ေစေရးအတြက္ အေျခခံကြနပ
္ ်ဴတာတတ္ကၽြမ္းမႈႏင
ွ ့္
လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္ပို႔ခ်ေပးပါ။

 ေအာင္ျမင္မွဳရေသာေျဖရွင္းခ်က္
(solution)
မ်ားသည္
ျပည္တြင္း/ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ သုိ႔ေသာ္
အေျခအေနအားလံုးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ တစ္ခု တည္းေသာမူ၀ါဒ (one-size-fits-all policy) သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရိွတတ္ပါ။
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အမွာစကား
ဆင္းရဲသားမ်ားအေနနဲ႔
၄င္းတို႔၏ဘ၀အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္
ဘယ္လို
လုပ္ႏိုင္သလဲ။
အေသးစားဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးေျပာေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
အေတာ္အသင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရိွ နားလည္ၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ဦးအား ၾကက္အနည္းငယ္
ဒါမွမဟုတ္ ႏြားတစ္ေကာင္၀ယ္ရန္ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ (အေသးစားေခ်းေငြ) ေခ်းငွားလိုက္လွ်င္
ထိုမွတစ္ဆင့္
ေငြျပန္ေပၚႏိုင္သျဖင့္
ေခ်းေငြကိုျပန္ဆပ္ရန္
ေငြေၾကးရရိွေစသည့္အျပင္
ေရရွည္၀င္ေငြရရိွေစျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစား ေခ်းေငြမ်ားမွာ
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အေရးပါေသာ အကူအညီပစၥည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေလသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းသည္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရိွ
အဆင္းရဲဆံုးေသာ
အလႊာမ်ားကိုလည္း
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
သိရိွခဲ့ရသည္။
IDRC မွထုတ္ေ၀သည့္ ဤစာအုပ္ထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာမိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားက
ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀အေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစႏိင
ု ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ေရးသားသူမ်ားက
ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအသံုးမျပဳ ႏိုင္မီက ပီ႐ူးလယ္သမားမ်ား
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရးအဖြဲ႔ (Peruvian peasant-policing group) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူသည္
ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းထူထပ္ေသာေနရာမ်ားအတြက္
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးတြင္
အခက္အခဲမ်ား ရိွေနခဲ့သည္။ ၄င္း၏အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ကိစၥတစ္ရပ္၏အတိမ္အနက္ကိုေဖာ္ျပရန္
အလို႔ငွာ ၀ီစီမ်ား၊ လက္ဆြဲမီးအိမ္မ်ားႏွင့္မီးက်ည္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ ကင္ဆာကုသမႈခံ
ယူရန္ခရီးသြားေနရစဥ္အတြင္း ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေနရသည့္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္
အေနာက္အာဖရိကန္သားအဘိုးအို၏ ျဖစ္ရပ္ ကလည္း မိုဘိုင္းဖုန္းသည္တစ္စံုတစ္ဦး၏ပုဂိၢဳလ္ေ
ရးဘ၀၌ပင္
မည္မွ်ေလာက္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သတိျပဳမိေစပါသည္။ ထို႔အျပင္
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုးမွာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးလူတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ကလည္း
အေသးငယ္ဆံုးေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာသစ္မ်ား၏
အက်ိဳး
ေက်းဇူးကိုရရိွႏိုင္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးေနပါသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားမွတစ္ဆင့္
ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္
မိမိတို႔၏လူနာမ်ားႏွင့္
လြယ္လင့္တကူ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံႏိုင္သကဲ့သို႔ ရပ္ေ၀းတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာဆင္းရဲသားမ်ား
သည္လည္း စရိတ္သက္သာလံုၿခံဳစြာျဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းႏိုင္ၾကေပရာ နည္းပညာသည္ ထိုကဲ့
သို႔နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အက်ိဳးျပဳ ေနပါသည္။ ယခုအခါ ဆင္းရဲတကာ့အ
ဆင္းရဲဆံုးပုဂိၢဳလ္မ်ားပင္လွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ပံုမွန္ သံုးစြဲလာၾကေသာ ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ
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ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာေစ်းကြက္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ ခဲ့ေလသည္။
ဤသို႔ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အခြင့္ၾသဇာႏွင့္၄င္းတို႔အတြက္
မ်ားစြာလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ေလးစားခံရမႈမ်ား ေပးအပ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဤစာအုပ္ပါ သုေတသနမ်ားအရ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလို
အပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ ၀င္ေငြ၏ျမင့္မားေသာအခ်ိဳးအစားအျဖစ္ အျခားသံုးစြဲမွဳမ်ားထက္
ပိုပိုသာသာသံုးစြဲတတ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွ ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္
မိခင္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံအတြင္း
အဆင္းရဲဆံုးပုဂိၢဳလ္မ်ားအၾကား
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား သိသိသာသာ ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းေျပာၾကားလိုၿပီး
လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာျခင္း
ကိုလည္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔
မ်က္၀ါး
ထင္ထင္ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။
ထို႔အျပင္
“ဂရာမင္း
ေက်းလက္ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
အစီအစဥ္” (Grameen Village Phone Program) ၏အခန္းက႑ႏွင့္ ေရွ႕တန္းမွရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ
လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ “ဖုန္းေလဒီ” (phone ladies) မ်ားဟုအေခၚခံရသည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဤစာအုပ္ထဲတြင္ အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္ေပ်ာ္ရႊင္မိပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈရရိွႏိုင္ရန္ ထိုအမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ ေအာင္ျမင္ေသာ စံျပပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေနရာအႏွံ႔ဖုန္းအ
သံုးမျပဳႏိုင္ၾကေသးသည့္ အျခားႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္လည္း ဆင့္ပြားလိုက္လံျပဳလုပ္လာၾကရာ
ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအာဖရိကေက်းရြာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ နည္းပညာ၏အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ေနပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ICT နည္းပညာဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားမွာ
ျပႆနာရပ္အားလံုးအတြက္ အေျဖ မဟုတ္ေသးေၾကာင္းကို ဤစာအုပ္မွေကာက္ခ်က္ခ်ထားရာ
ဥပမာအားျဖင့္
က်ား/မေရးရာမညီမွ်မႈမ်ား
(Gender
Inequalities)
အား
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ကဲ့သို႕ေသာနည္းပညာ
ဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးကြာဟခ်က္မ်ားက်ဥ္းေျမာင္းေရးႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား ၄
င္းတို႔၏ဘ၀အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္တြင္
မည္သို႔ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္ကို ဤစာအုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္စာေရးသူမ်ားက အလင္းေရာင္ ျဖ
န္႔က်က္ေပးေ၀ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

မုိဟာမက္ယူႏြတ္
ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္
ဂရာမင္းဘဏ္တည္ေထာင္သူႏွင့္ယူႏြတ္စင္တာ၏ဥကၠ႒
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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စီစဥ္သူအမွာစကား (Preface)
ဆင္းရဲသားမ်ားသတင္းအခ်က္အလက္ရယူဆက္သြယ္ပံုမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဘာေၾကာင့္
အေလးထား သိရိွသင့္သလဲ။ အလိုလိုသိနားလည္ႏိုင္တာကေတာ့ ဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္
စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈကိုခံစားရႏိုင္ျခင္း၊
သန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္အစားအစာရရိွႏိုင္ျခင္းႏွင့္၊
နာမက်န္းမႈမ်ား၊ ေရာဂါဘယမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည္ တို႔သည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
အေတာ္ေလးအေရးပါေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအရာေတြအားလံုးရရိွေအာင္ သို႔မဟုတ္ ရရိွေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး
နည္းပညာက
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသလား။
မိသားစု၀င္မ်ားသည္
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား က်ေရာက္ေပၚေပါက္ေသာအခါ
အခ်င္းခ်င္းအဆက္အသြယ္ရိွဖို႔ လိုအပ္ သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ား
မည္သည့္ေနရာတြင္ ေစ်းအမ်ားဆံုးရႏိုင္သည္ကို သိရိွ ရမည္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္
မည္သည့္ေနရာ၌
ေရာဂါတစ္ရပ္က်ေရာက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကို
လ်င္ျမန္
တိက်စြာ
သိရိွရန္လိုအပ္သည္။

ထပ္မံသိရိွသင့္သည္မွာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ကူးေျပာင္းမႈ
ျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႐ုတ္တရက္တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္
ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခုသဖြယ္ သံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရိွလူမ်ားအဖို႔
သာမန္သံုးပစၥည္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခါ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားရယူဆက္သြယ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည့္ ပစၥည္းျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္
ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ဂ်က္ဖရီဆာ့ခ်္ (Jeffrey Sachs) က “မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုတာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေပးႏိုင္ဆံုး တစ္ခုတည္းေသာ နည္းပညာ
ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္နည္းပညာ
ရပ္မ်ား၏ အေရးပါ အရာေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္
IDRC အေနျဖင့္ ယင္းနယ္ပယ္အတြင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ကနဦးကတည္းကပင္ IDRC သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရိွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္မ်ား (global networks) ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္
ေပၚထြက္လာေသာ
ICT
နည္းပညာရပ္မ်ားမွ
မည္သို႔အေထာက္အကူ
ေပးေၾကာင္း
စူးစမ္းေလ့လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာသိပၸံနည္းပညာမ်ား (information sciences) အေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာရပ္မ်ား
(ICT4D)
အစီအစဥ္နယ္ပယ္ သည္ IDRC ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တည္ေဆာက္သည့္ (field-building) အားထုတ္မႈမ်ားအနက္မွ ေရွးဦးနမူနာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ နည္းပညာကြာဟမႈ (digital divide) ကိုျဖစ္ေစေသာ ICT ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ အကယ္၍ ၄င္းတို႔ႏွင့္၄င္းတို႔၏
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားခ်န္ထားခံရပါက
အေမွ်ာ္အျမင္ရိွသည့္မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈမ်ား၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္
သုေတသနမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုယ္တိုင္အေပၚပင္လွ်င္ သိသာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ရိွလာလိမ့္မည္ဟု နားလည္လက္ခံၾကေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအား
IDRC အေနျဖင့္ ဤအစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ICT4D ၏ အေစာပိုင္းနည္းဗ်ဴဟာမွာ ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာနယ္ပယ္ပိုင္း
ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္
နည္းပညာကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံ
အေဆာက္အအံု (physical infrastructure) ႏွင့္ပတ္သက္၍ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအား
ရွာေဖြ အသံုးျပဳေနသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေလးထားအာ႐ံုစိုက္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ ICT နည္းပညာမ်ားအား လူအမ်ားထိေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္း
အေျမာက္အျမားကို ဦးစားေပးရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းကြန္ယက္
မ်ားႏွင့္ပညာရွင္အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္းကို အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္
ဤစာအုပ္ထဲပါ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသနအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေအာက္ပါအဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ပါ၀င္ေလသည္။
 ICT
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားအေပၚ
သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္သည့္
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကြန္ရက္ (Research ICT Africa)
 LIRNEasia ဟုေခၚေသာ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသတစ္လႊား ICT မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ လြတ္လပ္တက္ၾကြေ
သာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔(Learning Initiatives on Reforms for Network Economies
Asia)
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 ICT မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈမ်ားအေပၚအေလးထားေလ့လာမႈျပဳသ
ည့္ Regional Dialogue on the Information Society အဓိပၸါယ္ရ လက္တင္အေမရိကရိွ
သုေတသနကြန္ယက္ (DiálogoRegional sobre Sociedad de la Información)

ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ေတာင္ျခမ္းမွလူမ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားသံုးစြဲသည့္
အတိုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍
အထင္အျမင္မွားယြင္းေနမႈမ်ားကို
ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းသစ္သံုး သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ICT ကိစၥရပ္အတြက္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏
ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားအား ေျခရာခံေလ့လာခဲ့ကာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားမွ
မည္သို႔အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း
တိုင္းတာခဲ့ၾကသည္။
ပို၍အေရးပါသည္မွာ
၄င္းတု႔ိ၏ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္မ်ား အတြင္းသို႔ ဆင္းရဲသားမ်ား
ဆက္သြယ္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒပိုင္းျပဳျပင္ေျ
ပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အက်ိဳးရိွေစခဲ့သည္။
ဤစာအုပ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားဟူသည့္ အလြန္အေရးပါေသာ
အေၾကာင္းအရာႏွင့္
ပတ္သက္၍
ကမၻာ့အႏွံ႔မွျဖစ္ရပ္မ်ား၊
သင္ခန္းစာမ်ားအား
ေ
ဒသအလိုက္႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ
ပထမဆံုးစုစည္းတင္ျပထားရာတြင္
ယင္းကိစၥရပ္အေပၚသက္ဆိုင္သူမ်ား
ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစ
ႏိုင္သည့္ပံုစံျဖင့္
ျပင္ဆင္ျပဳစုထားသည္။ သက္ဆိုင္သူမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ICT နည္းပညာမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွလူထုတစ္ရပ္လံုးရယူႏိုင္ေစေရး ႀကိဳးပမ္း ေပးရမည့္
မူ၀ါဒေရးဆြဲသူအစိုးရမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (NGO) မ်ား ပါ၀င္
ၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀မႈတြင္ပါ၀င္သူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။
ဖိလစ္ဖင
ို ္း (Philip Fine) မွာ ေနာက္ကယ
ြ မ
္ ွေန၍ ႀကီးႀကီးမားမား ကူညအ
ီ ားေပးခဲသ
့ တ
ူ စ္ဦးျဖစ္သည္။
အေရးပါသည့္ကူညီမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းမန္ေနဂ်ာ ကယ္လီဟက္ဂတ္တ္
(Kelly Haggart) မွာလည္း ထူးခၽြန္ၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာသူျဖစ္ေလသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္၏ ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႐ိုဟန္ဆာမာရက္ဂ်ီဗာ၊ အယ္လီဆန္ေဂးေ၀ါ့ဒ္ ႏွင့္
ဟာနန္ဂဲပါးရင္န္တို႔ အသီးသီးဦးေဆာင္ၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ၿပီးစီးမႈမရိွခဲ့လွ်င္မူ ဤသို႔ေရးသားရန္ စာအုပ္ပင္ ထြက္ရိွလာ ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၀န္ခံရင္း
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။

လိုေဟာင္းအယ္ဒါ
အစီအစဥ္ဦးေဆာင္သူ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ကြန္ယက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသုေတသနဌာန
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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အပိုင္း (၁)

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ျပႆနာမ်ား
(The issues and the development context)
ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာဘ၀မ်ား
(Wireless signals, changed lives)
ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ
မျမင္ရေသာလိႈင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္
အလြန္တရာေသးငယ္
က်စ္လစ္စြာ
အလင္း၏အျမန္ႏႈန္းျဖင့္
ေလထုကိုျဖတ္သန္း၍
ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ လူသားမ်ားထံသို႔ေရာက္ရိွ ေနၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေလာ
က္ကဆိုလွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာတစ္လႊား ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ားမွာ မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ကာလတြင္မူ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာရပ္
(ICT) မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္မ်ားကို ေနရာတိုင္းလိုလို၌
ျမင္ေတြ႕လာရၿပီး
လူအမ်ား၏ေနထိုင္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
အလုပ္အကိုင္မ်ားသို႔
ရင္းႏွီးစိမ့္၀င္လာခဲ့ေလသည္။

ဥပမာတစ္ခုစဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံက ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ယခုအခါ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူပစၥည္းမွာၾကားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ကလို
လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား
အတြက္ေစ်းထြက္၀ယ္စဥ္
ဆိုင္ကိုပိတ္ထားရန္မလိုေတာ့ေခ်။
အလားတူပင္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားမွာ ေက်းလက္လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ
မွသူနာျပဳတစ္ဦး၏အလုပ္ကိုလည္း မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစခဲ့ရာ ၄င္း၏အေျပာအရ သူမတာ
၀န္က်ရာေက်းရြာမ်ားအတြင္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေက်းဇူး ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအကူအ
ညီရေသာမီးဖြားမႈမ်ားတိုးပြားလာၿပီး ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ကိုလည္း လံုး၀မ
ရိွေတာ့သည့္အထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါကလည္း ကြန္
ပ်ဴတာႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ပံုေသမဟုတ္ေသာအလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္(informal job market)
မ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ကၽြဲႏြားသူခိုး၏ရန္ကို အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအားသတိေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စုေပါင္း
တု႔ံျပန္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ စုစည္းလံႈ႔ေဆာ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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သို႔ေသာ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိုဘိုင္ဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္ သံုးစြဲပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း မရိွၾကေသးခ်ိန္၊
သံုးစြဲပိုင္ဆိုင္
ႏိုင္သူမ်ားစြာမွာလည္း
ယင္းအတြက္
အနည္းငယ္မွ်ေသာေငြေၾကးကိုသာ
သံုးစြဲႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာရိွ လူ မ်ားစြာ၏ဘ၀မ်ားအတြင္း၌ICTနည္းပညာရပ္မ်ားမွာအေျခ
က်ခိုင္မာလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လႊမ္းမိုးေနရာယူထားသည့္ပစၥည္းတစ္ခု
ရရိွသံုးစြဲႏိုင္ေသာပမာဏအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအတြင္း အျခားေသာ ICT နည္းပညာမ်ားထက္
ပိုမိုလႊမ္းမိုးအားသာေနေသာ နည္းပညာတစ္ရပ္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရဒီယိုအေပၚလူႀကိဳက္မ်ားမႈႏွင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမ်ား ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးပြား
လာမႈမ်ားရိွေနေသးေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းမွာမူ အျခားေသာ ICT နည္းပညာအေျခခံအလုပ္မ်ားအတြက္
အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ၊
အီးေမးလ္ေပးပို႔သူ၊ စာသားမက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔သူ၊ တြစ္တာ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာတင္သူ၊
ေဖ့စ္ဘုတ္ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့စာသား႐ိုက္ႏွိပ္ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ “Mxit” အားသံုးစြဲကာ
အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ၾကသူ၊ ေရဒီယိုနားေထာင္သူ၊ မိုဘိုင္းေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းသူ သို႔မဟုတ္ သာမန္
စကားေျပာဆက္သြယ္ေနၾကသူမ်ားတြင္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမွလူမ်ားမွာ တစ္ေန႔တစ္ျခား
တိုးပြားလာလ်က္ရိွသည္။ ထို႔အတူ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာ (laptops) ႏွင့္ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ
(desktops)မ်ားမွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာမွလူအမ်ားစု၏ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ မိုဘိုင္း
ဖုန္း၏လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမႈေၾကာင့္ အေတာ္လွမ္းလွမ္းတြင္က်န္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ
ေက်းလက္ ေနသူမ်ား ပထမဆံုးလက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ ICT နည္းပညာအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွာ
အလြန္တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္း လူအမ်ားစုလက္ထဲသို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ပံု (၁) တြင္ ႐ႈပါ။

ပံု-၁ ။ နည္းပညာရပ္အလိုက္သံုးစြဲျခင္းတိုးတက္မႈျပ႐ုပ္ပံု
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မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈမွာ
ယခုအခါ
တစ္ေန႔လွ်င္ႏွစ္ေဒၚလာမွ်သာ၀င္ေငြရသူမ်ား
အထိ
တိုးတက္ေရာက္ရိွ
ခဲ့သည္။
ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ား
က်ဆင္းသြားျခင္းအတြက္
အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းတို႔တြင္
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတိုးပြားေစသည့္
အစိုးရ မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑အတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္းမွ
အဓိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းတို႔ပါ၀င္ၾကသည္။ ထိုစဥ္အတြင္း ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေန
ျဖင့္တန္ဖိုးနည္းပါးသည့္ ေငြျဖည့္ကတ္ မ်ား၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခံရသူမွေငြေၾကးေ
ပးေဆာင္ရန္မလိုသည့္ calling-party-pays model တို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ဖုန္းမ်ားကို
ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္လာၾကသည္။
လက္ေတြ႔သာဓကမ်ားအရ
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္အင္တာနက္မ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
သံုးစြဲမႈသည္
ဆင္းရဲသားမ်ား၏
၀င္ေငြရရိွမႈအခြင့္အလမ္းကိုတိုးပြားေစႏိုင္ၿပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္
စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈမွ
႐ုန္းထြက္ႏိုင္သည္အထိ
ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
လူမႈေရးပတ္သက္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွာလည္း ICT နည္းပညာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲႏိုင္မႈ
ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအၾကား အဓိကဆက္စပ္ေပးသည့္ အခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္
ရိွေနခဲ့ပါသည္။
အျခားသူမ်ားႏွင့္အၿမဲထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္သည့္
ဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္
၄င္းတို႔ ေနထိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတစ္ေနရာရရိွရန္ကူညီေ
ပးႏိုင္ေသာ အေရးႀကီး သည့္ပတ္သက္စည္းေႏွာင္မႈမ်ားကို တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ကြန္ယက္မ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ကာ social capital ဟုေခၚေသာ
မိမိတြင္ရိွေသာလူမႈအရင္းအႏွီးမွရရိွေစေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္သူမ်ားမွပိုမိုသိရိွ
ႏိုင္ၾကကာ ၄င္းတို႔ထံ ပိုမိုလြယ္ကူစြာေရာက္ရိွေစႏိုင္သည္။
ဤကဲ့သို႔ ပတ္သက္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ ၀င္ေငြရရိွႏိုင္သည့္အရင္းအျမစ္မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနသည့္
သူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရရိွေစရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေပးလိုက္သလိုပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
က်ပမ္း
ေန႔စားအလုပ္သမား
တစ္ေယာက္သည္
မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္
ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရိွေနသည္ ဆိုပါစို႔။
၄င္း၏
ေယာက္ဖျဖစ္သူမွာ
ကံအားေလ်ာ္စြာ
ေဆာက္လက္စတိက
ု တ
္ စ္လံုးအတြက္ ကြနက
္ ရစ္ေလာင္းရန္ အလုပသ
္ မားႏွစဥ
္ ီးလိက
ု ရ
္ ွာေနသည့္
ကန္ထရိုက္တာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆံုမိေလသည္။ ထိုအခါ ေယာက္ဖျဖစ္သူက ထိုအခြင့္အေရးကို
ေယာက္ဖျဖစ္ေသာ ေန႔စားအလုပ္သမားထံ ဖုန္းျဖင့္လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္အသိေပးႏိုင္ရာ
၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးအၾကားရိွ လူမႈေရးအရပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈတို႔အား
ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ICT နည္းပညာသံုးစြဲမႈ
(Poverty alleviation and ICT access)
ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသုေတသနဌာန
(IDRC)
အေနျဖင့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္
ICT
နည္းပညာသံုးစြဲမႈ
ဆိုင္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ကနဦးစူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအတြက္
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။
အာဖရိက၊အာရွႏွင့္
လက္တင္အေမရိကတို႔တြင္ျပဳ
လုပ္ခဲ့သည့္
အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္
မူ၀ါဒဆိုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့မႈမ်ားမွာ
ICT
နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနမည္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း
ထဲထဲ၀င္၀င္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သုေတသနပါအခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမွာ
ICT
နည္းပညာပိုင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္
တိုးတက္မႈ
မ်ားသည္
ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္မွလူမ်ား
(BoP)
ဟု
အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက
ေခၚဆိုၾကသည့္
အနိမ့္ဆံုး၀င္ေငြရရိွသူ
မ်ားထံသို႔
ေရာက္ရိွျခင္းရိွမရိွအား
အေလးထားေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာ
ဆင္းရဲသားမ်ားအားအက်ိဳးျပဳသည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ICT နည္းပညာရပ္မ်ားမွ မည္သို႔
ႏိူးဆြတြန္းအား ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားမွ နားလည္သိရိွလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤသုေတသနမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွထားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္
ထားသည့္ ဦးတည္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အပိုင္း (၃) တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ICT နည္းပညာမ်ား၌
တိုးတက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ထုတ္ႏုတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္
ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏
ေလ့လာမႈမ်ားမွ

စီးပြားေရးအေျခအေနကို
လက္ေတြ႔သာဓကအခ်ိဳ႕

 လိုင္းဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းအပါအ၀င္
ဖုန္းအေရအတြက္တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းသည္
တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး ကုန္ထြက္ (National Economic Output) အေပၚ ေကာင္းေသာအ
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ႏို္င္ငံေပါင္း (၂၈) ႏိုင္ငံမွအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳထား
လ်က္ “Sridhar and Sridhar (2007)” ဆိုသည့္ သုေတသနမွ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
 “Waverman et al. (2005)” ဟူေသာသုေတသနစာအုပ္တြင္ သာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏို
င္ငံ၌ လူအေယာက္တစ္ရာလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္း ၁၀လံုးအပိုရိွတိုင္း လူတစ္ဦးက်ထုတ္ကုန္(per
capita GDP) တြင္ ၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မႈရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုပမာဏမွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆျဖစ္သည္။
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစားနပ္ရိကၡာမူ၀ါဒသုေတသနသိပၸံ
(International
Food
Policy Research Institute) အေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၃ ႏိုင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွ်
“ [1] ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ ပိရမစ္အေျခ၀င္ေငြ (the base of the pyramid) ဟူေသာေ၀ါဟာရကို
ကြယ္လြန္ၿပီး ျဖစ္သည့္ မီခ်ီကန္တကၠသိုလ္မွစီးပြားေရးပညာရွင္ စီေကပရာဟာလတ္ (C.K. Prahalad) က သူ၏ “The
Fortune at the Bottom of the Pyramid” ဟူေသာစာအုပ္ထဲတြင္ စတင္တီထြင္သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ပါ
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေလ့လာမႈမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိးမ်ိဳးေသာေလ့လာမႈမ်ား၊ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားတြင္ ပိရမစ္ေအာက္ေျခ၀င္ေငြဟုသ
တ္မွတ္ရာ၌ မတူညီသည့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ၀င္ေငြရရိွမႈပမာဏကိုအသံုးျပဳၾကရာ ၀င္ေငြရရိွမႈ အတိုင္းအတာ တစ္ရက္လွ်င္
၁.၂၅ ေဒၚလာမွ ၂.၅၀ ေဒၚလာအတြင္းကို ဆိုလိုသည္။ “
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ေလ့လာခဲ့မႈမ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးက႑
၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရိွႏိုင္မႈသည္
GDP တိုးတက္မႈတြင္ ၀.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာေစေၾကာင္း “Torero and Von Branun
2006” ဟူေသာသုေတသနအရ သိရိွခဲ့ရသည္။
 ကမၻာ့ဘဏ္၏
“A
World
Bank
(2010)”
ဟူ၍
ကင္ညာႏိုင္ငံအေပၚ
ေလ့လာတြက္ခ်က္ထားရာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ပထမဆယ္စုႏွစ္ကာလအတြင္း ၄င္းႏိုင္ငံ၏
GDP တိုးတက္မႈေလးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ ICT နည္းပညာက႑ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေၾကာင့္ ငါးေစ်း ပိုေကာင္းေစသည္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာရိွ ငါးဖမ္းသမားမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ ၄င္းတို႔၏ ပုပ္သိုးလြယ္ေသာငါးမ်ားအတြက္
မေရရာလွေသာ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္။
နီးစပ္ရာေဒသေစ်းကြက္ကိုသာ
အမွီျပဳထားရျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ၿမိဳ႕တြင္ စားသံုးသူအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေသာငါးပိုလွ်ံမႈကို
ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားၿမိဳ႕မွ စားသံုးလိုသူမ်ားအတြက္မူ ငါးမလံုေလာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။
ရလဒ္မွာကား ငါးဖမ္းေလွေမာင္းသူမ်ား၊ ငါးဖမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ရိွလာၿပီး
ငါးပိုလွ်ံေသာေနရာမ်ားတြင္ ယင္းပိုလွ်ံငါးမ်ားကို စြန္႔ပစ္လိုက္ၾကရေလသည္။
အလားအလာေကာင္းေသာ ဆန္းသစ္သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္သုေတသနပညာရွင္
ေရာဘတ္ဂ်န္ဆန္သည္
(Robert Jensen - 2007) သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ
ေတာင္အိႏၵိယကယ္ရာလာေဒသရိွ ငါးဖမ္းသမား အေရအတြက္ ၃၀၀ (တစ္ဦးခ်င္း ငါးဖမ္းေလွမ်ားႏွင့္
သေဘာၤငယ္မ်ား၊ ပိုက္မ်ားသယ္ေဆာင္ကာအုပ္စုလိုက္ဖမ္းၾကသည့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္)
ေနာက္သို႕လုိက္ကာ အပတ္စဥ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေဒသတြင္ ၁၉၉၇
ခုႏွစ္၌ မိုဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ခဲ့ရာ ငါးဖမ္းေလွေမာင္းသူမ်ားမွာ ကမ္းေပၚရိွ ငါး၀ယ္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ထို၀န္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ဦးစြာရရိွခံစားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဖုန္းအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေကာင္းစြာထိုက္တန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား
အသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္
ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏
အပတ္စဥ္အျမတ္ေငြမွာ
၉
ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာၿပီး
ေစ်းႏႈန္းမညီမွ်မႈမ်ား
ရိွလာေၾကာင္း
ဂ်န္ဆန္မွတင္ျပခဲ့သည္။
ဂ်န္ဆန္၏ေလ့လာမႈမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္
အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအၾကား သိသာသည့္ ဆက္စပ္မႈကိုျပသရန္ မၾကာခဏ ကိုးကားႏိုင္ခဲ့သည္။
ေလွေပၚမွ ငါးဖမ္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ေသာအျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈျပဳလာႏိုင္ၾက
ရာ ၄င္းတို႔၏ ငါးမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေစ်းႏႈန္းရရိွရန္ ေရြးခ်ယ္ကမ္းကပ္လာၾကေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ဖမ္းမိေသာငါးမ်ား၏ ၃၀ မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိကို ၄င္းတို႔၏ၿမိဳ႕အနီးရိွ
ငါးဖမ္းဧရိယာလုပ္ကြက္အျပင္ဘက္မွ ၀ယ္သူမ်ားထံေပးပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ခါတိုင္းပိုလွ်ံစြန္႔ပစ္ေနက် ဖမ္းမိေသာငါးမ်ား၏ ၅ မွ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိမွာ လံုး၀မရိွေတာ့သည့္အထိ
အလဟႆျဖစ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားေလသည္။ ေလ့လာမႈအရ ငါး၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအတြက္လည္း
ေငြေၾကးအနည္းငယ္သက္သာမႈရိွေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရၿပီး အျခားရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ထားလွ်င္
ေတာင္မွ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈသည္ ေစ်းကြက္အေနအထား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်န္ဆန္၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း
ပုပ္သိုးလြယ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္
ပုပ္သိုးရန္မလြယ္ေသာ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအားႀကီးၾကပ္ရာ၌ မိုဘိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳႏိုင္မႈက အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ဤအေတြ႔အႀကံဳကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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အျခားေသာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ယံုၾကည္ထားသည္မွာမူ ICT နည္းပညာရပ္အသစ္မ်ားအား
႐ိုးရွင္းစြာ စတင္မိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မရိွသေလာက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းပင္။ ၄င္းတို႔ ေထာက္ျပသည္မွာ ယင္းနည္းပညာရပ္မ်ားအေ
ပၚရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမွာ လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ကင္းကြာၿပီး ၾကာရွည္စြာရပ္တည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ
အျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌
ICT
ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရိွမႈမွာ
စာရင္းအင္းေဗဒ နည္းလမ္း (statistically) အားျဖင့္ သိသာထင္ရွားမႈမရိွေၾကာင္း “Dewan and Kraemer (2000)” တြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္
ယင္းအက်ိဳးအျမတ္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရိွခဲ့ရာ အရင္းအႏ
ွီးေပါမ်ားမႈႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအံု ခိုင္မာျပည့္စံုမႈရိွထား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 “Duncombe (2006)” ေလ့လာမႈအရ ICT အသံုးခ်မႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအား
ေလွ်ာ့ခ်
ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း
လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာျပဳျပ
င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ
ပါရိွမွသာ
လွ်င္
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟူ၍
ျဖစ္သည္။
၄င္း၏ေတြ႔ရိွခ်က္အရ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အက်ိဳး ရိွေစသည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္အရင္းအျ
မစ္မ်ားတည္ေထာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ICT နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ် ျခင္းက
ပိုမိုထိေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္
ICT
ဆိုင္ရာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္
ဆင္းရဲသားမ်ားထံ
အခ်ိဳ႕ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သယ္ေဆာင္ေပးလာႏိုင္ျခင္း
ရိွမရိွႏွင့္ပတ္သက္၍
အျငင္းအခံုျဖစ္မႈမ်ိဳး အလြန္နည္းပါးလွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတ
မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ရည္မွန္းသည့္
ပိုမိုႀကီးမားရွင္းလင္းေသာ
စီးပြားေရးႏွင့္
လူမႈေရး
ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္သည္ဟုယံုၾကည္ယူဆေသာ
သုေတသနပညာရွင္ အေရအတြက္မွာမူ တိုးပြားလာလ်က္ရိွသည္။

ေနအိမ္သို႔သုေတသနေမးခြန္းမ်ားယူေဆာင္လာျခင္း
(Taking research questions into the home)

ICT နည္းပညာရပ္မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးကို
ရရိွေစပါသလား။ ဤ ေမးခြန္းမွာ Dewan and Kraemer (2000) ႏွင့္ Duncombe (2006)
တို႔၏ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပညာရွင္ရပ္၀န္းအတြင္း မ်ားစြာေသာျငင္းခံုမႈမ်ားကို
ေပၚေပါက္ ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ျငင္းခံုမႈမ်ားအတြက္ျပန္ၾကားရန္ ႏွင့္ ICT
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နည္းပညာရပ္အသံုးျပဳမႈ ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ
ႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္မူ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေျဖၾကားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ဤေနရာတြင္ အရည္အေသြးအေျခခံေလ့လာမႈမ်ား (qualitative studies) ၊ အိမ္ေထာင္စု
သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူအေျချပဳေလ့လာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဂ်န္ဆန္၏ ေလ့လာမႈမွာကဲ့သို႔ ေ
သးငယ္ေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းအေျခခံေလ့လာမႈမ်ားမွာ
အလြန္႔အလြန္
အသံုး၀င္လာ
ေပသည္။ ၄င္းေလ့လာမႈတို႔မွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ား
မည္ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာေနရာမွပါ၀င္ေနသည္ကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ရန္
ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ICT နည္းပညာရပ္မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္မႈသည္ စီးပြားေရးအရအက်ိဳးအျမတ္ရိွေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔
လက္ခံလွ်င္ ေတာင္မွ ယင္းအား ပိုင္ဆိုင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသးေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
က်န္ရိွေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး
ဖုန္းတစ္လံုးအား
ပံုမွန္အသံုးျပဳသည့္ကုန္က်စရိတ္အတြက္လည္း
ခက္ခဲေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွလူမ်ားမွာ အလြန္စိတ္အားထက္သန္စြာ
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား
ပိုင္ဆိုင္လိုၾကၿပီး
၄င္းတို႔၀င္ေငြ၏
မ်ားျပားလွေသာအစိတ္အပိုင္းကို
ဖုန္းအသံုးျပဳရာတြင္ သံုးစြဲေနၾကသည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္
လာမႈအားေသခ်ာေစရန္ သုေတသနမွ မည္သည့္အသိအျမင္မ်ားေပးလာသနည္း။
IDRC
မွပံ့ပိုးထားေသာ
သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္
ဤသို႔နားလည္သိရိွမႈႏွင့္အတူ
စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို
ICT
နည္းပညာအသံုးျပဳသူမ်ား၏
ေနအိမ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္
မ်ားသို႔ ယူေဆာင္သြားကာ အဆိုပါ နည္းပညာမ်ား ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ မက္ခ႐ိုအဆင့္
(macro level) ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေျခရာေကာက္ေလ့လာရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။
အကယ္၍ ပိုၿပီးအေရးမႀကီးလွ်င္ေတာင္မွ အလားတူအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ တစ္ဦး၊
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ပတ္သက္၍
ေမးခြန္းမ်ားစံုစံုလင္လင္ေမးကာ
၄င္းတို႔အေၾကာင္း နားေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္  မိုဘိုင္းဖုန္း
သို႔မဟုတ္
သင္၏ဘ၀မည္သို႔ေျပာင္းလဲလာသနည္း
 ICT
နည္းပညာရပ္မ်ားက
အေထာက္အကူျပဳသလား

အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္

သင့္ရဲ႕အထီးက်န္ျဖစ္ေနမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္

 မိုဘိုင္းဖုန္းေၾကာင့္သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေျခအေနတိုးတက္လာပါသလား
 ဆက္သြယ္ေရးကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္လို႔ သင္မည္သည့္နည္းလမ္းေတြအသံုးျပဳ
သလဲ
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 သင္၏အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအတြက္ သင့္အေနႏွင့္ အလြန္အမင္းစိတ္ပူပန္မႈခံစားရ
ပါသလား
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ICT
သုေတသနအသစ္
မ်ားလည္း
ေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ

နည္းပညာရပ္မ်ားနယ္ပယ္မွာ
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာကာ
ေပၚထြက္လာသျဖင့္
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားလည္း

 ဖုန္းအသံုးျပဳေရးစရိတ္စကႀကီးမားလြန္းေနေသာသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္
သံုးစြဲမႈမ်ား ပိုမိုရရိွလာေစေရး မည္သည့္အေျခအေနမ်ား လိုအပ္သနည္း
 ICT
နည္းပညာရပ္မ်ား
၊
၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေျခခံအေဆာက္အ
အံုမ်ားစသည္တို႔တြင္
ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္
တိုင္းျပည္၏
GDP
အၾကား
ေကာင္းမြန္သည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မႈ (positive correlation) ရိွေၾကာင္း
သိခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ဆင္းရဲသားမ်ားထံသို႔
ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈေတြကို
မည္သို႔
ျဖန္႔က်က္ေရာက္ရိွေစႏိုင္မည္နည္း
 ICT
ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တြင္
အစိုးရမ်ားႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားမွ
မည္မွ်ေလာက္ပမာဏကို မည္သို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသင့္သနည္း
 မိုဘိုင္းဖုန္းေလာက
တစ္ေခတ္ဆန္းေျပာင္းလဲလာမႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားအား
မည္သို႔အက်ံဳး၀င္သက္ဆိုင္ လာၾကသနည္း
 အီလက္ထေရာနစ္စနစ္အေျခခံေသာ အီး-က်န္းမာေရး (e-health) ၊ အီး-စိုက္ပ်ိဳးေရး
(e-agriculture) ၊ အီး-ပညာေရး (e-education) က႑မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
ယင္းက႑မ်ား၏ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအား
မည္သို႔အသံုးခ်ေနၾကသည္ကို နားလည္ၾကပါသလား
 ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးမွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအား
မည္ကဲ့သို႔ ရယူ အသံုးျပဳေနၾကသနည္း။
 မည္သည့္အေလ့အထမ်ားက အစိုးရမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းတို႔အတြက္
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း
 ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအဖို႔ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအား ဤသို႔ ထပ္မံလက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေရး
တြင္ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း
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အပို္င္း (၂)

လုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္း
Part 2 - The Approach
အေရးႀကီးေေသာသုေတသနနယ္ပယ္မ်ား
(Critical areas for research)
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား (telecommunication networks) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္အျပင္
အေျခခံ ျပည့္စံုေတာင့္တင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအေျခခံစီးပြားေရး (information economy) တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစ ႏိုင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္
နည္းပညာအေျခခံစီးပြားေရးအတြက္
လိုအပ္သည့္
ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း
အမ်ားစုမွာ
ဆက္သြယ္ေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပင္
အစျပဳၾကရသည္။
ဤအတြက္
အေျခခံအားျဖင့္
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ား
(ယင္းအဆင့္မ်ား၏အစီအစဥ္က်နမႈႏွင့္ပတ္သက္
၍ျငင္းခံုမႈတစ္ခ်ိဳ႕ရိွေသာ္ျငားလည္း)
ပါ၀င္ရာ ICT နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား
၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္အားလြတ္လပ္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းသည့္
ဥပေဒျပဳ ထိန္းေက်ာင္းမည့္သူ(Independent regulator) ဖန္တီး ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္
လည္ပတ္လုပ္ကိုင္မႈကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္
နည္းပညာကြာဟမႈက်ဥ္းေျမာင္းေစရန္၊
လူမႈေရးအရ
ပါ၀င္ႏိုင္မႈရိွေစရန္ (socially inclusive) ႏွင့္ အသိပညာအေျမာ္အျမင္ရိွေသာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း
(knowledge society) မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားအေပၚစိတ္၀င္တစားရိွႏိုင္ၿပီး အဆိုပါရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားရရိွေရးဆိုသည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
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ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွေသာ
ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားတစ္ခု
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား စိန္ေခၚမႈသံုးရပ္ႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 နည္းပညာဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈေျခလွမ္းမွာ
အလြန္လ်င္ျမန္လွသျဖင့္
ယင္း၏ပတ္သက္႐ိုက္ခတ္မႈအေပၚ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရိွႏိုင္သည္။

 ထိေရာက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္
သက္ေသျဖစ္ရပ္ကင္းမဲ့ ေနတတ္သည္။

မၾကာခဏဆိုသလို

 သက္ေသျဖစ္ရပ္မ်ားမွ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလွ်င္ပင္
ဆန္႔က်င္ခုခံမႈ မ်ားခိုင္မာစြာရိွေနတတ္သည္။

ကမၻာ့ေတာင္ဘက္အေျခစိုက္သုေတသနကြန္ယက္မ်ား
(Research networks based in the global South)

ဤအခန္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအတြင္းအေရးပါေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကြာဟေနမႈမ်ား
ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေရးကူညီေပးေနသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားကြန္
ယက္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္တင္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသုေတသန
IDRC အေနျဖင့္ အာဖရိက၊ အာရွ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ကရစ္ဘီယံေဒသမ်ားတြင္
ေဒသဆိုင္ရာ သုေတသနကြန္ယက္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
ယင္းမွာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါေသာ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားေဖာ္ထုတ္ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေတာင္အာဖရိကမွ Research ICT Africa (RIA) ၊ အာရွအေျခစိုက္Learning Initiatives on
Reforms for Network Economies Asia (LIRNEasia) ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရိွ Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información(DIRSI) စသည့္အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ICT နည္းပ
ညာဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖန္႔က်က္တည္ေထာင္ ထားမႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ
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အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနၾကရာ ပံု(၂)တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤကြန္ယက္ မ်ားအေနျဖင့္ ICT
နည္းပညာအား ဆင္းရဲသားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာလက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေစသည့္အခ်က္ မ်ားႏွင့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၌ ယင္းအခ်က္မ်ား၏ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ပို၍ေကာင္းစြာနားလည္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရရိွရန္ႏွင့္
ဆင္းရဲသား အက်ိဳးျပဳမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာ၌အကူအညီရေစရန္ ဆန္းသစ္ေသာသုေတသနစစ္တ
မ္းနည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္၄င္းတို႔၏ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား
အပိုင္း(၃)တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ထားပါသည္။

ပံု (၂) - ကြန္ယက္သံုးဖြဲ႔၏တည္ေနရာႏွင့္ ၄င္းတို႔လႊမ္းၿခံဳထားေသာႏုိင္ငံမ်ား

DIRSI -ပီ႐ူးႏိုင္ငံ လီမာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး အာဂ်င္တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဂ်ာေမကာ၊
မကၠဆီကို၊ ပီ႐ူးႏွင့္ ၊ ထရီနီဒက္ႏွင့္တိုဘာကို ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။
Research ICT Africa -ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ဘီနင္၊
ေဘာ့ဆြာနာ၊ ဘူကီနာဖာဆို၊ ကင္မရြန္း၊ ကုတ္ဒီဗြား၊ အီဂ်စ္၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂါနာ၊ ကင္ညာ၊
မိုဇမ္ဘစ္၊ နမီးဘီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ရ၀မ္ဒါ၊ ဆီနီေဂါ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ တန္ဇန္းနီးယား၊
တူနီးရွား၊ ယူဂႏၶာႏွင့္ ဇမ္ဘီယာစေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားသည္။
LIRNEasia
မေလးရွား၊

-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အႏိၵယ၊
ပါကစၥတန္၊

သီရိလကၤာႏွင့္

ထိုင္း

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

12

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

သုေတသနစစ္တမ္းမ်ား

Research ICT Africa (RIA)- အာဖရိကႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏိုင္ငံမွသုေတသီမ်ားပါ၀င္ေသာ

သုေတသန ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Research ICT Africa (RIA) သည္ ေတာင္အာဖရိက
ႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္ကာ ICT နည္းပညာဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ
သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းအေနျဖင့္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္သုံး
စြဲႏိုင္ေရးေထာက္ခံအားေပးကာ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ကမၻာ့တိုက္ႀကီးအစိတ္အပိုင္းမ
်ားအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ
သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ RIA သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ရိွေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္လိုက္ဖ
က္မႈရိွေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးေ၀မွ်ႏိုင္ရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီ
အခ်က္အလက္ႏွင့္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈသုတဘဏ္အား တည္ေထာင္ထားရိွၿပီးျဖစ္သည္။ RIA
၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေထာက္အကူျပဳသင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒထိန္းေက်ာင္းေ
ရးပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို တည္ေထာင္ ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံ
ႏိုင္သည့္ အထူးေလ့က်င့္ေပးထားေသာ မူ၀ါဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အာဖရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားအား
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

LIRNEasia - သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ၿပီး အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသတစ္လႊား

ICT
နည္းပညာ
ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚေလ့လာကာ
တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း (Think Tank) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းအေနျဖင့္
ICT နည္းပညာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္းမွတစ္ဆ
င့္ ေဒသအတြင္းရိွလူအမ်ား၏ဘ၀တိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွသည္။ LIRNEasia ၏
ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေဒသအတြင္း ICT နည္းပညာဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒ ထိန္းေက်ာင္းေရးဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္အစုအဖြဲ႔အား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္အတြင္း
သုေတသနမ်ား၊
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းႏိူးေဆာ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
LIRNEasia သည္
ICT
နည္းပညာရပ္မ်ား
ထိေတြ႔သံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ
ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ေစသည့္
ICT
ဆိုင္ရာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး
႐ႈေထာင့္မ်ားကိုေျပာင္းလဲကာ
ေဒသအတြင္းရိွလူအမ်ား၏ဘ၀ႏွင့္
ICT
နည္းပညာရပ္မ်ားသံုးစြဲႏိုင္မႈကို
တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အစားထိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။

DIRSI

-

ယင္းအဖြဲ႔အစည္းသည္ ICT နည္းပညာဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္သုေတသနမ်ားအား
အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အတူတကြတြဲဖက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္ လက္တင္အေမရိကအေျခစိုက္ကြန္
ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကြန္ယက္သည္ သုေတသနမ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ားျပဳလုပ္ျ
ခင္း၊ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းအျပင္ ေဒသတြင္း ICT နည္းပညာ ဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ DIRSI သည္
လက္တင္အေမရိကရိွ ခြဲျခားဆက္ဆံကာ အေရးတယူျပဳျခင္းမခံရသည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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(marginalized community) မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္အေျခခံစီးပြားေရးအသစ္အတြ
င္း ထိေရာက္စြာပါ၀င္ႏိုင္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားေပၚထြန္းလာ ေရးကို ကူညီေပးလ်က္ရိွသည္။

အိမ္ေထာင္စုအဆင့္အခ်က္အလက္ရရိွေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္
(The need for household-level information)

ဆင္းရဲသားမ်ားအားစစ္မွန္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရရိွေစကာ ၄င္းတို႔၏ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားကို
ထိေတြ႔သံုးစြဲ
ႏိုင္မႈအား
တိုးတက္မ်ားျပားေစႏိုင္သည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေပၚေ
ပါက္လာေစရန္
ICT
နည္းပညာရပ္
မ်ားအား
မည္သို႔သံုးစြဲေနၾကသည္ႏွင့္ပတ္သက္
၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို RIA ၊
LIRNEasiaႏွင့္ DIRSI တို႔သည္ မႀကာေသးမီက သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား
ပစ္ပယ္ခံေနရမႈမ်ားကို ကူညီျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔အေနျဖင့္
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ RIA ၊LIRNEasia ႏွင့္ DIRSI တိအ
႔ု ေနျဖင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူ
မ်ားအား ဆင္းရဲသားမ်ားအက်ိဳးျပဳသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ တိက်ေသာ
ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ သေဘာေပါက္လက္ခံေစႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ားအား
ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (statistics agency) မ်ားမွာ
ေယဘုက်အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားသန္းေခါင္စာရင္း
မ်ားတြင္ ICT အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ထိေတြ႔လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ
်ားအား လံုေလာက္စြာ မေကာက္ယူၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းအနည္းငယ္ကသာ
ICT အသံုးျပဳမႈမ်ားအေပၚ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေသာ္လည္း
ေသးငယ္ေသာနမူနာေကာ
က္ကြက္အရြယ္အစား (small sample size) မ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔ေကာက္ယူထားမႈမ်ားအား ႏို
င္ငံအဆင့္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရန္အတြက္မူ ခက္ခဲေစပါသည္။ ICT ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားေ
ကာက္ခံေရးအတြက္တာ၀န္ရိွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ
အ
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (International Telecommunication Union
– ITU) ျဖစ္ကာ ၄င္း၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာလည္း ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုး
မႈအပိုင္းအတြက္
အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနပါသည္။
ဤစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ
ရရိွတတ္ေသာ္လည္း
မၾကာခဏဆိုသလိုပင္
ျပည့္စံုမႈမရိွျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။
ေထာက္ပ့ံေပးလိုေသာအညႊန္းကိန္းမ်ား (supply-side indicators) သည္လည္း ICT
နည္းပညာရပ္မ်ားအား အိမ္ေထာင္စုမည္မွ်သံုးစြဲသည္၊ ယင္းတို႔အား မည္သည့္အတြက္
သံုးစြဲသည္ႏွင့္ အဆိုပါနည္းပညာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္းရိွမရိွ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုရိွ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားသည္
ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအား မည္သို႔အသံုးျပဳၾကသည္စသည္တို႔ကို မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။
ITU ႏွင့္ ကုလသမဂၢကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ဖရင့္ (UNCTD) တို႔ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္
ကမၻာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႀကီး “Information Society’s Measuring the Information Society Initiatives” မွ ႏိုင္ငံတကာသံုးအညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ စံျပစစ္တမ္းပံုစံမ်ားအား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းမွစာရင္းအင္းပညာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္၀န္ထမ္းမ်ားအားေ
လ့က်င့္သင္တန္းေပးရာတြင္အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မဆိုသေလာက္ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအနည္းငယ္ကသာ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့ေလသည္။
အစိုးရမ်ားသည္
မၾကာခဏဆိုသလို
ဆက္စပ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
အခြန္တိုးေကာက္ျခင္းျဖင့္
ျမင့္တက္လာေသာ
မို
ဘိုင္းဖုန္းထိုးေဖာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို
ျပန္လည္တု႔ံျပန္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔
ျဖစ္လာသည့္အခါ
သုေတသနပညာရွင္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္
ဆင္းရဲသားမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေ
က်ာင္း
အလုပ္အကိုင္မ်ားအား
မည္သို႔တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္
သို႔မဟုတ္
၄င္တို႔၏အခြင့္အာဏာရရိွမႈႏွင့္
ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအားမည္သို႔ရရိွေစႏုိင္မႈစ
သည္တို႔ကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္း ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရွင္းလင္းသရုပ္ေ
ဖာ္ေပးရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ မမွ်မတထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ
အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္းကို
ပညာရွင္မ်ားမွ
ဟန္႔တားကန္႔ကြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ရန္အတြက္လည္း ICT အသံုးျပဳမႈေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ
မရိွမျဖစ္ အေရးပါလွသည္။ ကမၻာႀကီး၏အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
အေကာင္းဆံုးေသာ လံႈ႔ေဆာ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်
က္မ်ားရိွသည့္ အျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ျပျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအစိုးရမ်ားအားလည္း
သိမ္ငယ္မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္
လိုက္လံလုပ္ေဆာင္လာေစျခင္း
ျဖစ္သည္။
ICT
ထိေတြ႔သံုးစြဲႏိုင္မႈႏႈန္းထားအရ အဆိုးဆံုးအေနအထားတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ICT သံုးစြဲမႈ စရိတ္စက
အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံဟု
သတ္မွတ္ခံရျခင္းတို႔သည္လည္း
မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရးမ်ားရိွလာရန္အတြ
က္္ တြန္းအားမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သိမ္ငယ္အရွက္ရမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းျပ
န္ရလဒ္ထြက္ေပၚႏိုင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ခုခံကာကြယ္လိုစိတ္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး
သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွာ
တိုင္းျပည္ကို
အေနာက္တိုင္းပံုစံသြတ္သြင္းရန္ႀကိဳးစားေန
ၾကျခင္း သို႔မဟုတ္
မွ်တမႈမရိွထိခိုက္လြယ္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္းသို႔
အတင္းအက်ပ္ထိုးသြင္းေနျခင္းဟု စြပ္စြဲလာႏိုင္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကသည္။
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အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း
(Collecting household data)

အာဖရိကတိုက္
RIA
သည္
အာဖရိကတိုက္အတြင္း
ICT
ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ႏွင့္
ပတ္သက္၍
ပိုမိုနားလည္သိရိွႏိုင္ရန္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္
နည္းပညာထိေတြ႔လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈဆိုင္ရာ
ရယူသိရိွလိုေသာစစ္တမ္း (demand-side survey) မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္
ႏိင
ု င
္ ံေပါင္း ၁၀ ႏိင
ု င
္ ၌
ံ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ပါ၀င္သည့္ စစ္တမ္းမ်ားျပဳလုပခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ တစ္ဖန္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၃,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ပါကဲ့သို႔
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေကာက္ခံခဲ့သည့္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္
က်ား/မ
လိင္အမ်ိဳးအစား၊
အသက္ႏွင့္ ပညာေရးအျပင္ မိသားစု ၀င္ေငြ၊ ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားစသည္ကဲ့သို႔ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစစ္တမ္းတြင္ဆိုပါက
က်ား/မ ခြဲျခားမႈျပႆနာအေပၚ အေလးထားအာရံုစိုက္သည့္ ဦးတည္အုပ္စု ထားရိွေလ့လာျခင္း
(focus group studies) အား ႏိုင္ငံေပါင္း ၅ ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ကာ ထပ္မံအားျဖည့္ ထားပါသည္။
RIA သည္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၄,၀၀၀ ပါ၀င္ေသာ တတိယေျမာက္စစ္တမ္းအား ၂၀၁၁၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိကႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဤကြန္ယက္အေနျဖင့္
လူေနရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းေတြ႔ရိွရတတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
၍ျပဳလုပ္သည့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးက႑ (informal sector) ႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္ေသာစစ္တမ္း အေပၚတြင္လည္း အမွီသဟဲျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။
RIA မွ ျပဳလုပ္ေသာ ေမးခြန္းလႊာတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ
အိမ္ေထာင္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သ
ည္။ ဒုတိယတစ္ပိုင္းမွာမူ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအား
ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းမ်ားအား အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအား
စီမံခန္႔ခြဲေနသူတစ္ဦးဦးက ေျဖဆိရ
ု ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည့္ တတိယအပိုင္းသည္
တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းျဖစ္ကာ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွ
င့္အထက္ရိွသူတစ္ဦးကေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူသည္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္သည့္ညတြင္
အဆိုပါအိမ္၌အိပ္စက္သူျဖစ္ရမည္။ ေကာက္ခံရာတြင္ ဧည့္သည္မ်ားအပါအ၀င္ အိမ္ေထာင္စု၀င္
မ်ားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ခံရပါမည္။
စစ္တမ္းမ်ားအား
အေရွ႕ကအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းႏွင့္မတူ
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေမးျမန္ေစရန္
စီစဥ္ထားၿပီး
ကနဦးတြင္
စာရြက္မ်ားအသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္
အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွာ
ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္း

16

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ကာလည္းေျပာင္းလဲႏိုင္သျဖင့္
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား မပ်က္စီးေစေအာင္ ကာကြယ္ရန္မွာ
အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားအား
အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္း႐ံုး (NSO)ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေကာက္ယူၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံ၏
အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္း႐ံုး
(NSO)သည္
RIA
အတြက္
စစ္တမ္းေကာက္ယူေပးခဲ့ပါသည္။ ဂါနာ၊ ကင္ညာ၊ မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာအပါအ၀င္
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း NSO ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ၿခံဳၾကည္ပ
့ ါက NSO ၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ွာ အခ်ိဳ႕ေသာလုပပ
္ င
ို ခ
္ ြင့္ အေျခအေနအရ
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွေနၿပီး
စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာတြင္
ပူးေပါင္းျခင္းမျပဳရန္
ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း အတိုက္အခံလကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့ဖူးၾကသည္။
၂၀၁၁-၂၀၁၂
စစ္တမ္းအတြက္ဆိုလွ်င္ သုေတသနသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားေ
ပးရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း ကြင္းဆင္း လုပ္ငန္းႏွင့္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအား
အာဖရိကတိုက္အတြင္း ေစ်းကြက္သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကုမၸဏီအား
လႊဲအပ္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ RIA ကမူ ေကာက္ယူရမည့္ နမူနာအေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားအား
အခ်ိဳးခ်ခ်ိန္ဆသတ္မွတ္ေေပးသည့္
လုပ္ငန္း
မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။
ICT နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားအေပၚ
ထပ္မံ ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ IDRC သည္ “PICTURE Africa” ဟု ေခၚသည့့္ အေရွ႕အာ
ဖရိကေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေဒသ အတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သ
ြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားအၾကားဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာ လ်က္ရိွသည့္သုေတသနစီမံကိန္းတစ္
ခုအား ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ စုစည္းထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုအ
ဆင့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေရအတြက္ (quantitive) ႏွင့္ အရည္အေသြး(qualitative)
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအေပၚအေျခခံထားကာ ဤေလ့လာမႈအေနျဖင့္ အာဖရိကတိုက္အေရွ႕ဘက္ေလး
ႏိုင္ငံအတြင္း ICT နည္းပညာအသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသအိမ္ေထာင္စုမ်ား
အတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ကူညီ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းရိွမရိွႏွင့္ မည္သုိ႔ကူညီေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း
စူးစမ္းေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။
ယခင္အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားမွာ ICT နည္းပညာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိုးေဖာက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္မႈ၊
သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ GDP ကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားအၾကား
အေတာ္အသင့္ ရိုးရွင္းသည္ဆ
့ က္သယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကိသ
ု ာ ၾကည္ရ
့ ထ
ႈ ားျခင္းျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း
ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္း၏ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ GDP
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ
ICT နည္းပညာမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ႏိုင္ငံအဆင့္တိုးတက္မႈႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး
မိုက္ခရိုအဆင့္၌ ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ဤသို႔သိမွတ္မႈႏွင့္အတူ PICTURE Africa စီမံကိန္းတြင္ ကင္ညာ၊ ရ၀မ္ဒါ၊ တန္ဇန္းနီးယားႏွင့္ယူ
ဂႏၶာႏိုင္ငံမ်ားမွ ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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မ်ားအားအသံုးျပဳခဲသ
့ ည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ သုေတသီမ်ားသည္ တစ္ဖြက
ဲ႔ ICT နည္းပညာကိသ
ု သ
ိ သ
ိ ာသာ
သံုးစြဲႏိုင္ၿပီး က်န္တစ္ဖြဲ႔က သံုးစြဲႏိုင္မႈမရိွသည့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳႏိုင္ေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ရပ္အား
ကာလတစ္ခၾု ကာ ေလ့လာခဲ့ေလသည္။ ထိအ
ု ခါ PICTURE Africa သည္ အေရွ႕အာဖရိကေဒသတြင္
ICT နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္စြမ္းမညီမွ်မႈမ်ား၊ ပိုမိုမွ်တစြာသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ရိွေနေသာအဟန္႔အ
တားမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆ
င္းရဲတြင္းမွရုန္းထႏိုင္ေရးတို႔အေပၚ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို
ေကာက္ခ်က္ခ်သံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အာရွတိုက္
LIRNEasia ၏ ပိရမစ္ေအာက္ေျခမွလူမ်ား၏ဖုန္းဆက္သြယ္အသံုးျပဳပံု “Teleuse@BOP”
စစ္တမ္းမွာ ကမၻာ့ဆင္းရဲသူဦးေရအမ်ားဆံုးေနထို္င္ရာေဒသျဖစ္သည့္ ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း
ICT နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳမႈကို စံုစမ္းေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္တို႔၏၀င္ေငြအေနအထားအရ
ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္၀င္ေငြသာရရိွသ
ည့္
ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚ
စစ္တမ္းေလးခုျဖင့္ ေျခရာေကာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္အာရွေဒသ အတြက္ဆိုလွ်င္
လူဦးေရထူထပ္ေသာသံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္
အိႏၵိယ၊
ပါကစၥတန္ႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံတို႔
ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းမ်ားအား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ နီေပါႏိုင္ငံတြင္
ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအေျခအေနေၾကာင့္
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲသျဖ
င့္ ယင္းႏိုင္ငံအား ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ရသည္။ အလားတူအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပင္ ပါကစၥတ
န္ႏွင့္သီရိလကၤာတို႔၏အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း
အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြက္
ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ထို္င္းႏိုင္ငံမွာ
အဆိုပါသံုးႏွစ္စလံုးတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ Teleuse@BOP စစ္တမ္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္သံုးလအတြင္း ဖုန္းလက္ခံရရိွမႈ
သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ အေျခခံျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားအား
တစ္ဆင့္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳသူဟူ၍ ကန္႔သတ္မထားသည့္အျပင္
ဖုန္း၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ရန္
အစီအစဥ္
ရိွသူေရာ၊
မရိွသူမ်ားပါ
ပါ၀င္ခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တု႔ံျပန္ေျဖဆိုသူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ထံမွ ဘာသာစကားေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္
ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးအေျချပဳနည္းလမ္းအသံုးျပဳသည့္ေလ့လာမႈ (qualitative
studies) ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းတို႔မွ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္မႈအေလ့အထမ်ားကို
လွ်ပ္တစ္ျပက္လွစ္ဟျပသခဲဲ့ရာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားလ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရိွမႈ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ကို သုေတသီ မ်ားအားပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳမႈတြင္က်ယ္ျခင္းမရိွေ
သးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။
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လက္တင္အေမရိကတိုက္
လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္မူ ကဲြျပားျခားနားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
IDRC ၏ အကူအညီႏွင့္အတူ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသဆိုင္ရာကုလသမဂၢစီး
ပြားေရးေကာ္မရွင္ (ECLAC) သည္ ICT နည္းပညာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္း
ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္စုအခ်က္ အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျပဳစုခဲ့သည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားမွာ
အစိုးရ၏စာရင္းအင္းဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားအိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း (national household survey) မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား တီထြင္ဖန္တီးမႈစစ္တမ္း (national innovation
survey) မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသီမ်ား အေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလ
က္မ်ားစံုလင္စြာသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ microdata set တပ္ဆင္အသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ICTက႑တ
စ္ေခတ္ဆန္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေရးကို “လက္တင္အေမရိကႏွင့္ကရစ္ဘီယံေဒသ အတြင္းသ
တင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန” ဟု အမည္တပ္
ထားေသာစီမံကိန္းမွ လမ္းျပအလင္းေရာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ DIRSI မွ သုေတသီမ်ားသည္
ECLAC ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဒသအတြင္းဒီဂ်စ္တယ္တစ္ေခတ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္တိုးတက္မႈ
မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္(Jordán et al. 2011, 2013) ထုတ္ေ၀ရန္
ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္
အဆိုပါစစ္တမ္းမ်ားတြင္
ICT
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ပါ၀င္ ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ DIRSI သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏
ယင္းကဲ့သို႔ ICT အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ကိုယ္ပိုင္စစ္တမ္းမ်ားကိုလည္း
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “မိုဘိုင္းဖုန္းမွအခြင့္အလမ္းမ်ား( Mobile Opportunities)” အမည္ရိွေသာ
စီမံကိန္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္
DIRSI
သည္
ဆင္းရဲသား
ရပ္ကြက္မ်ားမွ
လူခုႏွစ္ေထာင္က်ာ္တို႔အား ICT နည္းပညာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏အသံုးျပဳပံု နည္းလမ္းမ်ား၊
ေငြေၾကးသံုးစြဲပံုမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈအား
အဓိကေမးျမန္းခဲ့ေလသည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို အာဂ်င္တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဂ်ာေမကာ၊
မကၠဆီကို၊ ပီရူးႏွင့္၊ ထရီနီဒက္ႏွင့္တိုဘာကိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ေျမျပင္ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းသည္ DIRSI မွသုေတသီမ်ားအား အေစာပိုင္းစီမံကိန္းတ
စ္ခုျဖစ္သည့္ “ဒီဂ်စ္တယ္ဆင္းရဲမႈ” (Digital poor) မွ အႀကံျပဳထားေသာအဆိုၾကမ္း (hypothesis) မ်ားအား စစ္ေဆးခြင့္ ရေစခဲ့သည္။ အဓိကအယူအဆမွာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈမွာ လက္တင္အေမရိက တစ္ခုလံုးနီးပါး လက္ခံရရိွေနၾကေသာ္လည္း
လက္လွမ္းမီႏို္င္မႈႏွင့္အသံုးျပဳႏိုင္မႈအပိုင္းတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
DIRSI ၏သုေတသနအရ ကမၻာေပၚတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားဆံုးထဲ၌
လက္တင္အေမရိကလည္း ပါ၀င္ေနျခင္းပင္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင္၀
့ င္ေငြ ရရိသ
ွ မ
ူ ်ား
ပိုမိုတတ္ႏိုင္ကာလက္လွမ္းမီေစမည့္မူ၀ါဒမ်ားကို DIRSI မွ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခဲ့ေလသည္။
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈရရိွျခင္းႏွင့္အတူ

အခ်ိဳ႕ေသာ

ေသခ်ာေပါက္
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ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားတြဲဖက္ပါရိွမႈကိုေလ့လာဆန္းစစ္သည့္
“Mobile Opportunities 2.0” ဟူေသာ ဒုတိယေျမာက္ စီမံကိန္းအား “Mobile Opportunities”
စီမံကိန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ကတိက၀တ္ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေသာ
နယ္ပယ္မ်ားအနက္မွ
မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖန္႔ေ၀
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္မ
်ား က်ယ္ျပန္႔ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပို၍အဆင့္ျမင့္သည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွစ္သက္ၾကသည့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ၀ယ္လိုအားပံုသ႑ာန္မ်ားေၾကာင့္
အမ်ားတကာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမူ၀ါဒမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားက လွစ္ဟအသိေပးခဲ့ ပါသည္။
လတ္တေလာတြင္
DIRSI
သည္
အင္တာနက္တပ္ဆင္သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ရရိွလာေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးရလဒ္ မ်ားအား အလုပ္အကုိင္ရရိွျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးျခင္းႏွင့္ ပညာေ
ရးအက်ိဳးရလဒ္ခံစားရျခင္းဟူသည့္ အေရးပါေသာနယ္ပယ္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆
ႏိုင္ငံ၌ ေလ့လာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ထိုအခါ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္၀င္ေငြရရိွမႈတို႔အေပၚ အင္
တာနက္၏ေကာင္းေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အေစာပိုင္းသာဓကမ်ားအရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အင္တာနက္မ်ားတပ္ဆင္ သံုးစြဲျခင္းမွရရိ
ွေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္မူ ရွင္းလင္းမႈသိပ္မရိွဘဲ သင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာ၊ ေ
က်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈအေတြ႔အႀကံဳစသည့္
အျခားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာအေပၚလည္း
မူတည္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။
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အပိုင္း (၃)

ဆင္းရဲသားမ်ားICT နည္းပညာမ်ား
လက္ရိွသံုးစြဲေနမႈႏွင့္တိုးတက္သံုးစြဲႏိုင္မည့္
အလားအလာ
Part 3 - Current and potential use of ICTs by the poor

ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ICT နည္းပညာအသံုးခ်မွဳ
(How the poor use ICTs)

သင္ၾကည့္လိုက္သည့္ေနရာတိုင္း၌မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ႔ရမည္
(Mobile phones everywhere you look)
အာဖရိကေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း ၾကက္ကေလးမ်ား ဟိုဒီေျပးလႊားေနစဥ္ ဆူညံေနေသာ
သူတို႔၏ေအာ္သံမ်ားအား ထိုးေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာသည့္အသံမွာ ေက်းလက္႐ိုးရာအေငြြ႔အသက္
နည္းပါးလွ သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုး၏ ျမည္သံျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ရြာတြင္ ျမစ္ကမ္းနံေဘး
အ၀တ္ထိုင္ေလွ်ာ္ရင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားစကားစုေျပာေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က
ဖုန္းဆက္ဖို႔
သူ၏ဖုန္းကိုထုတ္လိုက္
ခ်ိန္တြင္
သူတို႔စကား၀ိုင္းထဲမွလူတစ္ေယာက္ကို
ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာ တစ္နံတစ္လ်ား ရိုးရာေက်းလက္လူေနမႈဘ၀ျ
ပယုဂ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ မိုဘိုင္းဖုန္းမွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရလာခဲ့သည္။
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မိုဘိုင္းဖုန္းမွာ
ယခုအခါ
၀င္ေငြအဆင့္အသီးသီးတြင္ရိွေသာလူအားလံုး၏ဘ၀တြင္
အေရးပါေသာေနရာမွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ၄င္း၏ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳမႈကိုေဖာ္ျပသည့္
စာရင္းဇယားမ်ားအရ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ ေနသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေၾကးန
န္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ လူတစ္ရာလွ်င္မိုဘိုင္း
ဖုန္းအတြက္ေငြသံုးစြဲသူ ၉၁ ဦးရိွေၾကာင္း သိရသည္။
ကမၻာေပၚရိွ
အဆင္းရဲဆံုးေသာအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
လူတိုင္းနီးပါးလိုလို
ICT
နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲနိုင္သည့္
နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို
ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။
LIRNEasia
၏
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ဆင္းရဲသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွလူမ်ိဳး ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ
လြန္ခဲ့သည့္သံုးလအတြင္း ဖုန္းအသံုးျပဳမႈရိွခဲ့ေၾကာင္း (Samarajiva 2011, Teleuse@
BOP4) ေတြ႔ရသည္။ အလားတူ ကိန္းဂဏန္းမ်ိဳးမွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျမင့္မားေသာႏႈန္းထားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္
ႀကိဳးဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္ေနေသာ္လည္း စုစုေပါင္းသံုးစြဲႏိုင္မႈပမာဏတိုးျမွင့္လာခဲ့
သည္မွာ တစ္ဟုန္ထိုး အသံုးျပဳ လာၾကသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္
ငံမ်ားထက္စာလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ လက္တင္အေမရိကလိုေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္
ဤကိစၥမွာမွန္ကန္ေနေပသည္။ DIRSI မွထုတ္ေ၀ေသာ စာတမ္းတစ္ခု (Bonina and Illa
-2008) တြင္ေရးသားထားသည္မွာ “မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ထိုးေဖာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္သည့္အဆင့္မွာ
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတစ္ေလွ်ာက္ ႀကိဳးဖုန္းအသံုးျပဳမႈရရိွခဲ့သည့္အဆ
င့္ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္သြားသည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ကြဲထြက္လာျခင္းက
ယခင္က
တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳဖို႔
အခြင့္အေရး မရိွခဲ့သူ မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲႏိုင္လာေစခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ
လူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္နည္းပညာ တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ပင္
ေတြးထင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
၄င္းတို႔အား
ဆင္းရဲသားမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္
ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္မွေန၍ မိမိ၏သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေနရေသာ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွေန႔သည့္ မည္သူမဆိုသည္ အားထားရသည့္
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳခ်င္ၾက၊ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လိုအပ္ၾကသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းသည္
ရပ္ေ၀းတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏
လႊဲပို႔ေငြအေပၚမွီခိုေနရသည့္
ဆင္းရဲသားမ်ားကို အဆိုပါ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္
အၿမဲအဆက္အသြယ္ရေနေစသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ
အနီးအနားတိုင္းျပည္တြင္ရိွေသာ
အက်ပ္အတည္းႀကံဳလွ်င္ကူညီေပးေနက်ပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္အကူအ
ညီလိုအပ္ေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္လာသည္။ ထို႔အျပင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ထံ
စကားစျမည္ေျပာရန္အတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာပင္ဖုန္းဆက္လိုက္ႏိုင္သည္။ နမ္မီးဘီးယားႏိုင္ငံရိွ
အိုမီဖီတု
(Omifitu)
ေက်းရြာအတြင္း
လူဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားလြန္းေသာ
အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္
လူေနမႈ
အဆင့္အတန္းမွာအလြန္နိမ့္က်ေသာ္လည္း
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတိုင္းတြင္ ဖုန္းတစ္လံုးစီရိွၾကေလသည္။ နမ္မီးဘီးယားအမ်ိဳးသားတစ္ေ
ယာက္သည္ အလုပ္သမား ၁၅၄ ေယာက္ရိွသည့္ သူလုပ္ကိုင္ရာရံုးတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ၁၅၃
လံုးရိွေၾကာင္းေရတြက္မိရာ
သူသပ
ိ ္မၾကာခင္၀ယ္ယူခဲ့ေသာဖုန္းမွာ
၁၅၄
လံုးေျမာက္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တူညီမႈမရိွေသာသတင္းအခ်က္အလက္အေျခခံလူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(Not the same information societies)
ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရိွ သတင္းအခ်က္အလက္အေျခခံလူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ လ်င္ျမန္စြာ
ပ်ံ႕ႏွခ
႔ံ သ
ဲ့ ည့္ ကြနပ
္ ်ဴတာမ်ားႏွငအ
့္ င္တာနက္တမ
႔ို တ
ွ စ္ဆင့္ ေပၚေပါက္ချဲ့ ခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိပ
ု ါက
ကေနဒါ၊ ေနာ္ေ၀းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွလူမ်ားမွာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားအား စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ
တစ္လံုး(Desktop Computer) ႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚဖြင့္လွစ္ထားသည့္အေကာင့္တစ္ခုတို႔မွတစ္
ဆင့္ ပထမဦးစြာမိတ္ဆက္ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီကပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွာ
လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေရြးခ်ယ္မႈပစၥည္းအျဖစ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ေက်ာ္တက္သြားခဲ့ေလသည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ
ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္အင္တာနက္တို႔မွာ
လူတိုင္းအသံုးမျပဳႏိုင္ေသးသည့္ အိမ္ရိွဇိမ္ခံပစၥည္းစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
အဲ့ဒီအစား ယေန႔ အာဖရိတိုက္ႏွင့္အာရွတိုက္သားအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔၏မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္
အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအား ပထမဆံုးစတင္ထိေတြ႕လာၾကသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္လာရာ၀ယ္
(Internet going mobile where it can)
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ RIA မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစစ္တမ္းမ်ားအၾကား
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အသိသာဆံုးျခားနားခ်က္တစ္ရပ္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားေၾကာင့္အင္တာနက္သံုးစြဲမႈျမင့္
တက္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာနက္ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈဆိုင္ရာစစ္
တမ္းတစ္ရပ္အရ အာဖရိကတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားလြန္းေနသ
ျဖင့္ အင္တာနက္ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နိမ့္က်ေနပါသည္။
ခ်ိတ္ဆက္တပ္ဆင္မႈကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားျခင္း ကလည္း ေနာက္ထပ္ပိုဆိုးေစသည့္အခ်က္တစ္
ရပ္ျဖစ္ေလသည္။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ စစ္တမ္းအရ အာဖရိက ၁၁ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ
သိသိသာသာ တိုးတက္လာရာ ၁၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမွာ ယခုအခါ
အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္
အဓိကက်သည့္
အစဦးဆံုးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာေလသည္။
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ဤသို႔ျဖစ္လာျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းအားျဖင့္ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ လက္ပ္ေ
တာ့ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထက္စာလွ်င္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းမွာ ICT နည္းပညာ
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ေငြေၾကးကုန္က်မႈ ပိုမိုနည္းပါးစြာလိုအပ္ၿပီး ေနအိမ္၌ လွ်ပ္စစ္မိီး ရိွရန္လည္း
မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈမ်ားကလည္း
လူႀကိဳက္မ်ားလွသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္းအား ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ခုစလံုး၌ပင္ အင္တာနက္၏စုပ္
ယူ၀ါးမ်ိဳႏိုင္မႈမွာ မမွ်မတျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္အင္တာ
နက္သံုးစြဲမႈ တိုးပြား လာခဲ့ေသာ္လည္း အီသီယိုးပီးယား၊ တန္ဇန္းနီးယားႏွင့္ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ
အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ အေလ့အထ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပံု - ၃)

ပံု (၃) ။ အာဖရိကတိုက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္အင္တာနက္သံုးစြဲမႈျပပံု

ဤအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အာရွတိုက္ရိွ ဆင္းရဲသားမ်ားတြင္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ
LIRNEasia မွ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ဆင္းရဲသား ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပါကစၥတန္တြင္ ဆင္းရဲသား ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အင္တာနက္သံုး
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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စြဲဖူးျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုထက္မက ၾသခ်ယူရေလာက္ေအာင္ပင္ အင္တာနက္ဆို
သည့္စကားလံုးအားမၾကားဖူးေသးသည့္ ဆင္းရဲသား အေရအတြက္မွာ အိႏိၵယနိုင္ငံတြင္ ၂၄
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေနသည္ ဆိုျခင္းပင္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း
ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈႏႈန္းမွာလည္း
အေတာ္အတန္
နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက ၁၁ ႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
RIA ၏ စစ္တမ္းအရ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရိွေသာႏိုင္
ငံ ေလးႏိုင္ငံသာရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ယင္းတို႔အနက္ ေတာင္
အာဖရိကတစ္ႏိုင္ငံတည္းသာလွ်င္
ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈႏႈန္း
၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္းနားအထိ
ရိွေနပါသည္။ က်န္သံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ကင္ညာ၊ ကင္မရြန္းႏွင့္ နမ္မီးဘီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈႏႈန္းထားမွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
အသီးသီး (Calandro et al. 2012)
တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍
အာရွတိုက္ရိွဆင္းရဲသားမ်ားအၾကား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ၁၇
ရာခိုင္ႏႈန္းတို႕မွာ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ႏွင့္
အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ ယင္းကဲ့သို႔ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းမွာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သာလွ်င္
ရိွေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ ဆင္းရဲသားဦးေရ၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာကိုၾကားပင္
မၾကားဖူးၾကေၾကာင္း (LIRNEAsia , 2011–2012) သုေတသနအရ သိရပါသည္။
အစိုးရမ်ား၊ အလွဴရွငမ
္ ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲအ
႔ စည္းအင္ဂ်ီအမ
ို ်ားအေနျဖင့္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊
ပညာေရးႏွင့္ က်ား/မ အခြင့္အေရးညီမွ်မႈျမွင့္တင္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရးအတြက္ နည္းပညာရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာၾကစဥ္
၄င္းတို႔အကူအညီေပးရန္ႀကိဳးစားေနသည့္
လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလူမ်ားသည္
နည္းပညာမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု ထိေတြ႔သံုးစြဲေနၾကသည္ကို နားလည္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။
ထိုသို႔နားလည္မႈမရိွပါက ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ က်႐ံႈးလြယ္သည့္ အေနအထားတြင္
ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖုန္းမသံုးစြဲႏိုင္ၾကျခင္း
(Women

not coming to the phone)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ ICT နည္းပညာမ်ား
ထိေတြ႔သံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးၾကၿပီး နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေခတ္မီဆန္းျပားလာေ
သာအခါႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားလာေသာအခါ ဤကြာဟခ်က္မွာပိုမိုႀကီးမားလာေၾကာင္း
RIA ၏ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ စစ္တမ္းပါ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခြဲျခားအထူးျပဳသည့္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
(Deen-Swarray et al. 2013) အရ သိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အင္တာနက္
အသံုးျပဳႏိုင္မႈအလားအလာ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းႏိုင္ရာ အထူးသျဖင့္
အီသီယိုးပီးယား၊
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ဂါနာႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိက၊ နမ္မီးဘီးယား၊ ကင္ညာႏွင့္
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ထပ္ၿပီးသားမိန္းမတစ္ေယာက္အဖု႔ိ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳႏိုင္ခြ
င့္မ်ားျပားႏိုင္ေသာ္လည္း အာဖရိကအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳခြင့္
နည္းပါးၾကပါသည္။
ဂါနာမွလြဲ၍
ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္
ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္
အေရးပါေသာအခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ၀င္ေငြျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္မူ ပညာေရးမွာ ကြန္ပ်ဴတာအ
သံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ေကာင္းစြာဆက္စပ္ အေထာက္အပ့ံျပဳလ်က္ ရိွသည္။
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္
ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ICT
နည္းပညာရပ္မ်ားအား ထိေတြ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း
PICTURE Africa ၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလးႏိုင္ငံစစ္တမ္း (May et
al. 2011)အရ သိရပါသည္။ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အာဖရိကတိုက္အတြင္း ၁၇
ႏိုင္ငံေလ့လာမႈအရလည္း ၀င္ေငြနည္းပါးေသာအုပ္စုမ်ားမွ ေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္ၾကသူထက္၀က္ခ
န္႔သာလွ်င္ (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအပါအ၀င္) မိုဘိုင္းဖုန္းရိွၾကၿပီး ေက်းလက္ေဒသေနအုပ္စုမ်ားမွ
ပါ၀င္ၾကသူမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူမရိွၾကပါ (Gillwald et al. 2010) ။ ဆက္သြ
ယ္ေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရိွသည့္အျပင္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈကို
လည္း တစ္ဦးတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္ (monopoly) ခံထားရေသာ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံမွ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက RIA ကို တိုတိုတုတ္တုတ္ပဲေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မမိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးေလာ
က္ရိွခ်င္ပါတယ္..ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မက မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး” ။
ဤအေျခအေနကိုေျပာင္းလဲရန္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအဖို႔
မည္သည့္ပကတိအေျခအေနလို
အပ္ေနသနည္း။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအား
ပိုမိုထိေတြ႔သံုးစြဲေနၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုအလိုက္အေျခခံ (group-specific) ထားသည့္စာရင္းဇယားမ်ားသည္ပင္ မည္သည့္အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးရန္လိုအပ္ေၾကာ
င္းသတ္မွတ္ျခင္းကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ိဳးအတြက္ အကူအညီ သိပ္မျဖစ္ေပ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ RIA
အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးညီမွ်စြာ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအားထိေတြ႔သံုးစြဲႏို
င္မႈမရိွျခင္းကို ICT မူ၀ါဒမ်ားသက္သက္ေျပာင္းလဲျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္မလံုေလာက္ဘဲ
သက္ဆိုင္သည့္အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း
မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ် ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ရိွေနသည့္အဟန္႔အတားမ်ားအနက္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ စံ
ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာအဟန္႔အတားမ်ားအတြက္မူ
ဥပေဒအရခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ
ခက္ခဲေနေသး ေၾကာင္း RIA မွ သတိျပဳမိခဲ့သည္။
ျခြင္းခ်က္မရိွသေလာက္ပင္RIA
၏
၂၀၁၁-၂၀၁၂
စစ္တမ္းမွအတည္ျပဳခဲ့သည္မွာ
စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္
ICT နည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးျပဳနိုင္မႈ နည္းပါးၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ။ (ပံု - ၄) ။
ဤသို႔ မညီမွ်မႈတိုးပြားလာရျခင္းမွာလည္း နည္းပညာ ရပ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္
ပို၍ ေခတ္မီဆန္းျပားလာၿပီး စရိတ္စကႀကီးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပိုမိုျမင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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မားေသာပညာေရးႏွင့္၀င္ေငြအဆင့္တို႔မွာ နည္းပညာရပ္မ်ားကို ပိုမိုထိေတြ႔အသံုးျပဳလာႏိုင္
ေစခ်ိန္တြင္ ပညာေရးႏွင့္၀င္ေငြအဆင့္နည္းပါးသည့္အုပ္စုမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအခ်ိဳး
မွာလည္း မ်ားျပားလ်က္ရိွေနျခင္းမွာ အ့ံၾသစရာေတာ့မဟုတ္ေတာ့ေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ
်ိဳးသားမ်ားအၾကား ပညာေရးႏွင့္၀င္ေငြပို၍မွ်တမႈရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား
ICT
နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္မွာ
ေယဘုက်အားျဖင့္
ပိုမိုျမင့္မားတတ္သလို
အသံုးျပဳမႈအပိုင္းတြင္လည္း ပိုမိုမွ်တေလ့ရိွသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
လူမႈေရးအရ
ပိုမိုဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ
နည္းပညာကြာဟခ်က္ (digital divide)မွာ ပိုမိုႀကီးမားတတ္ၿပီး စင္စစ္အားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ICT အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ႏွင့္တြဲဖက္ရိွရမည့္ အရာမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၀င္ေ
ငြအခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ိဳးဥပမာတစ္ရပ္ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္
အေဖာ္မိန္းမသားမပါဘဲအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟိုဟိုဒီဒီ သြားလာျခင္းအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားမႈအရ
သိျမင္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔၏အခ်ိန္အမ်ားစုမွာ မိသားစုအိမ္ အလုပ္ႏွင့္ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာ
က္ျခင္းအတြက္ျဖစ္ေနကာ မိသားစုေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအမ်ားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားမ်ားကလွ်င္
ဆံုးျဖတ္ေပးၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ပါကစၥတန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္အမ်ားျပည္
သူသံုးဖုန္းအသံုးျပဳမႈနည္းပါးလွျခင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏိုင္ခ်ိန္မ်ားမွာ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူမွ ခ်စ္ၾကည္
ရင္းႏီွး၍လိုက္ေလ်ာမႈအေပၚ မၾကာခဏမူတည္ေနေပသည္။
“ဘယ္သူ႕မွာဖုန္းရိွသလဲ၊
ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္လူတန္းစားအတြင္း
က်ား/မ
ေရးရာကိစၥရပ္(Gender) ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲမႈ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အခ်
က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား အေျခခံ ထားသည့္စာအုပ္ Zainudeen et al. (2010) တြင္
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသား - အမ်ိဳးသမီး ဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳးမွာ သံုးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးကြာဟေနေၾ
ကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္အျပင္ အျခားသူမ်ား၏ဖုန္းမ်ားကို မွီခိုအသံုးျပဳရသည့္ႏႈန္းထားတြင္လည္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေလးဆနီးပါးပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ပါရိွခဲ့သည္။ ျပႆနာ၏
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မွျဖစ္ပံုမရဘဲ မိသားစုအတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ပ
တ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာအမ်ိဳးသားႀသဇာကို နာခံတတ္
ရမႈေၾကာင့္ဟု စာေရးဆရာမ်ားက ေရးသားၾကသည္။ ၄င္းတို႔အႀကံျပဳသည္မွာ အကယ္၍ ဖုန္းခြံ
(handset) ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ မိသားစုမ်ားမွ
တစ္ပတ္ရစ္ဖုန္းခြံ အေဟာင္းမ်ား၀ယ္ယူေပးႏိုင္လာသျဖင့္ က်ား/မ ကြာဟမႈျပႆနာမ်ားမွာ
အေတာ္အတန္က်ဥ္းေျမာင္းသြားမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
LIRNEasia ၏ ၂၀၁၁တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Teleuse@BOP စစ္တမ္းမွေတြ႔ရိွခဲ့သည္မွာ
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရိွ ပိရမစ္ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအတြင္း သိပ္အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေသာ္လည္း
အေျခအေနတိုးတက္မႈမ်ား
ရိွလာသည္ဆိုသည့္သတင္းပင္။
စစ္တမ္းအတြင္းပါ၀င္သူ
အမ်ိဳးသားဦးေရ၏ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ၿ
ပီး အမ်ိဳးသမီးဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ထိုသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေနာက္ထပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ ဖုန္းဆက္ရန္အတြက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအေပၚမွီခိုေနရၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုးတယ္လီဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေခၚဆိုသူ
အမ်ိဳးသမီး မရိွသေလာက္နီးပါးပင္ျဖစ္သည္။

ပံု (၄) ။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအတြင္း ပညာေရး၊ ၀င္ေငြႏွင့္ ICT နည္းပညာအသံုးျပဳမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးခြဲျခားအထူးျပဳထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား

ဖုန္းအသံုးျပဳရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားအား မွီခိုေနရျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ရာ၌ က်ား/မ
ကြဲျပားမႈမ်ားကို အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားအရ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အ့ံၾသစရာသိပ္မျဖစ္မိဘဲ
ရိွႏိုင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဖုန္းပိုမိုပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳရာတြင္
ေငြေၾကးပိုမိုသံုးစြဲၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိမိတို႔၀င္ေငြ၏
ပိုမိုျမင့္မားေသာအခ်ိဳးကို ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သံုးစြဲေနရသည္။ ထိုအေျခအေန
ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ၀င္ေငြရရိွမႈ
နည္းပါးျခင္းမွ အစျပဳခဲ့ဟန္တူသည္။

ရင္းျမစ္ ။ ။ LIRNEasia, RIA
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ထိုစဥ္အတြင္း RIA ၏ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ေလ့လာမႈ (Gillwald et al.2010)အရ
အာဖရိကႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၃ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္
မိုဘိုင္းဖုန္းပို၍ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ေနေသာ က်န္ ၃ ႏုိင္ငံတို႔မွာ ေတာင္အာဖရိက၊
မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ကင္မရြန္းႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ကာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သာလြန္ေနေပသည္။
လက္တင္အေမရိကတြင္ DIRSI
၏
ပီ႐ူးလူမ်ိဳးအိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚေလ့လာခဲ့မႈ (Agüero 2008) အရ အမ်ိဳးသမီးက
အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ေနေသာ အိေထာင္စုမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားက အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္ေနေသာ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္တြင္ ေငြေၾကးပိုမိုသံုးစြဲၾကပါသည္။
သာမန္သိျမင္ႏိုင္မႈတစ္ရပ္မွာ ဖုန္းေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသံုးျပဳေနေသာအခ်ိန္အမ်ားစုသည္
ဆက္ဆံေရး တည္ၿမဲေစေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကမူ စီးပြားေရးကိစၥကဲ့သို႔ေသာ
အလုပ္သေဘာအေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းက ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္
အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဖုန္းအသံုးျပဳသူအားလံုးသည္ တူညီေသာ
အေၾကာင္းမ်ားစြာအတြက္အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း LIRNEasia
မွ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
ဆက္ဆံေရးတည္တ့ံေစေရး
တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳေနၾကသည့္
အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ
အိႏိၵယႏွင့္
သီရိလကၤာတို႔မွ
ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္
လူတန္းစားမ်ားအၾကား အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို တူညီေနပါသည္။ Zainudeen et al. (2010)
။
သို႔ရာတြင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဖိလစ္ႏိုင္ငံရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္
ဆက္ဆံေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ ဖုန္းေပၚတြင္အခ်ိန္ပိုမိုသံုးစြဲၾကသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဖုန္း၀ယ္ယူရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အဓိကက်သည့္အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ
လံုၿခံဳမႈ ရိွေစရန္ျဖစ္သည္။ DIRSI ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္ (Galperin and Mariscal 2007)
အရ
မိမိတို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳရျခင္းမွာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျဖၾကားသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ သို႔ေသာ္ DIRSI
၏ သုေတသနကပင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္းရယူလိုမႈအဓိကအေၾကာင္းအရ
င္းမွာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းလို၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မွာ အေ
ရးေပၚကိစၥဟူသည့္အေၾကာင္းသက္သက္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာအယူအဆ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သ
ယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မရိွသည့္ ကုန္စည္လဲလွယ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း ကဲ့သို႔
အေပးအယူကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ ဆင္းရဲသားမ်ားေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္လည္း လႊမ္းၿခံဳပတ္သက္ႏိုင္သည္။
က်ား/မ
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားမွာ
အင္တာနက္မ်ားအသံုးျပဳလာႏိုင္သည့္အခါ
အထူးတလည္ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ Vergara et al. (2011)တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္မွာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
အင္တာနက္
အသံုးျပဳႏိုင္ခ်ိန္တြင္ပင္
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္
အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ေျခ ပိုမိုနည္းပါးသည္ ဆိုျခင္းပင္။ ထို႔အျပင္ ယင္းေလ့လာမႈကပင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င္သင္ၾကားေရးအလို႔ငွာ
အင္တာနက္
အား
ပိုမိုသံုးစြဲလိုၾကၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဘဏ္ကိစၥႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ရန္အလို႔ငွာ အသံုးျပဳလိုမႈနည္းပါးေၾကာင္း
ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ICT နည္းပညာမ်ားကို ေပြ႔ဖက္ႀကိဳဆိုသည့္လူငယ္မ်ားႏွင့္
ရြ႔ံ႕တြန္႔တြန္႔ျဖစ္ေနသည့္လူႀကီးမ်ား
(Youth embracing ICTs, seniors showing reluctance)

မိုဘိုင္ဖုန္းေလာက
တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းကို
ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ
လူငယ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္။
LIRNEasia
မွႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ရိုးရွင္းသည့္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္
(Teleuse@BOP3 2009) အရ ပိရမစ္ေအာက္ေျခ
လူတန္းစားမ်ားအၾကား
မိုဘိုင္းဖုန္းပစၥည္းမ်ားအား
အလ်င္ျမန္ဆံုးရယူသံုးစြဲၾကသည့္
အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားမွာ အသက္၁၈ ႏွစ္မွ၂၅ ႏွစ္အၾကားရိွ လူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ဤဥပမာအရ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်အသက္မွာ ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ၂၂
ႏွစ္ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ၂၄ ႏွစ္ျဖစ္ၾကကာ ယင္းတို႔သည္ မိသားစုအတြင္း ပထမဦးစြာ
ဖုန္း၀ယ္ယူသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိသားစုမွ ၀ယ္ယူသင့္ေသာ ဆင္းကတ္ (SIM card)
အမ်ိဳးအစားမွသည္ မိဘမ်ား၏ မိတ္ေဆြအဆက္အသြယ္မ်ားအား မွတ္သားေပးမႈအထိ ဖု
န္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း
လူငယ္မ်ားမွာ
ေရွ႕တန္းမွ
ပါ၀င္ေနတတ္သည္။
LIRNEasia
၏
ေလ့လာခ်က္အရ
အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရိွ
အသက္အရြယ္အႀကီးဆံုး ပုဂိၢဳလ္၏ဖုန္းအသံုးျပဳမႈကို အိမ္ရိွအငယ္ဆံုးကေလးတစ္ေယာက္က
အကူအညီေပးေနတတ္သည္။
RIA မွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သည့္အျခားစစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေပးရွန္႔စမစ္ (Patience Smith, 2011)
မွ အသက္အရြယ္စံုပါ၀င္သည့္ နမ္မီးဘီးယားလူမ်ိဳးဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာအား နည္းပညာကို၄င္းတို႔
မည္သို႔အသံုးခ် ေနသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူမ၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္တြင္
အင္တာနက္အား
အီလက္ထေရာနစ္
နည္းလမ္းအားျဖင့္
မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဆက္ဆံႏိုင္သည့္
လံုၿခံဳေသာေနရာတစ္ခုဟု႐ႈျမင္ၾကသည့္
ငယ္ရြယ္သူမ်ားသည္
အြန္လိုင္းေပၚတြင္
သူင
ယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းကိုလည္းယံုႀကည္စြာျပဳလုပ္ျပီး
စာရိုက္ျခင္းျဖင့္
ဆက္သြယ္
စကားေျပာဆိုၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေလွ်ာ့ေစ်း (discounts) ရသျဖင့္ အင္တာနက္အား
ညနက္ပိုင္းမွ သံုးစြဲ ၾကရာ ေနာက္တစ္ေန႔ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ ခဏတစ္ျဖဳတ္အိပ္ေပ်ာ္သြားတ
တ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရသည္။ လူငယ္မ်ားစြာမွာ ေဒသတြင္းတကၠသိုလ္ရိွရာသို႔သြားေ
ရာက္ကာ ၀ိုင္ယာလက္အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္း၊ ဖုန္းမ်ား ျပန္လည္အားသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
TV ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာဖရိကန္ လူငယ္မ်ားမွာ ေ
ဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲျခင္းကိုစြဲလမ္းေနၾကေၾကာင္း
စမစ္မွ
ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
လူငယ္
ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ လူမႈကြန္ယက္ (social network) မ်ားေပၚတြင္ ၄င္း၏အခ်ိန္
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သံုးစြဲေနပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့စြဲေနၿပီ” ဟုသူကေျပာခဲ့သည္။ ဒီလိုဆိုရင္
သူ႕အေနျဖင့္ ဒါကိုဆက္ၿပီးမသံုးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္း။ “ကၽြန္ေတာ့္ကမၻာႀ
ကီးပ်က္သုန္းသြားသလို ေပါ့ဗ်ာ” ဟုေျဖဆိုမည့္ပံုပင္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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အာရွတိုက္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို Teleuse@BOP3 (2009) စစ္တမ္းထဲတြင္
မွတ္တမ္း တင္ထားပါသည္။ မိမိတို႔ရရိွသမွ် အပိုပိုက္ဆံမွန္သမွ် နည္းပညာႏွင့္သက္ဆိုင္
သည့္တစ္ခုခုသံုးဖို႔ တာစူ ေနၾကသည့္ စမစ္ ေတြ႔ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ LIRNEasia ၏ေလ့လာမႈတြင္ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္း၀ယ္ရန္ ပိုက္ဆံစုေနၾကသည္။
စစ္တမ္းပါလူငယ္တစ္၀က္ခန္႔တြင္ ၄င္းတို႔၀ယ္ယူခဲ့သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း၏တန္ဖိုးတစ္၀က္ကို ၄င္းတို႔
၏မိဘမ်ားကစိုက္ထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ က်န္တစ္၀က္အား ၄င္းတို႔ဘာသာ စုခဲ့ၾကသည္။ ဖုန္းမ်ားသည္
တစ္ခါတစ္ရံ လူမႈေရးဘာသာေရးအရေရွာင္ၾကဥ္ရန္တားျမစ္ထားသည့္ အရာ မ်ားအားလု
ပ္ႏိုင္ေစရန္အကူအညီေပးတတ္ရာ ဥပမာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ား ဆိုၾကပါစို႔။
ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရိွ လူငယ္အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႔မိဘမ်ားသေဘာမတူသည့္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားႏွင့္
စကားေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ဆင္းကတ္တစ္ခုအား သီးသန္႔၀ယ္ယူသံုးစြဲတတ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္
အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ ဖုန္းအေပၚတြင္သာ စိတ္၀င္စားမႈျပင္းျပလြန္းေနျခင္းေၾ
ကာင့္ ကေလးဘ၀ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ကုန္ၾကၿပီဟူ၍ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူႀကီးသူမမ်ားကို
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစသည္။ စမစ္အား ေျဖဆို ေပးသူ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္
တိုဘီးက သူ၏လယ္ေတာသို႔ မၾကာေသးမီက လာလည္သည့္အခ်ိန္ အေတာအတြင္း
တစ္ေနကုန္အခန္းေအာင္းေနတတ္ေသာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးမ်ား၏အျပဳအမူအတြက္
၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း
ညည္းတြားခဲ့သည္။
ဖုန္းမ်ားႏွင့္ခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
ယင္းလူငယ္ေလးမ်ားမွာ သူေျပာျပသမွ် ကေလးဘ၀ကႏွစ္သက္ဖူးခဲ့သည့္ လတ္ဆတ္သည့္ေလ၊
ေရကူးေဆာ့ကစားျခင္းႏွင့္
တိရစၧာန္ေလးမ်ားစသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
နားမလည္ႏိုင္ဘဲရိွေနၾကသည္။
နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတြင္သံသယမ်ားရိွေသာ္လည္း တုိဘီး ယံုၾကည္ေနသည္မွာ
၄င္း၏ေက်းရြာတြင္
ဆယ္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားပို၍ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္
ရြာကို လူငယ္မ်ားစြန္႔ခြာသြားႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။ “သူတို႔ေတြက ဖေယာင္းတိုင္မီးေလးေအာက္မွာ
ထပ္ၿပီးရွင္သန္မေနခ်င္ၾကေတာ့ဘူးဗ်...ၿမိဳ႕မွာပဲ
ေနခ်င္ကုန္ၿပီေလ”
ဟု
တုိဘီး
ကေျပာျပသည္။ တိုဘီးကိုယ္တိုင္လည္း သူ၏အရြယ္ေရာက္ကေလးမ်ားထံမွ စကုိက္ (Skype)
ေျပာနည္းသင္ယူထားကာ ၿမိဳ႕ရိွသူငယ္ခ်င္းအိမ္သို႔ေရာက္ေနၾကသည့္ ၄င္းတို႔ကို စကားလွမ္း
ေျပာဆိုေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသ၌ ICT အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမ
ဳပ္ႏွံျခင္းမွာ လူငယ္မ်ားေက်းလက္မွအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ထြက္ခြာေနျခင္းကို တားဆီးေသာနည္း
လမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနမလား။
တိုဘီးကဲ့သို႔ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ေနထိုင္ရာေဒသ၊ ၀င္ေငြစသည္ တူညီႏိုင္သည့္အျခားသူမ်ားမွာ
ဖုန္းျဖင့္ စာတို ပို႔ျခင္းစနစ္ (SMS) ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာရိုက္ျခင္း (texting) စနစ္အား
လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳတတ္ရန္
အဆင္သင့္အေနအထားတြင္
ရိွမေနၾကေသးေပ။
အာရွေဒသအတြင္း ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ မုိဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲ သူမ်ားအၾကား SMS ေပးပို႔သံုး
စြဲသူမ်ားအေပၚေလ့လာခ်က္ (Kang and Maity 2012) အရ အဓိက သံုးစြဲေနသူ မ်ားမွာ
ပညာပိုမိုတတ္ကၽြမ္းၿပီး အေတာ္အသင့္၀င္ေငြေကာင္းမြန္ေသာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေန တ
စ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယသမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စာေရးသူမ်ားက သံုးသပ္သည္မွာ
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“SMS စနစ္သည္ အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအေျခခံနည္းပါးလြန္းသည့္
ေက်းလက္မွ လူမ်ားထံသို႔ေကာင္းစြာမေရာက္ရိွပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔တင္ျပခ်က္အရ
SMS စနစ္အား ေရွာင္ရွား သူမ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းအခက္အခဲရိွ၍သာျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေငြေၾကးကုန္က်ျခင္းေၾကာင့္
သို႔မဟုတ္
စာေရးတတ္ဖတ္တတ္ရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အခ်ိန္ကာလေလးရပ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၇ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ LIRNEasia ၏
ေလ့လာမႈမ်ားတြင္
SMS
စနစ္ကိုအသံုးမျပဳေသာ
အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္ ေအာက္ပါတို႔မွာ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းအရင္းသံုးခုျဖစ္ၾကသည္။
 ထိုသူမ်ားသည္ စာေရးသားျခင္း (text)ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုျခင္းကို နားမလည္ၾကေပ။
 ထိုသူမ်ားသည္ နည္းပညာအား ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲသည္ဟုယူဆၾကသည္။
 စာရိုက္ႏိွပ္ရျခင္းမွာ သူတို႔အတြက္ခက္ခဲလြန္းေနသည္။

မကၠဆီကိုရိွ၀င္ေငြနည္းပါးေသာအုပ္စုမ်ားအၾကား
အင္တာနက္မွရရိွႏိုင္ေသာအက်ိဳးေက
်းဇူးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ခံသိရိွမႈ (perception) မ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ DIRSI
၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ အင္တာနက္မွာ လူမွဳဘဝအခြင့္အလမ္း (social mobility) အတြက္ ကိရိယာလက္နက္သဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလည္း လူငယ္
မ်ားကအမ်ားဆံုးရရိွေနၾကပါသည္။
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနသူမ်ားအဖို႔မူ
အင္တာနက္
မွာတစ္ျခားၿဂိဳလ္ကမၻာတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးရယူခံစားရန္ ၄င္းတို႔
ထံတြင္အရည္အခ်င္းရိွသည္ဟု မခံစားမိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို
၄င္းတို႔၏မိဘမ်ား
အင္တာနက္သံုးတတ္ေစရန္ကူညီေပးဖို႔
သင္ၾကားလိုက္သည့္အခါ
သတင္းအခ်က္အလက္ကမၻာသစ္မွာ
အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္လည္း
လမ္းပြင့္သြားေလေတာ့သည္။ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ San Miguel de Allende ဆိုသည့္အရပ္မွ
အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားေပးသူ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးက “အင္တာနက္ဆိုတာ
ငယ္ရြယ္သူေတြအတြက္ပဲလို႔ ကၽြန္မကထင္ထားခဲ့တာေလ။
ကၽြန္မကို သင္ေပးႀကတယ္။
အဲဒီေနာက္ ကၽြန္မ သေဘာေပါက္လာတာက ကၽြန္မလဲသင္ယူႏိုင္တယ္ဆိုတာပဲ။ ေနာက္ေတာ့
ကၽြန္မလဲအိမ္နီးနားခ်င္းေတြဆီ
သြားၿပီး ‘ဒီမွာ...ခုငါသိၿပီေဟ့’ လို႔သြားေျပာခဲ့တာပဲ” ဟု
ေျပာျပခဲ့သည္။ ဤသာဓကမွာ လူႀကီးမ်ား၏ သတင္း အခ်က္အလက္ရွာေဖြမႈကို အေထာက္အကူေ
ပးျခင္းႏွင့္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းတို႔တြင္ ၾကားခံမ်ားအျဖစ္ လူငယ္ မ်ား၏အေရးပါေသာအခန္းက႑ကို
မီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္
ႀကံဳေတြ႔ေနက်စိန္ေခၚမႈမ်ားအား
မွ်ေ၀ရင္ဆိုင္ေပးျခင္းေၾကာင့္
ၾကားခံအျဖစ္
မိသားစု၀င္မ်ား၏အခန္းက႑မွာအေရးပ
ါလာၿပီး
မိသားစုအတြက္
အက်ိဳးရိွေစသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြေစရန္
မက္လံုးမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ဤကဲ့သို႔ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ICT နယ္ပယ္အတြင္းမွစီမံကိန္းမ်ားကိုကူညီပ့ံပိုးေ
နၾကသည့္ အစိုးရမ်ား၊ အင္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ပ့ံပိုးေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဥပမာ သင္ၾကားေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္
ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရလဒ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ICT နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္
ေက်းလက္ေဒသေနလူထုအား
ခ်န္လွပ္ခြဲျခားမႈမရိွႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ေရးဆြဲ ရေပမည္။

ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ အေရးပါေသာေစ်းကြက္ျဖစ္လာသည္
(The poor become an important market)

ကုန္က်စရိတ္သည္
ICT
နည္းပညာရပ္မ်ားကို
ဆင္းရဲသားမ်ားလက္လွမ္မီႏိုင္ေရးအ
တြက္
အႀကီးမားဆံုး
အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ္လည္း
ဖုန္း၀ယ္ယူေျပာဆိုျခင္းမွမူ
၄င္းတို႔အား မတားျမစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔ ၂ ေဒၚလာမွ်သာ ၀င္ေငြရိွသည္ဟု
ခန္႔မွန္းရေသာသူမ်ားပင္လွ်င္
အေရးပါၿပီး
ႀကီးထြားလ်က္ရိွသည့္
ေစ်းကြက္
တစ္ရပ္ျဖစ္လာေပသည္။
ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္အတြက္ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္
အဆင္းရဲဆံုးေသာသူမ်ား
ျပင္ဆင္
ထားသည့္ပမာဏမွာ
၀င္ေငြ၏
၂
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ
၃
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာရိွသည္ဟု
ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္
ယခုအခါ
ေလ့လာသူအေတာ္မ်ားမ်ားက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းဆက္သြယ္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေငြသံုးစြဲရန္
စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ၄င္းတို႔မည္မွ်အထိ ႀကီးမားစြာေလွ်ာ့၍ခန္႔မွန္းမိခဲ့ေၾကာင္းသေဘာေပါ
က္လာၾကသည္။
ဥပမာအားျဖင့္
RIA
၏ေလ့လာမႈအရ
အာဖရိကတိုက္ရိွ၀င္ေငြအနည္းဆံုးရရိွ
သူ
မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏
၇၅
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာဆက္သြယ္ေရးကိစၥအတြက္
၄င္းတို႔မိသားစု၀င္ေငြ၏
ႀကီးမားေသာအခ်ိဳးတစ္ရပ္ကိုသံုးစြဲ
ေနၾကရာ
ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္
ကင္ညာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္
၂၇
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္မားတတ္သလို
ေတာင္အာဖရိက
တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိနည္းပါးေနတတ္သည္။ အသံုးစရိတ္မွာလည္း
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈဒဏ္ခံေနရေသာေနရာမ်ိဳး၌ ပိုမိုျမင့္မားသေယာင္ရိွပါသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္
ခြဲထြက္ေရး တမီလ္က်ားသူပုန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွေနသည့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ဂ်က္ဖနာၿမိဳ႕တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေရွ႕ေျပး
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္၌
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ကုန္က်စရိတ္မွာ
မိသားစု၀င္ေငြ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရိွေနၿပီး ေတာင္အာရွရိွအျခားေနရာမ်ားထက္
ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း (Samarajiva et al. 2008) ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္
တန္ဖိုးနည္းပါးသည့္
ဖုန္းေငြ
ႀကိဳတင္၀ယ္ယူႏိုင္မႈေၾကာင့္
အလြန္အမင္း
ဆင္းရဲသူမ်ားကိုပင္
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲႏိုင္ေစခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္
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တစ္စကၠန္႔အသံုးျပဳမႈက်သင့္ေငြမွာ
အခ်ိန္ကာလ
ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳရန္၀ယ္ယူထားသူ၏
ႏႈန္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လစဥ္ေၾကးေပးကာ သံုးစြဲသူမ်ားထက္စာလွ်င္
ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကတ္သံုးစြဲသူမ်ားမွာ လူပုဂိၢဳလ္ကိုေခၚဆိုမႈ (individual call) သုိ႔မဟုတ္
စာပို႔ျခင္း (text) အတြက္သာ ဖုန္းကိုပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ဤသို႔ ျခားနားခ်က္မွာအသံုး
ျပဳမႈရပ္ဆိုင္းျခင္း အတြက္ေကာက္ခံေငြ (termination charges) မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္
ေစ်းကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
ေျပာင္းလဲခဲ့ေလသည္။
ဖုန္းေရာင္းခ်သူအသစ္မ်ားသည္
တရား၀င္ေရာင္းခ်ခြင့္ရထားသူ
(incumbent)
က
ေကာက္ခံသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သျဖင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ားရရိွလာသည္။
လက္တင္အေမရိကတြင္
ေငြေၾကးအနည္းငယ္သာေပးေခ်ရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္
ဖုန္းသံုးစြဲမႈအဟန္႔အတား မ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစေသာ္လည္း ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္အခြန္ေ
ကာက္ခံမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာမ်ားျပားသ
ျဖင့္ ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္၀င္ေငြရရိွသူမ်ားအား ဖုန္းသံုးစြဲရန္လက္လွမ္းမမီျဖစ္ေစသည္။
ထိုစဥ္အတြင္း အာဖရိကရိွ ၀င္ေငြနိမ့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ၀င္ေငြျမင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္စာလွ်င္
၀င္ေငြ၏ျမင့္မားေသာအခ်ိဳးကို
ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္
သံုးစြဲေနၾက
ရသည္။
သို႔ေသာ္
အာဖရိကႏွင့္လက္တင္အေမရိကကဲ့သို႔
လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို
စရိတ္နည္းေသာ
စီးပြားေရးပံုစံေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈျမင့္မားေနေသာအာရွတိုက္တြင္ မျမင္ေတြ႕ရေခ်။
ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္အတြက္
၀င္ေငြ၏ျမင့္မားေသာရာခိုင္ႏႈန္းကိုသံုးစြဲေနျခ
င္းမွာ
ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္
အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။
ထိုသို႔သံုးစြဲမႈအတြက္
မီးေလာင္ရာေလပင့္သလိုျဖစ္ေနသည့္ အေရးပါၿပီးေပၚလြင္မႈ မရိွသည့္အခ်က္မွာ ျပည္ပမွလႊဲပို႔ေငြ
(remittance) ျဖစ္ကာ ယင္းအား၀င္ေငြအျဖစ္ေဖာ္ျပျခင္း သိပ္မရိွၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေ
ရးကိစၥအတြက္သံုးစြဲေသာ၀င္ေငြ၏အခ်ိဳးအား တြက္ခ်က္သည့္သုေတသီတစ္ဦးသည္ အားထား
၍မရသည့္ညီမွ်ျခင္းတစ္ရပ္မွ၀င္ေငြပိုင္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။ ထို႔အျပင္
အသံုးျပဳမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း တိက်မႈမရိွႏိုင္ေပ။ သံုးစြဲၿပီးမွေငြေပးေခ်ရသည့္စနစ္
(post-paid
connections)
အရ
လစဥ္က်သင့္ေငြေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ဖုန္းလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား
ႏွင့္မတူ၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
(လက္ရိွေလ့လာမႈကိစၥရပ္၌ ဤပမာဏမွာ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရိွသည္)
ေငြေၾကးေကာက္ခံေပးဆာင္မႈ မွတတ
္ မ္းမွတရ
္ ာမ်ားမရိၾွ ကေပ။ အမ်ားျပည္သသ
ူ ံုး တယ္လဖ
ီ န
ု ္းမ်ား၊
လုပ္ငန္းခြင္ရိွဖုန္းမ်ား၊
သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ား၏ဖုန္းမ်ားစသည္ျဖင့္
အသံုးျပဳသည့္ဖုန္း
မ်ားစြာရိွၿပီး တူညီစြာပင္ ယင္းတို႔မွာလည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ျပဳစုထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။
(Gillwald and Stork 2008)
ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္အဖို႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးမည္မွ်သံုးစြဲလို
က္ရေၾကာင္းကို Samarajiva and Zainudeen (2008) ထဲတြင္ တင္ျပထားသည့္ စစ္တမ္းတံု႔
ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးအသည္းအသန္လိုအပ္ေနေသာ္လ
ည္း ျပည္ပမွေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္ထံ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းအျဖစ္
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၃ မိနစ္ၾကာဖုန္းတစ္ႀကိမ္ဆက္႐ံုအတြက္ ၄င္းတို႔ လစဥ္၀င္ေငြ၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိကို
သံုးစြဲရန္ဆႏၵရိွသည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕မွ ေျပာျပ ၾကသည္။ “မိုဘိုင္းဖုန္းေျပာဆို
ရန္အတြက္ဆင္းရဲသားမ်ားတတ္ႏိုင္ၾကရဲ႕လား။ လက္တင္အေမရိက အေျခအေနမ်ား” ဟူေသာ
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Barrantes and Galperin (2008) သုေတသနအရ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္
ႀကိဳတင္ေငြေပးေဆာင္မႈနည္းလမ္းမွအပ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအတြက္ မိမိတို႔၀င္ေငြ၏မ်ားစြာကို
သံုးစြဲလ်က္ရိွၾကသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
စရိတ္သက္သာသည္ဟု
ထင္ရေသာႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေငြႀကိဳတင္ျဖည့္သြင္းရသည့္
prepaid low-volume basket မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေက်ာ္လြန္ေနရာ
သာမန္ဆင္းရဲသားမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအထက္ ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္သံုးစြဲလိုက္ရေသာေငြေၾကးဆိုသည္မွာ
အျခားအေရးႀကီးသည့္
အရာမ်ားအတြက္ သံုးစဲြ ရန္ ေငြေၾကးေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေနသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံတြင္ မိသားစု စားနပ္ရိကၡာအတြက္ သံုးစြဲရမည့္ေငြေၾကးမ်ားမွာ
ICT ကိစၥရပ္အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း
(Diga 2013)
သြားရၿပီး သာမန္
ခ်ီလီလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္သည္လည္း လူအတြက္အေရးႀကီးသည့္ ေသာက္သံုးေရ ထက္စာလွ်င္
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးပိုမိုသံုးစြဲေနေၾကာင္း(Smith et al. 2011) သုေတသနပညာရွင္
မ်ားက ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
လက္တင္အေမရိကမွဆင္းရဲသားမ်ားမွာ
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍
အျမင့္မားဆံုး
ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံေနရဖြယ္ရိွသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လက္တင္အေမရိက၏
ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္းပွ်မ္းမွ် ကုန္က်စရိတ္မွာ OECD ႏိုင္ငံမ်ား၏ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္ထက္
ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သံုးဆပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရိွသည္။
ေကာ္စတာရီကာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာလွ်င္ လက္တင္အေမရိကတြင္ ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ား
မွဖုန္းကုန္က်စရိတ္တတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈကုန္က်စရိတ္
ျမင့္မားျခင္းကလည္း လက္တင္အေမရိကမွဆင္းရဲသားမ်ားအဖို႔ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ဖန္တီးထားသလိုျဖစ္ေနေလသည္။

အြန္လိုင္းအသံုးျပဳဖို႔ေစ်းႀကီးသည့္လက္တင္အေမရိက
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအထိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္တင္အေမရိက
၏ အင္တာနက္ရယူသံုးစြဲခမွာ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ မ်ားစြာျမင့္မားဆဲျဖစ္ေသာ္
လည္း (ပံု - ၅) ျပန္လည္စတင္က်ဆင္းစျပဳလာခဲ့သည္။ DIRSI ၏ ေလ့လာခ်က္အရ လက္တင္
အေမရိကတြင္ သာမန္အင္တာနက္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစရိတ္မွာ OECD မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား
ထက္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ပိုမိုမ်ားျပား (Galperin 2012) လ်က္ရိွသည္။ အိမ္ေထာင္စုအမ်ား အျပားမွ
အုပ္စုလိုက္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ေစ်းရယူႏိုင္သည့္ စုေပါင္း တြဲဖက္သံုး
စြဲခြင့္မ်ားတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ မ်ားမ်ားသံုးစြဲေလ ေစ်းႏႈန္းဆက္လက္က်ဆင္းေလ ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္အရိပ္အေယာင္အခ်ိဳ႕သန္းလာေစခဲ့သည္။
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ပံု (၅) - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာအင္တာနက္လိုင္းအတြက္ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား၏လစဥ္ကုန္က
်စရိတ္မ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္တြက္ခ်က္သည့္၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအားညီမွ်မႈ(purchasing power parity) အရ
ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပံု။

ေငြကုန္သက္သာမည့္နည္းလမ္းမ်ား ၊ ႏွစ္ႀကိမ္ဖုန္းေခၚပါ
(Ring me twice: strategies for saving money)

ဖုန္းဆက္ျခင္းမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးပြန္းပဲ့ခက္ခဲေစေသာေၾကာင့္
ဖုန္းအသံုးျပဳ သူမ်ားသည္ ၀ယ္ယူထားေသာမိမိတို႔သံုးစြဲႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကာလၾကာႏိုင္သမွ်ၾကာေ
စရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ “beeping” (တစ္ခါတစ္ရံ
flashing ဟုသံုးႏႈန္းသည္) ဟု ေခၚသည့္ အသံေပးရံုသက္သက္ေခၚဆိုမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သ
ည္။ လူတစ္ေယာက္မွ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚလိုက္ၿပီး တစ္ဖက္လူ မကိုင္ခင္ ဖုန္းျပန္ခ်လိုက္သျဖင့္
တစ္ဖက္လူ၏ဖုန္းတြင္ missed call အျဖစ္က်န္ရစ္ကာ လူႏွစ္ဦးအၾကား မက္ေဆ့ခ်္တစ္ရပ္သဖြယ္
သိရိွေစျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားမွာ သေကၤတ (code) မ်ားသဖြယ္ပင္
အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေလ့လာမႈ (Chakraborty 2004)
တစ္ရပ္အရသိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖုန္းတစ္ႀကိမ္ေခၚဆိုခံရၿပီး ထပ္မံ၍ဆက္သြယ္ေျပာ
ဆိုျခင္းမခံရသူမ်ား နားလည္သည္မွာ ယင္းအဓိပၸါယ္ (missed call) သည္ “ငါအခုအိမ္မွာ..
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မင္းကဘယ္မွာလဲ” ၊ အကယ္၍
ဖုန္းႏွစ္ႀကိမ္ေခၚဆိုခံရလွ်င္ “ငါအခုမင္းရဲ႕အိမ္မွာ…
မင္းကဘယ္မွာလဲ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ မွာပင္ Teleuse@BOP3 ဟူေသာ
သုေတသနကိုေဆာင္ရြက္သည့္ သုေတသီမ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး အၾကား သို႔မဟုတ္
ခ်စ္သူစံုတြဲအၾကား missed call တစ္ခါေပးျခင္းမွာ “ကိုယ္အခုမင္းအေၾကာင္း စဥ္းစားေနတယ္”
ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေၾကာင္း စူးစမ္းသိရိွခဲ့ရသည္။
သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ beeping ျပဳလုပ္ျခင္းအေလ့အထမွာ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေျခအေန
မ်ား ျဖစ္သည္ဟု LIRNEasiaမွ တင္ျပစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ပညာရွင္
မ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအၾကားထက္စာလွ်င္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား
ပိမ
ု ျို ပဳလုပတ
္ တ္ ၾကပါသည္။ ဥပမာ ဓမၼရတနာ (Dharmaratna) ဆိသ
ု ူ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္သည္
၄င္းအားတစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္အပ္တတ္သည့္လက္သမားဆိုင္မွ missed call သံေပးသည့္
beep တစ္ခုရရိွသည့္အခါ ယင္းအဓိပၸြါယ္မွာ အလုပ္တစ္ခုခုရိွေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ရွင္အားဖု
န္းျပန္ဆက္ေပးရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္သျဖင့္
အကယ္၍အလုပ္အားစိတ္၀င္စားပါက
ဖုန္းျပန္ဆက္လိုက္႐ံုပင္ျဖစ္သည္။ (Teleuse@BOP3)
ေငြေရးေၾကးေရးပိုအဆင္ေျပသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သ
က္၍ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမွာမူ “ေက်းဇူးျပဳ၍ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါ” (please call)
ဟူသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ေပး ပို႕ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေျပာသည့္ကုန္က်စရိတ္ကို မက္ေဆ့ခ်္လက္ခံရရိွသူမွ
အကုန္အက်ခံေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။
လမ္းေပၚမွေစ်းသည္မ်ားသည္လည္း
ဤအတြက္
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဖုန္းေျပာမည့္အခ်ိန္ထပ္၍၀ယ္ယူလိုသ
ည့္အခါ “ငါအခု၀ယ္ခ်င္တယ္” (I want to buy now) ဟူသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔လိုက္ေလသည္။
ထိုအခါ
ယင္းအတြက္ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးမွ
ၾကိဳတင္၀ယ္ယူထားမႈ
prepaid
voucher မ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရိွလာသျဖင့္ သံုးစြဲသူသည္ ေငြအကုန္အက်အလြန္နည္းပါးစြာျဖင့္
ဖုန္းေျပာမည့္ အခ်ိန္ကို ၀ယ္ယူႏိုင္ေလသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ DIRSI ၏
စစ္တမ္းအရ
လက္တင္အေမရိကႏွင့္
ကရစ္ဘီယံေဒသမွလူမ်ားသည္လည္း
၄င္းတို႔၏
ဖုန္းမ်ားအား
ေငြကုန္သက္သာေစမည့္
သို႔မဟုတ္
မကုန္
သေလာက္ျဖစ္ေစမည့္
အလားတူနည္းလမ္းမ်ားအား ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း beep
ျပဳလုပ္ၾကၿပီး လက္ခံရရိွသူသည္ အမ်ားျပည္သူသံုးဖုန္းကို အသံုးျပဳျပန္လည္ေခၚဆိုသင့္ေၾကာင္း
အခ်က္ေပးဆက္သြယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
အမ်ားျပည္သူအခေပးဖုန္းမ်ားမွာ
ဆက္သြယ္ရာတြင္
စရိတ္စကသက္သာမႈအရိွဆံုး
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ကာ
မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳၾကသူမ်ားသည္ပင္
ယင္းအခြင့္အေရးအား ရယူၾကသည္။ အတြင္က်ယ္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္
“စကားေျပာခ်င္တယ္” (want to talk) ဟူေသာ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမ
င့္စြာအမွန္တကယ္စကားေျပာဆိုမႈကို
အထက္ပါအခေပးဖုန္းမ်ားျဖင့္
ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။
တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ ဆင္းကတ္ပိုင္ဆိုင္သူ
၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္သံုးလတာအတြင္း အမ်ားျပည္သူအခေပးဖုန္းကို သံုးစြဲခဲ့သလို
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ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္းသို႔သံုးစြဲသူမွာ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း (Gillwald and Stork 2008)
ရိွခဲ့ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အာဖရိကတိုက္အတြင္း အမ်ားျပည္သူအခေပးဖုန္းမ်ားသံုးစြဲမႈမ
ွာ တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ RIA ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁
ႏိုင္ငံပါ၀င္ေသာ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာသံုးလအတြင္း
အမ်ားျပည္သူသံုးတယ္လီဖုန္း မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
အဆင့္တစ္ခု၌
ဖုန္းအသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ျခင္း
(capping
telephone)
အပါအ၀င္
အျခားစရိတ္သက္သာေစ သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ လူမ်ားအားသီးျခားစီသတ္မွတ္၍
ဖု
န္းေခၚဆိုမႈမ်ားကန္႔သတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခၚဆိုမႈမ်ားကိုတိုေတာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထား
ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဆင့္ဖိုးမွ်သာ ဖု
န္းအသံုးျပဳဖို႔လက္က်န္ေငြရိွသည့္အခါတြင္
အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား
သံုးစြဲရန္အတြက္သာ
ရည္ရြယ္၍ယင္းအားအရန္အျဖစ္ မသံုးဘဲထားရိွၾကသည္။ ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္မွဖုန္းသံုး
စြဲၾကသူမ်ားမွာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမဆိုသေလာက္သာ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ လက္တင္အေမရိကႏွင့္
ကရစ္ဘီယံေဒသမွ ၀င္ေငြ နည္းပါးေသာ လူေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အား ျပဳလုပ္ထားသည့္
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ (Galperin and Mariscal 2007)တြင္ ေလ့လာမႈ၌ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံခုနစ္ႏိုင္ငံ
အနက္အမ်ားစုတြင္ ေျဖဆိုသူဦးေရ၏သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္း ဖုန္းေခၚ
မႈတစ္ႀကိမ္မွ်ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း သုေတတီမ်ားက ေလ့လာေတြ႔ရိွ ၾကသည္။
မကၠဆီကုိႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာခဲ့မႈတစ္ရပ္ (de Angoitia and Ramirez - 2009)၌
ေျဖဆိုသူထက္၀က္ခန္႔မွ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမွာအ၀င္ေခၚဆိုမႈ
မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားအား ၾကပ္မတ္၍စိစစ္သံုးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္
ေခၚဆိုမႈလက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမကုန္က်ဘဲ အကယ္၍ ၄င္းတို႔၏လက္က်န္ေငြကုန္ခမ္း
သြားလွ်င္ေတာင္မွ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ေသးသည့္ေခၚဆိုသူမွေပးေဆာင္ရေသာစနစ္
(caller-pay system) မ်ား၏အေရးပါမႈအား အေလးေပး ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။
ဖုန္းအ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားအေပၚ ေငြေၾကးေကာက္ခံေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္
အ၀င္ေခၚဆိုမႈ
မ်ားအေပၚတြင္ပါ
ကန္႔သတ္ထားတတ္ၾကသည္။
ဖုန္းဘက္ထရီမ်ား
အားတာရွည္ခံေစရန္
လူအမ်ားစုမွ
ဖုန္းမ်ားကိုစက္ပိတ္ထားျခင္းျပဳလုပ္ေလ့ရိွစဥ္
အျခားသူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ယင္းသို႔စက္ပိတ္ ထားျခင္းျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမွေငြေၾကးမကု
န္က်ေစရန္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ (Zainudeen and Iqbal 2008) ။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေတြ႔ရိွခဲ့သူ
ဇိုင္ႏ်ဴးဒင္း (Zainudeen)ႏွင့္ အိဂ္ဘဲ(Iqbal) တို႔မွပင္ ဖုန္းမ်ားအား ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ပစၥည္းကိ
ရိယာတစ္ရပ္အျဖစ္သာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳတတ္ေသာအေလ့အထသည္ စံတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါက
ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈစနစ္မွအျမတ္အစြန္းရရိွမႈမ်ား က်ဆင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ့ဲၾကသည္။ “ဒီလို
သာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ စက္ပိတ္ထားတဲ့ဖုန္းေတြကို ဖုန္းေခၚဆိုေနရျခင္းဟာ
၀င္ေငြ ျပန္မရဘဲ ကုန္က်စရိတ္သက္သက္ပဲျဖစ္ေနလို႔ ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္ရရိွ
မႈကို ထိခိုက္လာပါ လိမ့္မယ္”
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နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာအသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း
သံုးစြဲသူမဆိုသေလာက္သာလွ်င္
ဆက္သြယ္မႈနည္းပါးသည့္ အခ်ိန္အတြင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမႈ (off-peak hour discounts) ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရိွခံစား ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ
၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထူးျခားသည့္ မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္မဆို ဖုန္းဆက္ေလ့မရိွၾကဘဲ ၅၈
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေန႔တစ္ေန႔၏ ၄င္းတို႔ဖုန္းဆက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မည္သည့္မွတ္သားမႈမွ်
မျပဳလုပ္တတ္ၾကေပ။ (Zainudeen and Iqbal 2008) ။ စင္စစ္တြင္ off-peak discountsမွ အ
က်ိဳးေက်းဇူးရယူႏိုင္ျခင္းမရိွမႈအတြက္ရွင္းျပႏိုင္သည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္းလက္ခံျခင္းအား ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ ေ
နအိမ္မ်ားမွျပဳလုပ္ၾကသည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ဖုန္းဆက္ခ်ိန္ကို
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အတူထည့္သြင္းမစဥ္းစားႏိုင္ဘဲ
ဖုန္းငွားရမ္းအသံုးျပဳရမည့္
မိတ္ေဆြ
သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးနားခ်င္း အတြက္ အဆင္အေျပဆံုး သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆိုခံရမည့္သူအတြက္
အဆင္အေျပဆံုးအခ်ိန္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရိွသည္။
ဤအခ်က္အေပၚZainudeen et al. (2010) တြင္ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

တကယ့္ျပႆနာအစစ္က
ဒီလူေတြအေနနဲ႔
သူတို႔ရဲ႕ဖုန္းေတြကို
ဒီလိုမ်ိဳးထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့
နည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔
အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ရိွၾကရဲ႕လား
ဆိုတာပဲျဖစ္သည္။
တကယ္လို႔
ဖုန္းဆက္သူေတြ
(ဖုန္းဆက္ခ်င္သူေတြ
အပါအ၀င္ေပါ့) ဟာ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္နဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေနရာ၌သာ
ဖုန္းဆက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္
သူတို႔မွာ
ဘယ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားကိုအသံုးျပဳမယ္၊
ဘယ္ေနရာမွာအသံုးျပဳမယ္နဲ႔ ဘယ္လိုအသံုးျပဳမယ္စတဲ့ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မႈ
ေတြမရိွေတာ့သလို အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ဖို႔ (mix & match modes) အတြက္လည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြမရိွႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ေငြႀကိဳတင္ျဖည့္တင္း၀ယ္ယူမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသုံးျပဳလာျခင္းႏွင့္အတူ ဖုန္းသံုးစြဲသူ
ဦးေရလည္း မ်ားသထက္မ်ားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ LIRNEasia ၏ Teleuse@BOP
ဟူေသာေလ့လာမႈ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ဂ်ာဗားမွ ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္၀င္ေငြရရိွသံုး
စြဲေနၾကသူမ်ားအားလံုးသည္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သြင္းကာသံုးစြဲသည့္နည္းလမ္း (prepaid subscription) ကို အသံုးျပဳေနၾကသည္။ သီရိလကၤာႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤက့ဲသို႔ ႏႈန္းထားမွာ
၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံတြင္မူ ကိန္းဂဏန္းအရ ၉၂
ရာခိုင္ႏႈန္း (de Angoitia andRamirez 2008) ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ႏႈန္းထား
မ်ားျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္သဖြယ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ လူတန္းစားမ်ား အေနျဖင့္
off-peak discounts မွ အက်ိဳးအျမတ္မရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ေငြႀကိဳတင္ျဖည့္တင္းကာ
သံုးစြဲေနရ
ျခင္းသည္
ဖုန္းတစ္ခါဆက္လွ်င္
၄င္းတို႔မွေငြပိုမိုေပးေနရသည့္အလား
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ျဖစ္ေနေလသည္။ ထို႔အျပင္ ဖုန္းဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အသိေပးမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ရိုး
ရွင္းသည့္ပစၥည္းကိရိယာအျဖစ္သာ မတတ္သာသည့္အဆံုး အသံုးျပဳေနရေၾကာင္းဆိုလိုၿပီး
တစ္ဘက္လူမွျပန္လည္ေခၚဆိုမႈကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရ ေလသည္။

ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ငွားရမ္းသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အငွားခ်သူမ်ား
(Owners, borrowers, and renters)

ကင္ဆာကုသမႈခံယူရန္ ခရီးထြက္လာေသာ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ အေနာက္အာဖရိကသား
အမ်ိဳးသားႀကီး တစ္ေယာက္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ရိွ သူ၏ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္
ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ေနေလသည္။ ဖိလစ္ပိုင္မွ မိခင္ျဖစ္သူအ
မ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာလည္း လစဥ္လတိုင္း အလြန္လိုအပ္တတ္သည့္ လႊဲပို႔ေငြကို သူမ၏ေငြစာ
ရင္းသို႔ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေ
နေသာ သမီးျဖစ္သူထံမွမက္ေဆ့ခ်္ သူမ၏မိုဘိုင္းဖုန္းသို႔၀င္လာေလသည္။ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္
အလြန္စိတ္ဒုကၡျဖစ္ေနသည့္ ပီရူးလူမ်ိဳးရြာသားမ်ားသည္ အျခားတစ္ေနရာရိွ ေဆြမ်ိဳးသား
ခ်င္းမ်ားထံမွအကူအညီမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာရရိွၾကျခင္းမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား
ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈသည္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာအႏွံ႔အျပား
ဤသို႔
နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အကူအညီေပးလ်က္ရိွသည္။
ကမၻာတစ္၀န္းရိွ
ဆင္းရဲသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း
မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈမွာ
အလြန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
LIRNEasia
မွ
ကာလၾကာရွည္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ျခားနားကြဲျပားသည့္ေဒသအသီးသီးမွ တူညီေသာ လူအုပ္စုမ်ားအားေလ့လာမႈ (Longitudinal
studies) တစ္ရပ္ (Samarajiva 2011) တြင္ ေတာင္အာရွ ေျခာက္ႏိုင္ငံရိွ ပိရမစ္ေအာက္ေျခ
အဆင့္၀င္ေငြသာရရိွသူမ်ားအၾကား ဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းထားမ်ားကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။
ထိုအခါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းအုပ္စု၌ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူဦးေရ
သိသိသာသာတိုးပြားလာခဲ့ၿပီး
အျခားသူမ်ား၏ဖုန္းအေပၚမွီခိုအားထားေနရမႈမ်ား
ေလ်ာ့နည္းလာေလသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းကဆိုလွ်င္ အဆိုပါအုပ္စု၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာမိုဘိုင္းဖု
န္းပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး က်န္သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အျခားေသာအိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္
ေဆြမ်ိးသားခ်င္းမ်ား၏ဖုန္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔ အလုပ္လုပ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မွဖုန္းမ်ား သို႔မဟုတ္
အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဖုန္းမ်ားကိုသာ မီွခိုေနရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ရိွေသာအခါ
အထက္ပါအခ်ိဳးမွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားၿပီး ကိုယ္ပိုင္မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူ ဦးေရမွာ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔
အထိရိွလာခဲ့ေလသည္။
ယင္းေလ့လာမႈတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားအၾကားဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ားဆံုးတိုးတက္လာသည့္ႏိုင္ငံမွာ
သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းထား ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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(Samarajiva 2011) တိုးတက္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း
အလားတူတိုးတက္မႈမ်ိဳးရိွခဲ့စဥ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္မူ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းထားမွာတည္ျငိမ္ခဲ့ကာ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္တြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲသား
မ်ားအၾကားျမင့္မားသည့္မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းထားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာမွ
ထပ္မံျမင့္တက္ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရိွလာပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း
လက္တင္အေမရိက၌ ေျခာက္ႏွစ္တာအတြင္းတိုးတက္လာသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းထားမွာ စုစုေ
ပါင္းလူဦးေရ၏ေလးပံုတစ္ပံုေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္အေနအထားမွ
ႏိုင္ငံသားဆယ္ဦးလွ်င္
ကိုးဦးနီးပါး ရိွလာသည္အထိ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ DIRSI မွရရိွေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရဆိုလွ်င္
ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္တြင္ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာေမကာလူမ်ိဳး ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္ေနၾကစဥ္ မကၠဆီကိုတြင္
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ထက္၀က္ခန္႔သာ (Galperin
and Mariscal 2007) မိုဘိုင္းဖုန္း ပိုင္ဆိုင္မႈရိွခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းအားပူးတြဲေလ့လာတင္ျပသူ
ဂ်ဴးဒစ္မာရစ္စကယ္ (Judith Mariscal) က လက္တင္အေမရိကႏွင့္ကာရစ္ဘီယံအား မိုဘို
င္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကမၻာႏွစ္ရပ္ အျဖစ္ တင္စားေဖာ္ျပခဲ့ရာ
ကာရစ္ဘီယံေဒသ၏ ႀကီးမားလွေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ယင္းေဒသ၏ ျမင့္မားေသာမိုဘိုင္းဖု
န္းသံုးစြဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေနဖြယ္ရာရိွသည္။
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ RIA သုေတသနမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအရ မိုဘိုင္းနည္းပညာလက္ခံသံုးစြဲမႈသည္လ
ည္း အာဖရိကတြင္ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ (ပံု - ၆) ။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈအရ
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ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ၁၈ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ ္း၊ ရ၀မ္ဒါႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ၂၄ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ ္းႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္
၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အေတာ္အတန္နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီတြင္ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကာလအတြင္းမွာပင္ ေဘာ့ဆြာနာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူဦးေရ
မွာ အနည္းဆံုး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွလာခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသား မ်ားအားႏွိပ္စက္တတ္သည့္အခြန္အေ
ကာက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၀င္ေငြအဆင့္နိမ့္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤကဲ့
သို႔ကြာဟျခားနားမႈမ်ားျဖစ္ေနရျခင္းအေပၚ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ၾကသည္။
ဖုန္းမပိုင္ဆိုင္သည့္ လူအမ်ားစုမွာ အိမ္ေထာင္စု၀င္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိသားစုပိုင္ဖုန္းကိုသာ
ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္ လက္ခံမႈမ်ားအတြက္ အားထားေနရေၾကာင္း LIRNEasia ၏ longitudinal
study (Samarajiva 2011) အရ သိရပါသည္။ အာရွေဒသတြင္ အမ်ားျပည္သူဖုန္းမ်ားႏွင့္
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးစင္တာ
(telecentre)
မ်ားသည္
ဖုန္းသံုးစြဲႏိုင္မႈအတြက္
အေရးပါေသာေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ ဖုန္းမပိုင္
ဆိုင္သည့္ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔မွာ အမ်ားျပည္သူသံုး ဖုန္းမ်ားအား
သံုးစြဲေနရသည္။ သံုးႏွစ္ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆုိင္သူဦးေရတိုးပြား
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ပံု (၆) ။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဖရိကတိုက္ရိွ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္
ဆိုင္သည့္ႏႈန္းထားမ်ား

လာမႈႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူသံုးဖုန္းမ်ားအား မွီခိုေနရသူဦးေရလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံတြင္
၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
အိႏိၵယႏိုင္ငံ တြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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လက္တင္အေမရိကတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူဦးေရတိုးပြားေနျခင္း
ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲရိွလာေသာ္လည္း အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားမွာမူ
အမ်ားျပည္သူ သြားေရာက္သံုးစြဲတတ္သည့္ ဆိုက္ဘာကေဖး (cyber café) မ်ားျဖစ္ေနဆဲ
ျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္
လူႀကိဳက္မ်ားသည့္
အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ
ဆင္းကတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဖုန္းထက္စာလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာကာ ဖုန္းအား
ငွားရမ္းသံုးစြဲျခင္းထက္စာလွ်င္ မိမိ၏ပိုင္ဆိုင္မႈသဖြယ္ခံစားရမႈ (sense of ownership) အား
ပို၍ရရိွေစသည္။ အျခားသူမ်ား၏ လက္ကိုင္ဖုန္းခြံ (handset) မ်ားတြင္ပါ ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္
အဆိုပါ မွတ္ညဏ္ခ်စ္ပ္ျပား (memory chip) ေလးမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူအား သတ္မွတ္ထားသ
ည့္ဖုန္းနံပါတ္အတိုင္းသာ အေျပာင္းအလဲမရိွသံုးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္ (text) သံုးစြဲမႈမွတ္တမ္း၊
ဆက္သြယ္လိုေသာသူမ်ား၏ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစသည္ကဲ့သို႔
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
သိမ္းဆည္းေစႏိုင္သည္။
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ Herath (2008) အရ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ
ဖုန္းမ်ားငွားရမ္းျခင္းမွာ အာရွေဒသရိွ ဖုန္းမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္သာမန္လု
ပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ထက္စာလွ်င္ တပ္ဆင္ထားသည့္ႀကိဳးဖုန္းမ်ားကို
ပို၍မွ်ေ၀သံုးစြဲဖြယ္ရာရိွသည္။ Herath ၏ေတြ႔ရိွခ်က္တြင္ ႀကိဳးဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔မွာ မိသားစု၀င္ မဟုတ္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ဖုန္းကို
သံုးစြဲခြင့္ေပးတတ္ၾကသည္။
(ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္
ငွားရမ္းသံုးစြဲလိုသူမ်ားအတြက္
ေပၚေပါက္လာသည့္ျပႆနာမ်ားမွာ
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္
ႀကိဳးဖုန္းသံုးစြဲသူထက္မိုဘိုင္းဖုန္း
သံုးစြဲသူ ေက်ာ္လြန္ မ်ားျပားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္)။ အာဖရိကတြင္လည္း ႀကိဳးဖုန္းမ်ားကို
မိုဘိုင္းဖုန္းထက္စာလွ်င္ ပို၍မွ်ေ၀ သံုးစြဲတတ္ေၾကာင္း RIA မွ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အာဖရိကသားမ်ားက ၄င္းတို႔သည္ အျခားသူအား မိုဘိုင္းဖုန္းေပးမသံုးေၾ
ကာင္းေျဖၾကားသည္ကို RIA ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စစ္တမ္းအရ သိရိွရသည္။ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံတြင္မူ
ယင္းသို႔ႏႈန္းထားမွာ ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းထားေအာက္ေလ်ာ့ကာ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္
၄င္းတို႔၏ဖုန္းမ်ားအား သူတစ္ပါးကို ေပးမသံုးတတ္ၾကေခ်။
ကၽြန္ေတာ့္မွာမိုဘိုင္းဖုန္းမရိွဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့လိုအပ္တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္မထင္
လို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္ထဲမွာဖုန္းရိွ တယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ကဖုန္းဆက္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ကၽြန္ေတာ့္ဆီဖုန္းလာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီဖုန္းကိုအသံုးျပဳလို႔ရတယ္။
-
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RIA ၏ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အတြင္း ၀င္ေငြနည္းပါးေသာအုပ္စုႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ိုင္းတြင္
ပါ၀င္သူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္မွ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ဖုန္းအား
ငွားရမ္းသံုးစြဲရသည့္အခ်ိန္မွာ
အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္
၀ရုန္းသုန္းကားႏိုင္လွသည္။ (Zainudeen 2008)။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုေပးသူ
၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတို႔သည့္ အထြက္ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရယူၾကေၾကာင္းေျဖၾ
ကားခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေျဖဆိုသူ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတို႔၏ဖုန္းမ်ားကို အငွားခ်ထားေၾကာင္း
ေျပာျပပါသည္။ ငွားရမ္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးမွမေက်နပ္ခ်က္သံုးခ်က္မွာဘာေတြျဖစ္သနည္း။
ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္အရမ္းေ၀းလြန္းသည္ (ေျဖဆိုသူ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားအလ
ြန္မ်ားလွသည္ (ေျဖဆိုသူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈမရိွ (မေက်မနပ္ႏွင့္ေျဖဆိုသူ
၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ဟူ၍အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ Mariscal ၏ေတြ႔ရိွမႈတြင္ လက္တင္အေမရိက၌
ဖုန္းငွားရမ္းသံုးစြဲမႈအေလ့အထမွာ
လူႀကိဳက္မ်ားပံုမရဟု
ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ေလ့လာခဲ့သည့္
ႏိုင္ငံအားလံုးလိုလိုတြင္လည္း
ဖုန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ဖုန္းမ်ားကို
မငွားရမ္းၾကပါ။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း
အမ်ားသူငါ
သြားလာေနႀကသည္႕
လမ္းမမ်ားေပၚရွိ
သံုးစြဲသည္႕
မိနစ္အလိုက္ေပးေဆာင္ရသည္႕
လမ္းေဘးဖုန္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
လက္တင္အေမရိကႏွင့္
အာဖရိကတို႔တြင္
ေပၚထြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
အဆိုပါ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ
မိုဘိုင္းအခေပးဖုန္းမ်ားအျဖစ္ အေျခခံက်က် လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေလသည္။
အမ်ားျပည္သူအခေပးဖုန္း၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးစင္တာမ်ားႏွင့္ ရြာထဲရိွဖုန္းမ်ားတြင္ေ
ကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးႏွစ္ရပ္စလံုး ရိွေနေလသည္။ ေကာင္းက်ိဳးအေနျဖင့္ အေစာပိုင္းတြင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္မွာ အမ်ားျပည္သူအခေပးဖုန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေ
ရးစင္တာအေတာ္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈမရိွလွေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကို မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္
သြယ္မႈတစ္ခုႏွင့္အတူတူအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုသူမ်ားအား ေငြေၾကးသက္သာေစပါသည္။
“ရွင့္မွာ တစ္ခါတစ္ေလ ၅ ရန္႔ [ကေနဒါႏိုင္ငံသံုးေငြ ၆၀ စင့္] ပဲရိွတယ္ဆိုရင္ေတာင္ လိုင္းခြဲဖုန္း
၀ယ္ဖို႔ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူသံုးဖုန္းလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ေဆြးေႏြးလို႔မ
ရႏိုင္တဲ့တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂိၢဳလ္ေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်င္လို႔ပဲ” ဟု RIA ၏ ေလ့လာမႈတစ္ခု
(Gillwald et al. 2010) အတြင္း ေက်းလက္ေဒသ အထူးလူထုေဆြးေႏြးပြဲအားတက္ေရာက္လာ
သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပုဂၢလိကဖုန္းလိုင္းမ်ားအားကမ္းလွမ္းသည့္
ေရရွည္မွ်ေ၀သံုးစြဲႏိုင္သည့္စနစ္တစ္ရပ္
မွာ
အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံရိွ
တယ္လီဖုန္းသမ၀ါယမအဖြဲ႔မ်ား
(telephone
cooperatives)၊ တယ္လီဖုန္းလိုင္း တစ္ခုအား လိုင္းခြဲထားေသာ စုေပါင္းသံုးစြဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ
ျဖစ္ဖြယ္ရိွေလသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလက စိုက္ပ်ိဳးေရးသမ၀ါယမအဖြဲ႔မ်ား၏
လက္ခြဲသဖြယ္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
ေနရာအႏွံ႔ရိွေနတတ္သည့္
၄င္းတို႔ေၾကာင့္
အႀကီးစားဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ENTEL မွ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းစြာမေပးႏိုင္သည့္
ေနရာမ်ားတြင္
ေဒသခံစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားကို
ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေစခဲ့ေလသည္။
ENTEL ကလည္း ၄င္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ယင္းသမ၀ါယမအဖြဲ႔မ်ားထံမွ
လိုင္းရယူသူေပါင္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီး အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံလိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္၏ ၈
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွေပသည္။ ဆင္းရဲေသာေဒသမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာရိွတတ္ၾကၿပီး
ဥပမာ Jujuy ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ကာ ယင္းျပည္နယ္အတြင္း တပ္ဆင္ထားသည့္ လိုင္းဖုန္း
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အဆိုပါ သမ၀ါယမအဖြဲ႔မ်ား၏ ေကာက္ခံမႈမွာ
ေအာ္ပေရတာႀကီးမ်ားေကာက္ခံသည့္ ပွ်မ္းမွ်ဆက္သြယ္မႈကုန္က်စရိတ္ထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း
ပိုမိုသက္သာေသာေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်လဲသက္သာေစသည္။ ယင္းတို႔မွာ နည္းပညာ
ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားလဲျပဳလုပ္လာၿပီး wireless ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔
စိတ္အားထက္သန္စြာ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဂရာမင္းေက်းလက္ဖုန္း (ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပတီထြင္လုပ္ကိုင္မႈ)
Grameen Village Phone : a pioneering innovation
ဂရာမင္းေက်းလက္ဖုန္းအစီအစဥ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ေက်းလက္ေဒသမွဆင္းရဲသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာထံ
ေဒသစီးပြားေရးအား အေထာက္အကူျပဳမႈႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေရး ဆုလဒ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့သည္။
ဤအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားရလာခဲ့ၿပီး
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေလသည္။
အစီအစဥ္တြင္ ဖုန္းကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံဘဏ္မွ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္းခံရသူမ်ားအား အေသးစား
ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းကာ မိုဘိုင္းဖုန္း၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေအာင္ အကူအညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္
ထိုဖုန္းပိုင္ရွင္မွာ
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအား
အခေၾကးေငြျဖင့္
ျပန္လည္ငွားရမ္းအသံုးျပဳေစသျဖင့္
၀င္ေငြရရိွလာေလသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ဖုန္းသံုးစြဲမႈကိုတိုးပြားလာေစရံုသာမက လုပ္ငန္း
ရွင္ငယ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း စီးပြားေရးအဆင္ေျပေစခဲ့သည္။
ေအာင္ျမင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာအနက္ ပို၍ သိေကာင္းစရာတစ္ခုမွာ ဘီဂမ္ (Begum) ဟူေသာ
အမ်ိဳးသမီး အေၾကာင္းပင္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဂရာမင္းေက်းလက္ဖုန္းအစီအစဥ္စတင္ေသာ အခါ
သူမသည္ ဖုန္းေလဒီ “phone lady” (ေအာ္ပေရတာအမ်ားစုမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္)
တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး
သူမ၏၀န္ေဆာင္မႈကို
အခ်ိန္တိုအတြင္း
လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။
သူမ၏လစဥ္တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ ၀င္ေငြက ယခင္အပ္ခ်ဳပ္သမဘ၀မွ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၀ယ္
ယူႏိုင္သည္အထိျဖစ္လာေစရာ
ေနာင္အခါ
သူမကိုယ္တိုင္ဦးစီးမည့္ေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္အငွားခ်ထား
မည့္ အိမ္မ်ားအထိပါ၀င္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာတြင္လည္း သူမသည္အခ်မ္းသာဆံုးသူ
ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေအာ္ပေရတာအေရအတြက္မွာ
၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္အထိရိွလာခဲ့ေလသည္။ ဟန္းဆက္မ်ားလည္း ပိုမိုေစ်းေပါလာၿပီး လူတိုင္းနီးပါး
၀ယ္ယူႏိုင္ လာသျဖင့္ ဘီဂမ္၏ေအာင္ျမင္မႈကဲ့သို႔ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ဖုန္းေလဒီမ်ား၏၀င္ေငြလည္းထိခို
က္လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ဂရာမင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူကလဲ
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္စတင္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ သာမန္ေအာ္ပေရတာတစ္ေယာက္
၏ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၇၀ သာလွ်င္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂရာမင္းေက်းလက္ဖုန္းအစီအစဥ္မွာ
ေက်းလက္ေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းလက္ေတြ႔ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္သည့္ကာလမေရာက္ေ
သးခင္တြင္ သစ္မရခင္စပ္ၾကား ၀ါးေဖာင္ကြပ္ ဆိုသလို အေရးပါေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
ထို႔အျပင္ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားသည္ အားထားေလာက္စရာေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း သက္ေသျပေပးရာ ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းပံုစံ (model) အား
အာဖရိကသို႔တင္ပို႔ခဲ့ရာ အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးအား ယူဂႏၶာႏွင့္ရ၀မ္ဒါေက်းလက္မ်ား တြင္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

ရင္းျမစ္ ။ ။ Knight-John 2008, Shaffer 2007, and Grameen Foundation promotional literature
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ေရဒီယိုႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအေရးပါေနဆဲအာဖရိက
(Radio and TV retain an important role in Africa)
ေရဒီယိုသည္
အာဖရိကတြင္
အသံုးအမ်ားဆံုးဆက္သြယ္ေရးကိရိယာျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ
အလြန္တရာမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္
အင္တာနက္သံုးစြဲလိုမႈျမင့္တက္လာျခ
င္းတို႔ေၾကာင့္ ဟိတ္ဟန္ကင္းသည့္ ေရဒီယိုမ်ားကို အာဖရိကသားအမ်ားစုမွာ သတင္းမ်ား၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အတြက္သာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳေတာ့မည္ဟု
အထင္မွားစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား အေနႏွင့္သာရိွေနၿပီး
တယ္
လီေဗးရွင္းၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာက်ဲပါးလြန္းကာ
အခမဲ့ၾကည့္႐ႈခြင့္ကို
ကန္႔သတ္
ထားေသာအာဖရိကတိုက္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံကို စစ္တမ္းေကာက္ၿပီးသည့္ေနာက္
သိလာသည္မွာ ေရဒီယိုနားေထာင္သူအေျမာက္အျမားရိွေနသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူ အေရအတြက္ထက္ အေတာ္ေလးပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္သည္ဆိုျခင္းပင္။
၂၀၀၇-၂၀၀၈ စစ္တမ္း (Gillwald et al. 2010) တစ္ခုအရ
ဆီနီေဂါႏိုင္ငံသား ၉၀
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံသား ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရဒီယိုနားေထာင္ၾကၿပီး အသက္ ၁၆
ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံသား ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံသား ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံသား ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးတို႔တြင္ ေရဒီယို ပိုင္ဆိုင္ၾက ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။
ထိုကာလအတြင္းမွာပင္ အဆိုပါအသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အုပ္စုအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း
သို႔မဟုတ္ ဆင္းကတ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ယူဂႏၶာတြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂါနာတြင္ ၆၀
ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွင္းလင္းစြာ
တိုးပြားလာေနစဥ္အတြင္း ေရဒီယိုပိုင္ဆိုင္မႈမွာမူ တန္႔ေနေလသည္။ ေရဒီယိုနားေထာင္မႈအတြက္
အဓိကကုန္က်စရိတ္မွာ
ဓာတ္ခဲဖိုးပင္ျဖစ္ေလသည္။
အဆိုပါစစ္တမ္းမွပင္
“ICT
ပစၥည္းမ်ားအနက္
ေရဒီယိုမွာ
အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း
လူတစ္ေယာက္
ေရဒီယိုနားေထာင္ဖို႔ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သလား မတတ္ႏိုင္သလားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဓာတ္ခဲ၀ယ္ရန္
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မွာ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ေနေလသည္” ဟု ဆိုထားသည္။
အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္မူ ေရဒီယိုမွာ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း နည္းပါးပံုရေလသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္ ဖုန္းမွာ အေရးႀကီးသည့္မိသားစုပိုင္ပစၥည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရဒီယိုအား
ေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈတစ္ခု အရ အိႏိၵယတြင္ လူမႈစီးပြားေရးပိရမစ္၏ေအာ
က္ေျခ၌ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ လွ်င္ ၅၀ ၌ တီဗြီရိွၿပီး ၃၈ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ဖုန္းရိွကာ
၂၈ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေရဒီယိုရိွ၍ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္သာ ကြန္ပ်ဴတာရိွၾက ေၾကာင္း
ေတြ႔ရိွရသည္။ ပါကစၥတန္တြင္ LIRNEasia ၏ ေလ့လာမႈအရ ၄င္းတို႔၏ ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္
ေရဒီယို အသံလႊင့္ရံုမ်ားမွထုတ္လႊင့္သည္ကို နားေထာင္သူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အတူ လူမ်ားစြာမွာ
၄င္းတို႔၏မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရဒီယိုဖမ္းယူေလ့ရိွၾကသည္။
လက္တင္အေမရိကတြင္
မ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေရဒီယိုမွာ
ေၾကာ္ျငာအတြက္လူႀကိဳက္အနည္းဆံုးမီဒီယာ
မၾကာေသးမီက
မကၠဆီကိုရိွ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
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ေလ့လာခဲ့ေသာစစ္တမ္းတြင္
ေျဖဆိုသူမ်ား၏
၂.၂
ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္
ေရဒီယိုကို
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး
အင္တာနက္မွာမူ
ေျဖဆိုသူ
၈.၈
ရာခိုင္ႏႈန္း၏
ပထမ
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးပစၥည္းမဟုတ္သည့္
ေလာ္စပီကာ အသံခ်ဲ႕စက္အား ေၾကာ္ျငာရာတြင္ၾကားခံပစၥည္းအျဖစ္သံုးလိုသူ ေျဖဆိုသူေပါင္း
၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့သည္။ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား၏အႀကိဳက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈမွာ
မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္ ေဒသသံုးၾကားခံမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လူထုအေျခစို
က္ေရဒီယိုအသံလႊင့္ရံုမရိွသည့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတို႔ၿမိဳ႕တြင္ ေရဒီယိုအသံ
လႊင့္ရံုတစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
အာဖရိကႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
တယ္လီေဗးရွင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္သုေတ
သနမွ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ က်ား/မ ခြဲျခားမႈျပႆနာမ်ားအား မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တီဗြက
ီ အ
ို မ
ိ ၌
္ မၾကည့ခ
္ ်င္ၾကဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ တီဗြမ
ီ လ
ွ င
ႊ ့္ေသာ
အားကစားပြဲမ်ားအား အျခားအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူအရက္ဆိုင္တြင္ ၀င္၍ၾကည့္ရႈတတ္ၾကသည္။
(Gillwald et al. 2010)။ သို႔ေသာ္အမ်ိုးသမီးမ်ားက မေက်မနပ္ေျပာဆိုၾကသည္မွာကား
အကယ္၍၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ျပင္ပသို႔ လူအမ်ား ၾကားထဲတြင္ တီဗြီသြားၾကည့္ပါက ၄င္းတို႔အား
လိုသည္ထက္ပို၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေမးျမန္းခံရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈအတြင္း အ
င္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက
“
ဓေလ့ထံုးစံအရ
ကၽြန္မအျပင္သြားလို႔မရဘူး၊
အရက္တစ္ခြက္မွာလို႔မရဘူး၊ တီဗြီၾကည့္လို႔မရဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အယူသည္းစြဲလမ္းမႈမ်ား
ရိွေနေသာ္လည္း အစဥ္အလာအရအမ်ားကေရွာင္ၾကဥ္ရန္တားျမစ္ထားသည့္အရာမ်ား (taboo)
အား ခ်ိဳးဖ်က္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ အာဖရိကအမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္တိုးပြားလာလ်က္ရိွသည္။
သို႔ေသာ္ အျခားသူမ်ား ေျပာၾကားသည္မွာ အိမ္အျပင္ထြက္တီဗြီၾကည့္ျခင္းမွာ ရွားပါးသည့္ေင
ြေၾကးကိုျဖဳန္းတီးရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မေလာက္မငွျဖစ္ေနေသာ
မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္ကို အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္သာ အဆိုပါ ေငြေၾကးအား ပိုမိုသံုးစြဲလိုၾကသည္ဟူ၍
ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ဆင္းရဲသားမ်ား ICT နည္းပညာရပ္မ်ားကို
အသံုးျပဳၾကသနည္း

(Why the poor use ICTs)

အဆင္႕ဆင္႔ ေျပာင္းလဲလာမွဳက သက္ေသျပျခင္းပင္
(The mobile revolution explained)

အကန္႔အသတ္အလြန္မ်ားသည့္ၾကားမွ မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာကို လူအမ်ားအျပား မည္သို႔မည္ပံု
အခ်ိန္တိုအတြင္း ရယူသံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ၾကသနည္း။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို LIRNEasia မွ ရွင္းလင္းထားသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

“ပမာဏႀကီးမားေသာ
ဆင္းရဲသားအေရအတြက္အပါအ၀င္
ကမၻာေပၚရိွ
လူအမ်ားစုသည္ အသံျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈကိုရရိွခဲ့ၾကရာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္
အစိုးရမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ပ့ံပိုးျခင္းတြင္ ပါ၀င္နိုင္ခြင့္ အေပၚ
ရိွေနသည့္ အဟန္႔အတားမ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
(ယင္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ)
ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေန မ်ားကိုလည္းဖန္တီးခဲ့ႀကေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤအေျခအေနမွာ အလြန္အေရးႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပ့ံပိုးသူမ်ားရိွေနသည့္အခိုက္ ျပင္းထန္သည့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး
စရိတ္သက္သာေသာ
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ပံုစံ
ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္
အေရးပါေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္
ျဖစ္လာသည္
ဆိုျခင္းပင္။ အေျခခံအားျဖင့္ နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ
ပိုမိုမ်ားျပားေစသကဲ့သို႔
အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း
ပိုမိုအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္
ထပ္မံ၍ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေလသည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္
ဖုန္းေျပာခ်ိန္မိနစ္မ်ားမွ
ထုထည္ပမာဏမ်ားျပားသည့္၀င္ေငြရရိွသည့္အတြက္
၄င္းတို႔ကြန္ယက္မ်ား၏ စြမ္းရည္ပမာဏကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
၄င္းတို႔သည္
၀င္ေငြနည္းပါးေသာ္လည္း
အေရအတြက္မ်ားျပားလွသည့္
၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားေၾကာင့္ ၾကားခံကုန္က် စရိတ္ (transaction cost)ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ၾကားခံကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး
ပံုမွန္၀င္ေငြမရိွသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေထာက္ကူေပးသည့္
အဓိကက်သည့္အရာမွာ ႀကိဳတင္ေငြ (prepaid) ျဖစ္သည္။”
(Samarajiva 2010)”
ဖု န္း သံုး စ ြဲ မ ႈ မ ်ားေ န ရာ တ ကာ ျ မ င္ေ တ ြ ႔ ႏို င္ သ ည့္ ဤ ကဲ့ သို ႔ အ ခ င္း အ က ် င္း သ စ္ တ ြ င္
အဓိကက်ေသာေနရာမွ ရိွေနသည့္
ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္အား လူအေတာ္မ်ားမ်ားက
ခ်ီးက်ဴးအမႊမ္းတင္လ်က္ရိွသည္။ အဆိုပါ စနစ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အား
၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ
ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား
ေအာက္ပါအတိုင္း
အက်ိဳးျပဳလ်က္ရိွသည္ဟု Bonina and Illa (2008)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဤအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈစတင္သံုးစြဲမည့္သူ အတြက္
အေတာ္အတန္
သက္သာလာေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား
(လိုင္းခ်ိတ္ဆက္
အသက္သြင္းျခင္း၊ ဆင္းကတ္ႏွင့္အျခား
ဆက္စပ္ပစၥည္း စသည္မ်ားအတြက္)
အျပင္ ကုန္က်စရိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲရာတြင္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
မလိုအပ္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မလိုအပ္မႈမွာ
သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ ေခ်းေငြရရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း
၀န္ခံသက္ေသျပဳရန္
မလိုေတာ့ေၾကာင္းဆိုလိုၿပီး
ေယဘုယ်အားျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္စာတမ္း (lines of credit) မ်ားအား
ဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည့္
စီးပြား
ေရး
မတည္မႈမ်ားႏွင့္
ျပန္ျပန္ေပၚေပါက္ေနေသာ
စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း
မ်ားကို
ရင္ဆင
ို ္ေနရသည္ႏ
့ င
ို င
္ မ
ံ ်ားတြင္ ေခ်းေငြရရိရ
ွ န္မွာအလြနတ
္ ရာခက္ခလ
ဲ သ
ွ ည္။
ထိုစဥ္အတြင္း
ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္
ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈစနစ္၏
အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ လစဥ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈ
က ် သ င့္ေ င ြေ ကာ က္ ခံ လ ႊာ အား
ေပးပို႔ရန္
မလိုအပ္ေတာ့သည့္အျပင္
ကန္ထရိုက္အရေပးေခ်မႈမ်ားအား
အသံုးျပဳသူမ်ားမွပ်က္ကြက္ ႏိုင္သည့္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိင
ု ခ
္ သ
ဲ့ ည္။”
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ပိုမိုေစ်းသက္သာလာၾကၿပီး လိုင္းဖုန္းမ်ားတပ္ဆင္ရသလို
အခ်ိန္လဲ မကုန္ေပ။ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ လိုင္းဖုန္းဝယ္ယူရာတြင္ ဖုန္းလိုင္းရရိွေရးအတြက္
လူအမ်ားမွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ေစာင့္ဆိုင္းရတတ္သည္။ ဖုန္းစတင္သံုးစြဲရန္ အခ်ိန္မကုန္ေတာ့ျခင္းမွာ
ကာလရွည္ရယူသံုးစြဲရန္အတြက္
မွတ္ပံုတင္ထားသလိုပင္ျဖစ္ၿပီး
ယခင္ကဆိုလွ်င္
ယင္းသို႔သံုးစြဲႏိုင္မႈမွာ
ပံုမွန္၀င္ေငြမွန္ကန္မႈမရိွေသာသူမ်ားအားဖုန္းသံုးစြဲခြင့္မရေအာ
င္ ပိတ္ဆို႔ ထားခဲ့ေလသည္။ ဖုန္းမပိုင္ေသးေသာသူမ်ားအတြက္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းသည္
ယင္းတို႔အားပိုင္ဆိုင္သည့္
မိတ္ေဆြမ်ား၊
ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံမွ
ငွားရန္ပိုမိုလြယ္ကူ (သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္အငွားခ်ရန္) လာေစခဲ့သည္။ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္
သူမ်ားအတြက္လည္း အေကာင္းသံသရာ (virtuous circle) ရရိွသလို ျဖစ္လာခဲ့ရာ ဖုန္းသံုး
စြဲႏိုင္ခြင့္တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုရန္၊ လက္ခံရန္ အခြင့္အလမ္း
ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို ဖုန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အလုပ္တိုးပြားေစသျဖင့္ တစ္ဖန္
၄င္းတို႔၏ဘ၀အတြင္း ဖုန္းအားတစ္သားတည္းက်ေစခဲ့သည္။

အက်ပ္အတည္းအတြင္းအေထာက္အကူေပးမႈ
(Help in a crisis)
၀င္ေငြနည္းပါးသူတစ္ေယာက္ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုေသာအခါ ၄င္းသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္
သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးထံေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကရစ္ဘီယံေဒ
သရိွဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လူေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
DIRSIမွသုေတသနသမားမ်ားက ဤအဆိုကို ထပ္ေလာင္းအေလးတင္ေပး(Galperin and
Mariscal, 2007)ႏိင
ု ခ
္ ဲသ
့ ည္။ ၄င္းတိ႔ေ
ု မးျမန္းခဲ့ေသာ လူမ်ား၏ ဖုန္းေခၚဆိထ
ု ားမႈ သံုးပံႏ
ု စ
ွ ပ
္ ံုေက်ာ္မွာ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုထံသို႔ျဖစ္ၿပီး က်န္ေခၚဆိုမႈမ်ားမွာ အလုပ္ႏွင့္အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေခၚဆိုမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္အတြင္း RIA ၏ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူတ
စ္ဦးခ်င္းအေပၚျပဳလုပ္ေသာစစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဖုန္းေခၚဆို မႈမ်ားမွာ
ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။
၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ားမွာ
အဓိကအားျဖင့္
လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားေခၚဆိုရန္အတြက္သာ
ဖုန္းကိုအသံုးျပဳၾက ေသာ္လည္း စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ဖုန္း၀ယ္ယူရသည့္အေၾကာင္းရင္း သို႔မဟုတ္
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လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဖုန္းလိုအပ္ေၾကာင္းသေဘာထားမႈအျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္အေ
ရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္၀ယ္ယူျခင္းကို ဦးစားေပးအဆင့္ (rank high) ထည့္သြင္းေပးၾကသည္။
ယင္းအတြက္အေၾကာင္းရင္းမွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေတြ႔ရတတ္ေသာ
စံခ်ိန္မီအေရးေ
ပၚကိစၥ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မေတြ႔ရ ေသာေၾကာင့္ ဟု
LIRNEasia မွတင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေရးေပၚ အက်ပ္အတည္း
တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာတိုင္း လူအမ်ားသည္မိသားစု၀င္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံသို႔သာ
ဖုန္းဆက္ၾကသည္။

မီးခိုးထုတ္အခ်က္ျပျခင္း ဒါမွမဟုတ္
ကိုကိုးရြက္နိမိတ္ ေဗဒင္ဖတ္ၾကည့္ျခင္းထက္ပိုေကာင္းတယ္
Better than sending smoke signals or reading coca leaves
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ပီရူးႏိုင္ငံကုန္းျမင့္ေဒသရိွ ကန္နက္စ္ (Canas)
ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို Alterna Perú ဆိုသူက အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းျပည္နယ္သည္ မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားႏွင့္ fixed wireless ဖုန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္အား ႀကီးမားသည့္ေအာ္ပေရတာတစ္ဦးႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ
်ားကလက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္ခင္က ဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္တြင္းရိွလူမ်ားတြင္
ဖုန္းဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းပါးေနခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုသူမ်ားက
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ ကန္နက္စ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ဘ၀ကို အေရးေပၚ ကိစၥရပ္မ်ား
ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းအပါအ၀င္
နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္
မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္း
ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
“မိုဘုိင္းဖုန္းမရိွတုန္းကေတာ့
ေတာင္ကုန္းေတြအၾကား
ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဆက္သြယ္ရာမွာ ၀ီစီေတြ၊ လက္ဆြဲမီးအိမ္ေတြသံုးခဲ့ၾကတယ္၊
တကယ္လို႔
ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာႀကီးမားေၾကာင္း သိေအာင္လို႔မီးတုတ္ေတြ
သံုးခဲ့ၾကေတာ့ ဒါကိုျမင္တဲ့သူေတြက ကူညီဖို႔လာခဲ့ၾကတယ္ေလ”
- ပက္ဒရိုရာမို႔စ္ ၊ “rondas” သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူလယ္သမား
ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌေဟာင္း၊ Yanaoca ၿမိဳ႕ ။

“တိရစ
ၦာန္ေတြေပ်ာက္ၿပီးေတာ႕
[ကၽြန္ေတာ့္သား]
ေတာင္ေ
အာက္လိမ့္က်သြားတာမထႏိုင္ခဲ့ဘူး။
မိုဘိုင္းဖုန္းကို
ေက်းဇူးတင္ရမယ္ဗ်၊
သူကကၽြန္ေတာ့္ဆီဖုန္းဆက္ၿပီး သူေတာင္ေအာက္
လိမ့္က်ၿပီးလဲေနလို႔ ကၽြန္ေတာ့္
ကို လာေခၚေပးဖို႔ေျပာတာေလ [ကၽြန္ေတာ္သြားေခၚလာႏိုင္ခဲ့တယ္]။
အရင္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ သူဘယ္မွာရိွေနမယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ ကိုကိုးရြက္ေဗဒင္ေတြ
ဖတ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားေနရဦးမယ္ဗ်”
- ဟားမင္နီေဂးလ္ဒိုေခ်ာ့တ္ ၊ တိရစ ၦာန္ထိန္းေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္၏ဖခင္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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လူမႈေရးရႈေထာင့္အရ ICT နည္းပညာမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲမႈ
(The social currency of ICTs)

ဟန္းဆက္တစ္လံုးေကာက္ေရြးဖို႔အဆင္ေျပလာျခင္းႏွင့္ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ စာသားမက္ေဆ့ခ်္၏
အျမန္ႏႈန္းက
တစ္ခါတစ္ရံ
ရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ေသဆံုးျခင္းအၾကား၊
က်န္းမာျခင္းႏွင့္နာဖ်ားျ
ခင္းအၾကား ၊ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းအၾကား ဒါမွမဟုတ္လဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အာ
ဏာရွင္အုပ္စိုးမႈအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားကို ဆိုလိုရာေရာက္သည္။ ေအာက္ပါ ဥပမာမ်ားသည္
ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀အတြင္း
ICT
နည္းပညာမ်ားက
မည္သုိ႔ျခားနားခ်က္တစ္ရပ္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ေပးေနသည္။

က်န္းမာေရး (Health)
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္
တီဘီေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္
သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌
ေဆး၀ါးလာေရာက္
ထုတ္ယူရန္သတိေပးျခင္းကို
မိုဘိုင္းဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္မွတစ္ဆ
င့္
ရရိွၾကသည္။
ယင္းသို႔မက္ေဆ့ခ်္အပို႔ခံရသူသည္
ေဆးခန္းသို႔လူနာမ်ားလာေရာက္
သည့္အခါ
မွတ္တမ္းတင္ခံရသူမ်ားႏွင့္
မိမိတို႔၏ေဆး၀ါးလာေရာက္ထုတ္ယူသည့္အခ
ါ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ားႏွင့္
ဆင္တူသည့္
ကုန္က်စရိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ္လ
ည္းေဆး၀ါးမ်ားအားစရိတ္ပိုမိုနည္းပါးစြာျဖင့္ရရိွႏိုင္ေလသည္။
အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္
အိႏိၵယအာကာသသုေတသနအဖြဲ႔မွ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာေလ့လာ
မႈ (impact study) တစ္ရပ္၌ ေ၀းလံသည့္အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ၿဂိဳလ္တုအေျခခံ
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေဆး၀ါးေထာက္ပ့ံမႈ (satellite-based telemedicine) မွာ လူနာမ်ား၏
ကုန္က်စရိတ္ကုိ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ မည္သို႔ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ပါ၀င္ခဲ့ရာ ခရီးသြားရန္၊
ေနစရာရွာရန္ႏွင့္
ေဆးရံုး၌ကုသမႈခံယူရန္စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားနည္းပါးသြားမႈကို
ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြင္း ေရာဂါက
်ေရာက္မႈကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္
စမတ္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၏
စရိတ္-အက်ိဳးအျမတ္ကို
ဆန္းစစ္သည့္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၄င္း၏အစီအစဥ္အား
အကယ္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႕က်က္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ဘ႑ာေရးႏွင့္ေဆး၀ါးအရင္းအျမစ္
အလြန္သက္သာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပညာေရး (Education)
ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး (non-formal education) အတြက္ SMS အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေလ့လာသိရိွႏိုင္ေစရန္
IDRC
အေထာက္အပ့ံျဖင့္
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ကင္းကြာေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္
စာသင္ၾကားလိုသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူတစ္စုထံ SMS စနစ္ကိုအေျခခံထားသည့္ပညာေ
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ရးသင္ခန္းစာမ်ား ရရိွသင္ယူႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္
ယင္းကဲ့သုိ႕ စာသားမက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔မႈမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားသည့္ပံုစံအား ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး
၄င္းတို႔၀ယ္ယူထားသည့္ ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈမ်ားမွတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ဖုန္းမွတစ္ဆင့္စာသင္ၾကားေ
ရးတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဖယ္ထားလိုေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ယင္း SMS စနစ္ကို အေျခခံကာသ
င္ယူသူအုပ္စုအတြင္းရိွလူမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်ကိန္းစစ္ေဆးတြက္ခ်က္မႈ (Mean test) ရလဒ္မွာလည္း
SMS စနစ္ကိုအေျခခံကာပညာသင္ၾကားျခင္းမျပဳသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့လာေသာအုပ္စု (control
group) မွ လူမ်ားထက္ မဆိုသေလာက္ပိုမိုျမင့္မားေနပါသည္။
အျခားစီမံကိန္းတစ္ခုမွာ မိုဘင
ို ္းဖုန္းေပၚမွဂိမ္းကစားနည္းမ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသရိွ
၀င္ေငြနိမ့္မိသားစုမ်ားမွ
ကေလးသူငယ္မ်ား၏
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကို
မည္သို႔တိုးတက္ ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ေစမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပအစီအ
စဥ္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကိုမုိဘိုင္းဖုန္းပါဂိမ္းကစားနည္းမ်ားအသံုးျပဳ၍
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ စာလံုးေပါင္းျခင္း၊ စာသားမွတ္မိျခင္း၊ စကားနားေထာင္နားလည္ႏိုင္
ျခင္းႏွင့္ ၀ါက်ေရးဖြဲ႔နည္းတို႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထား စမ္းသပ္ ခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္စမ္းသပ္မႈျပဳ
လုပ္ၿပီးစီးသည့္အခါ မေဆာင္ရြက္မီႏွင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစစ္ေဆးမႈ (pre and post-intervention
assessment) မ်ားအရ စာလံုးေပါင္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္တြင္ ရမွတ္စုစုေပါင္း ၁၈ မွတ္အနက္
ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္တိုးတက္မႈမွာ ၅.၂ မွ ၈.၄ အထိျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အာဏာရရိွမႈ (Political empowerment)
စုေ ပ ါ င္း တာ ၀ န္ ယူ လု ပ္ေ ဆာ င္ မ ႈ အ ဆ င္ေ ျ ပေ ခ ်ာေ မ ြ ႔ေ စေ ရး တ ြ င္
နည္းပညာ၏အခန္းက႑အေၾကာင္းကို
ယခင္ကတည္းကေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးနက္နဲစြာနားလ
ည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္သည့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာက ေထာက္ခံေပးလ်က္ရိွသည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဂ်ိဳးဇက္အယ္စထရာဒါ၏ က်႐ံႈးမႈက နည္းပညာမ်ားသည္
အစိုးရတစ္ဖြဲ႔အား
မည္သို႔ျပဳတ္က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ဥပမာေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္
SMS
ျဖင့္
စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္သည့္လမ္းေပၚခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊
အြန္လိုင္းေပၚတင္ထားသည့္
သူ႕အေပၚစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို စစ္ေဆးေနပံုမ်ားႏွင့္အတူ ရည္ညႊန္းခံရပါသည္။ ဤ “e-coup”
ဟုေခၚေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူျခင္းမွ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွခဲ့
သူ သမၼတ ဂလိုရီရာမကၠပါကယ္အာရိုရို မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွတစ္ဦးႏွင့္စကားေျပာ
ဆိုထားသည့္ သူမ၏ အသံဖမ္းတိပ္ေခြမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္းျမည္သံ
(ring tone) ျဖစ္လာသည့္အခါ ဆိုက္ဘာအပုပ္ခ်ျခင္း (cyber scandal) ကို ခံခဲ့ရသည္။
ထို႔အျပင္ အာရပ္ေႏြဦးအံုၾကြမႈ (Arab Spring uprising) ကို ICT နည္းပညာရပ္မ်ားမွ
ေလာင္စာျဖည့္ေပးခဲ့သလိုျဖစ္ခဲ့ရာ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲေနမႈမ
်ားသည္ ယခင္က မရိွဖူးခဲ့ေသာ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း
သက္ေသထူျပခဲ့ျပန္သည္။
သို႔ေသာ္
နည္းပညာသည္
ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္မဆန္ (လြတ္လပ္မႈ ခံုမင္သည့္နည္းပညာရွင္မ်ားျငင္းခံုသလုိ)
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ရိွရင္းစြဲႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ရိုးရွင္းစြာပဲ ခ်ဲ႕ထြင္ေစႏိုင္မႈရိွမရိွ ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနဆဲပင္။

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေနရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
(Businesses that benefit)
LIRNEasia ၏ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း၏ စီးပြားေရးအရအႀကီးမားဆံုး
အက်ိဳးအျမတ္မွာ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္
အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္ေၾကးၾကသက္သာျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ ခရီးသြားရန္လိုအပ္သည့္စီးပြားေရးအလုပ္
မ်ားကို
မိမိတို႔၏ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳကာ
ၿပီးဆံုးေစရန္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအေၾကာင္း
အေျမာက္အျမားရိွႏိုင္သည္။
ပီရူးႏိုင္ငံရိွ
Sixto
Chinoဟူေသာ
တီရွပ္ႏွင့္
ဂ်က္ကတ္အက်ီခ်ဳပ္လုပ္သူတစ္ဦးမွ
ဒီအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍
သာဓကေကာင္းတစ္ခု
ထုတ္ျပလ်က္ရိွသည္။ (Alterna Perú 2008) ။ ဖုန္းမရိွပါက ၄င္းအေနျဖင့္ ေန႔လည္ကတည္းကလု
ပ္ငန္းအားပစ္ထားခဲ့ၿပီး တစ္ညလံုးခရီးႏွင္ကာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူလိုအပ္သည့္အရာမ်ားအား
၀ယ္ယူေနရမည္ျဖစ္ကာ အဲ့ဒီညက်မွ အိမ္သို႔ျပန္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သူ႔အေနျဖင့္
၀ယ္ယူလိုသည့္အရာမ်ားအား ဖုန္းဆက္မွာလိုက္ၿပီး အနီးရိွၿမိဳ႕သို႔သာသြား၍ သေဘာၤျဖင့္တ
င္ပုိ႔ေပးလိုက္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား ေရြးယူနိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကို ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။
ဤသို႔ေျပာင္းလဲမႈက သူ႕ကုန္က်စရိတ္ထက္၀က္ခန္႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ေလသည္။
Alterna Perú (2008) မွ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွခဲ့သည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းသည္
အလုပ္လုပ္ေ
နေသာဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္
ျပင္ပႏွင့္အလွမ္းေ၀းေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ား
အား စီးပြားေရးအရအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ယူေဆာင္ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကန္နက္စ္
ျပည္နယ္တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
အုပ္စုအင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြင္း
စီးပြားေရး
လုပ္ကိုင္သူ
အေတာ္မ်ားမ်ားက ၄င္းတို႔မၾကာမီကရရိွလာသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္
အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။
ကၽြဲႏြားေမြးျမဳသူတစ္ဦးသည္ သူ၏
တိရစၦာန္မ်ား ထိခိုက္နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ
တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္ကို လြယ္ကူစြာဆက္သြယ္ႏိုင္လာသည္။ ထိုသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္
တိရစ ၦာန္မ်ား၏ေသဆံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရံု သာမကဘဲ အသားႏွင့္ႏို႔ထြက္ႏႈန္းကိုလည္း သိသိ
သာသာေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္
၄င္းတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားအား အျခားေဒသမ်ားမွ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏိုင္လာျခင္းေၾကာင့္
ေဖာက္သည္ေစ်းကြက္ကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ရာေရာက္ကာ ၀င္ေငြတိုးတက္လာၾကသည္။
လူမ်ားစြာအတြက္ ဖုန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသူမ်ားျဖစ္လာၾကရာ ဥပမာအားျဖင့္
၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳမႈမ်ား
ရရိွႏိုင္၍ျဖစ္သည္။
စက္ပစၥည္းကိရယ
ိ ာေရာင္း၀ယ္သူ ဂ်ာစင္တရ
ို ာမိစ
႔ု ္ အတြကဆ
္ လ
ို ်ွ င္ သူထ
႔ ပ
ံ စၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားထံ
ဖုန္းဆက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ပိုမိုတိက်စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္လာသည္။
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မိုဘိုင္းဖုန္းမရိွခင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ားသံုးတယ္လီဖုန္းရံုမွာ တန္းစီၿပီးေတာ့
ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကိုဖုန္းဆက္၊
ၿပီးေတာ့
သူ႕ကိုကုန္မာပစၥည္းဆိုင္သြားၿပီး
ေစ်းႏႈန္းေမးခိုင္းရတယ္။ ဒါက တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အဆင္ေျပေျပၿပီးသြားၿပီး
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ မၿပီးဘူးေလ။
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးပိုင္ဆိုင္မႈမွ
စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးကို
အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ
မည္သို႔ရွာေဖြေတြ႔ရိွသြားေၾကာင္း
ဥပမာတစ္ရပ္ကို
အိႏိၵယႏိုင္ငံ
ဘီယာျပည္နယ္မွ
အလွဖန္တီးရွင္ ပူးနန္ေဒ၀ီ ကေပးအပ္ခဲ့သည္။ LIRNEasia ၏ ကင္မရာတစ္လံုးထဲမွ
ပံုအတြင္းတြင္
ေတြ႕ရေသာ
ေဖာက္သည္တစ္ဦး၏လက္အား
အႏုစိတ္
အခက္အပြင့္ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ဒန္းေဆးဆိုးေပးေနသည့္ တစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၀ ၀င္ေငြရိွေနေသာ
ေဒ၀ီသည္
မ်ားျပားလားေသာသူမ၏၀င္ေငြအတြက္
မိုဘိုင္းဖုန္းအား
အသိအမွတ္ျပဳ
ေက်းဇူးတင္လ်က္ရိွသည္။ ယခုအခါ သူမ၏အလုပ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဖုန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးႏို
င္လာရာ လိုအပ္သည့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဖုန္းျဖင့္မွာယူျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလွျပ
င္ရန္ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳခ်င္သည့္ ေဖာက္သည္ထံမွ ဖုန္းလက္ခံျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၿပီးစီးလာခဲ့သည္။
“ကၽြန္မကလူတိုင္းကိုသိတယ္၊ လူတိုင္းကလည္းကၽြန္မကိုအလွဖန္တီးရွင္မွန္းသိၾကတယ္” ။

ဘဏ္စာရင္းမရိွသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းေငြေၾကးေလာ
(Mobile money for the “unbanked”)
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရိွ
လူအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
ဘဏ္စာရင္းမရိွၾကေပ။
ဥပမာအားျဖင့္
လက္တင္အေမရိကတြင္
၂၀၀၆
ခုႏွစ္၌
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏
၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြစာရင္း (saving account) ရွိၾကသည္
(Mariscal
2009)
။
ဘဏ္ႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္မႈမ်ားသည္
ဆင္းရဲသားမ်ားအား
အလုပလ
္ က္မျဲ့ ဖစ္ေနသည္က
့ ာလအတြင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနထိင
ု မ
္ ေကာင္း ျဖစ္ေနသည္က
့ ာလအတြင္း
အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရိွဘဲ
ျဖစ္ေနၾကသည္။
RIA မွသုေတသနပညာရွင္ ခရစ္စတိုဖာစေတာ့ခ္ (Christoph Stork)ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန
Christoph Stork (2012)အရ ဘဏ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို စုေဆာင္းေငြမ်ား ထားရိွေစရန္
မက္လံုးေပးမႈမ်ားမရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ခင္ဗ်ားဟာ စာရင္းထဲပိုက္ဆံသြင္းဖို႔
ပိုက္ဆံေကာက္ခံရတယ္ ၊ ခင္ဗ်ားဟာ စာရင္းထဲက ပိုက္ဆံထုတ္ဖို႔လဲ ပိုက္ဆံေကာက္ခံရတယ္၊
ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ေငြစာရင္းေျပာင္းထည့္ျခင္းအတြက္လည္း ပိုက္ဆံေကာက္ခံရတယ္ ၊ ဒီေတာ့
ဒီကမၻာႀကီးမွာ ဘာျဖစ္လို႔ခင္ဗ်ားက ပိုက္ဆံေတြကို ဘဏ္စာရင္းထဲ ထည့္ခ်င္ေနရတာလဲ” ဟု
ICTD 2012 Conference တြင္ ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ (panel
discussion) ၌ ၄င္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားအျပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားစြာတို႔မွာ
ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္အတြက္
အိမ္လိပ္စာ
သို႔မဟုတ္
လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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မရိွျခင္း၊
ဒါမွမဟုတ္
၄င္းတို႔၏အိမ္
ဘဏ္မရိွျခင္းမ်ားျဖစ္ေန ၾကသည္။

သို႔မဟုတ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနီးတြင္လည္း

မ်ားစြာေသာဆင္းရဲသားမ်ားမွာ
ဘဏ္ထက္စာလွ်င္
ဖုန္းႏွင့္ပို၍ထိေတြ႔လာၾကသျဖင့္
မိုဘိုင္းေငြေၾကး ေခၚ “mobile money” မွာ လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ေလသည္။ ဤစနစ္တြင္ SMS text
messageျပဳလုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈုတစ္ရပ္ျပဳလုပ္သည့္ ေစ်း၀ယ္သူတစ္ဦးပါ၀င္ၿပီး
မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ၿပီးပါက
၄င္းတို႔၏ဖုန္းေငြက်သင့္မႈစာရင္း
(phone
bill)
သို႔မဟုတ္
၄င္းတို႔၏အြန္လိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ (online wallet) ထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။
ေပးေခ်မႈေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာကုနသ
္ ည္အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားခံရၿပီး
ကုန္စည္မ်ားအားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။
ေထာက္ခံသူမ်ားက
ေျပာၾကားသည္မွာ
ယင္းစနစ္သည္ သမားရိုးက်ဘဏ္စနစ္ထက္စာလွ်င္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္
ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဘဏ္စာရင္းမရိွသူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအရပါ၀င္ႏိုင္မႈတြင္
အဓိကအဟန္႔အတားႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္တတ္ႏိုင္မႈႏွင့္ တကယ္လက္ေတြ႔ရိွေနမႈ
တို႔ကုိ မိုဘိုင္းေငြေၾကးမွ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း Mariscal (2009)အရသိရပါသည္။ ျပည္တြင္း
ေငြေၾကးလႊဲပို႔မႈမ်ားကို မေျပာေသးဘဲ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလႊဲပို႔ေငြမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ လာမႈ (World Bank 2013) ႏွင့္အတူ ၀င္ေငြပိရမစ္ေ
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အာက္ေျခတြင္ရိွေနသူမ်ားမွာ အေရးပါေသာေစ်းကြက္ တစ္ခုျဖစ္ကာ ယခုအခါ မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀
န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမ္းလွမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသူအမ်ားအျပား ရိွေန ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ RIA မွ သုေတသီမ်ားသည္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၂၀၀
အား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ေသာ သုေတသနစာတမ္းတြင္
အိမ္ေထာင္စု
၁၃.၉
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ
မိုဘိုင္းေငြေၾကး
အသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္
ထက္၀က္ေအာက္နည္းေသာအေရအတြက္ကသာ
သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားထက္
ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ၊
လြယ္ကူေသာ၊
စိတ္ခ်ရေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ၾကရာ
ထို႔ေၾကာင့္ ထုိစနစ္အား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္း
ရင္းမ်ားမွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေၾကာင္းRIA မွ သုေတသနပညာရွင္
ခရစ္စတိုဖာစေတာ့ခ္က ေရးသားခဲ့သည္။ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (informal business) အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀၀
ကိုလည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳေနၾကၿပီး ၁၇
ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ မိုဘိုင္းေငြေၾကးအသံုးျပဳေနကာ အဓိကအားျဖင့္ ေပးေငြလက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္
ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားထံ ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ျဖစ္ၾကသည္။ စေတာ့ခ္သည္ ႀကီးမားေသာ ေငြပ
င္ေငြရင္းပမာဏမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေနၾကေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ား
ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ၾကားခံကုန္က်မႈစရိတ္မရိွသည့္ ေမာ္ဒယ္ (model) တစ္ခုအား တီထြင္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ယင္းေမာ္ဒယ္သည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္သူမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား
စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးမားသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အတြင္း
DIRSI မွပညာရွင္ ဂ်ဴးဒစ္မာရစ္စ္ကယ္ က မိုဘိုင္းေငြေၾကးေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈရိွေစရန္ႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကးမွ ဆင္းရဲသားမ်ားအား
အမွန္တကယ္အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ေသးခင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးရိွေစရန္
တိုက္တြန္းအႀကံေပးခဲ့သည္။

ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အလုပ္မ်ား
(Phone-related jobs)
မိုဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား (mobile phone industry) မွ က႑အတြက္လုိအပ္သည့္
အလုပ္အကိုင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ရရိွေစေလသည္။ အသိသာအထင္ရွားဆံုးအလုပ္မ်ားမွာ
ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ခန္႔အပ္ထားသည့္၀န္ထမ္းေပါင္းမ်ားစြာမွ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။
အျခားဆက္စပ္အလုပ္မ်ားမွာ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္က႑တြင္ျဖစ္ရာ
အထူးသျဖင့္ အာဖရိကတြင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈတြင္လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွရာ ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊ၊ သန္႔သာလ်န္သတၱဳ (tantalum) ၊ သံျဖဴ၊
အၿဖိဳက္နက္ ႏွင့္ ကိုေဗာ့သတၱဳ(cobalt)မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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အျခားလူသိနည္းေသာအလုပ္မ်ားလည္းရိွလာခဲ့ရာ
နည္းပညာအသစ္မ်ားကိုစတင္အသံုး
ခ်မႈႏွင့္အတူ ေရွ႕ေျပးတီထြင္လုပ္ကိုင္လိုသည့္စိတ္ဓာတ္ (entrepreneurialspirit) အား
ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းျပင္ၾကသည္၊ ဖုန္းသံုးစြဲခ်ိန္ေရာင္းခ်ၾကသည္၊
ဆင္းကတ္ေရာင္းခ်ၾကသည္၊ ဘက္ထရီေရာင္းခ်ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ ၊ ဘားဆိုင္မ်ားအတြင္း
သို႔မဟုတ္ လူသြားမ်ားေသာ လမ္းမမ်ားနံေဘးတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ဖုန္းအားသြင္းႏိုင္သည့္
တိုင္မ်ားခ်ခင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ အာဖရိကတြင္ ေရွ႕ေျပးတီထြင္လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးသ
ည္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာအဆင္အျပင္မ်ားအေပၚ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္သူမ်ားအတြက္
စမတ္ဖုန္းမ်ားဆင္ေပးေနသည္။
ထိုသူသည္
အဆံုးစြန္အသံုးျပဳၿပီးေသာ
ဖုန္းမ်ားမွ
ဆားကစ္မ်ားအား ျဖဳတ္ယူကာ
ျပန္ေရာင္းသည့္အျပင္
၄င္းတို႔အား
သံုးစြဲလို႔ရသည့္ဖု
န္းအေနအထားမ်ိဳးျပန္ျပင္ကာ
တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ
ဖုန္းအသြင္သ႑ာန္ရိွသည့္ပံုစံျဖင့္
၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ျပန္ေရာင္းခ်ေပးရာ စင္စစ္အားျဖင့္ဖုန္းေခၚရံုႏွင့္စာပို႔ရံု
သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလသည္။

အြန္လိုင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္
(Online and on the job)
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာတြင္
အင္တာနက္သံုးစြဲသူအေရအတြက္နည္းပါးေနရာ
အထူးသျဖင့္
တစ္ကိုယ္ရည္သံုးကြန္ပ်ဴတာ (personal computer) မွတစ္ဆင့္သံုးစြဲသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ၿပီး
အငယ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွင္သန္မႈအား၄င္းတို႔မွအကူအညီျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ႏုတ္သိမ္း
သြားေစသည္အထိေတာ့မျဖစ္ေသးေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ နမီးဘီးယားႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္မွအ
က်ိဳးေက်းဇူးခံစားေနရသည့္ အငယ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား စမစ္မွအင္တာဗ်ဴး
ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။
 အသက္
၅၀
အရြယ္ရိွသူ
ရီနိတ္မွာ
ဗီဇာႏွင့္
ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးအျဖစ္ မိမိအိမ္မွေန၍အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ သူမသည္
အိမ္သံုး ကြန္ပ်ဴတာမွတစ္ဆင့္ အီေမးလ္ျဖင့္သူမ၏ေအဂ်င္စီထံသို႔အဆက္အသြယ္ျပဳ
လုပ္ကာ (သူမသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုလည္းအသံုးျပဳသည္) အစိုးရ၏ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား
download ဆြဲယူျခင္းႏွင့္ ပရင့္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။
 အန္နာစတာရွာသည္အသက္
၃၅
ႏွစ္အရြယ္ရိွကာ
“The
Farmhouse”
ဟုေခၚေသာ နမီးဘီယားပံုစံ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းကိုပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုသည္ သူမ၏ဆိုင္ကို ႏိုင္ငံတကာမွသိရိွရန္ အကူအညီေပးခဲ့ၿပီး အင္
တာနက္ကေဖးရိွေနျခင္းေၾကာင့္လည္း သူမ ၀င္ေငြ ရရိွလ်က္ရိွသည္။
 ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၊
အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္
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လက္သည္းဆိုးသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္
အလွကုန္ပစၥည္း
ပိုင္ဆိုင္ထားသူမွာ
ေဇးဒါ
ဆိုသူအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး
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အသက္မွာ
၃၂
ႏွစ္ျဖစ္သည္။
သူမသည္
ဆိုင္သို႔
လာေရာက္ၾကေသာ
ဧည့္သည္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားကာ အီးေမးလ္ အသံုးျပဳ၍
၄င္းတိ၏
႔ု စိတ္ေက်နပ္မက
ႈ ို ခန္မ
႔ န
ွ ္းအကဲျဖတ္တတ္ေလသည္။ သူမ၏ ဆိင
ု သ
္ ံုးဆိင
ု စ
္ လံုးမွာ
ေစ်း၀ယ္စင္တာ (shopping center) တစ္ခုတည္းတြင္ရိွေနၿပီး ဆိုင္မ်ားရိွ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ
လာေရာက္သည့္ဧည့္သည္မ်ားအား
အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္
တစ္ဆိုင္ၿပီးတစ္ဆိုင္သို႔
ရည္ညႊန္း ေစလႊတ္ၾကသည္။

လယ္သမားမ်ားအတြက္ေစ်းႏႈန္းသတိေပးခ်က္မ်ား
(Price alerts for farmers)
ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ
လက္သမားမ်ားအတြက္
ေျမဆီၾသဇာ ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္အလားတူေလသည္။ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာေစ်းႏႈန္းမွသည္ ရာ
သီဥတုအေျခအေနႏွင့္ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအဆံုး မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ရိွမႈႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတေနမႈ
အ ၾကား ျခားနားမႈကိုေပၚေပါက္ ေစႏိုင္သည္။ LIRNEasia (Lokanathan et al. 2011) အရ
အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္မွာ မ်ားစြာေသာေတာင္သူလယ္သမားအငယ္မ်ားအ
တြက္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္တတ္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ထုတ္လုပ္ထားမႈကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္
လယ္သမားတစ္ဦး ၅ ေဒၚလာသံုးစြဲတိုင္း ၁ ေဒၚလာမွာ ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ သံုးစြဲေနၾကရသည္။
LIRNEasia မွ သုေတသီမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ကုန္သည္မ်ားအား
သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည့္
မိုဘိုင္းဖုန္း
နည္းပညာပရိုဂရမ္ အသစ္အဆန္းမ်ားကို ေျခရာခံလိုက္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ အ
ႀကီးဆံုးမိုဘိုင္းဖုန္းေအာ္ပေရတာ Dialog Axiata သည္ LIRNEasia ၏ ကနဦးအကူအညီျဖင့္
မိမိ၏ထြက္ကုန္မ်ားအားေရာင္းခ်ရန္ အသင့္ျဖစ္ ေနသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား
ေစ်းႏႈန္းသတိေပးမႈစနစ္
(price-alert
system)
မွတစ္ဆင့္
ေစ်းကြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရိွသည္။ Tradenet ဟုေခၚေသာ ထိုစနစ္သည္
၀ယ္သူမ်ားႏွင့္
ေရာင္းခ်သူမ်ားအား
တြဲဖက္မိေစၿပီး
ေစ်းႏႈန္းသတင္းအေပၚအေျခခံကာ
ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔
အခ်ိန္ကိုက္၀င္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား
အျမတ္ရရိွေစေလသည္။
ဥပမာအားျဖင့္
ဟတ္တာ၀က္သာသာ
ငယ္တစ္ဦးသည္

ၾကက္သြန္မ်ား၊
ေဂၚဖီမ်ားႏွင့္
အျခားသီးႏွံအနည္းငယ္ကို
ေျမေပၚတြင္
စို္က္ပ်ိဳးေသာ
သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွေတာင္သူ
ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာTradenet
စနစ္ရယူအသံုးျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ရရိွလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဂၚဖီထုပ္ေစ်းႏႈန္း အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲျခင္း
မွအက်ိဳးအျမတ္ ရရိွေစရန္အလို႔ငွာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဂၚဖီထုပ္ေဖာ္ရန္ သူျပင္ဆင္ေနသည့္
ကာလအတြင္း မနက္ပိုင္းက တစ္ကီလိုလွ်င္ ၁၈ ဆင့္သာရိွေသာ ေဂၚဖီထုပ္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေန႔
တာကုန္ဆံုးခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ၃၂ ဆင့္အထိ ေစ်းတက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သူသတိျပဳမိခဲ့သည္။
ဤသို႔ ေစ်းတက္ေနသည့္အားသာခ်က္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္းသူ၏ေဂၚဖီထုပ္ေဖာ္ေနမႈ
လ်င္ျမန္သြားေစရန္
မိသားစုႏွင့္
မိတ္ေဆြမ်ား၏
အကူအညီကိုရယူခဲ့သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ေဂၚဖီထုပ္မ်ားအား တစ္ကီလိုလွ်င္ ၄၁ ဆင့္ျဖင့္
ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သာမန္ေစ်းႏႈန္းထက္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုရရိွခဲ့ေလသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

ရွင္သန္အသက္၀င္ေနေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား
(Living mobile)
ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာအမႈမ်ားရွာေဖြေလ့လာရန္ သူတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္မ်ားကို
အသံုးျပဳၾကၿပီး တကၠသိုလ္တြင္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ တန္းစီရျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကသည္။
ကားေမာင္းသူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဖမ္းဆီးမည့္ရဲတစ္ေယာက္ပုန္းေအာင္းေနသည္
ကိုေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း အျခားသူမ်ားသိရိွေစရန္ ၄င္းတို႔၏မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား အသံုးျပဳၾကသည္။
ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွ
ေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္
ေက်ာင္းမွေခါင္းေလာင္းအားမထိုးမီ
ေသခ်ာေစရန္ မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွနာရီကိုၾကည့္လိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာတစ္လႊား
ေန႔စဥ္ဘ၀၏
အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ICT နည္းပညာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာမ်ားသည္
က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္၊
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားတတ္သည့္အ
ဓိကေနရာမ်ားအား ေျခရာခံရာတြင္ ႏွင့္ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံရသူမ်ားအား ရွာေဖြရာတို႔တြင္
ေရွ႕တန္းမွ ေနရာယူလာၾကသည္။ ယင္းမွသံုးစြဲႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားသည္လည္း ေရြးေ
ကာက္ပြဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေျခရာခံၾကည့္ျခင္းတို႔ကို
အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ပံုေလးတစ္ပံုေပးပို႔လိုက္ျခင္းသည္ ႀကီးက်
ယ္ေသာလူမႈေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို မီးပြားေလးတစ္စတို႔လိုက္သလို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္
ဖုန္းေလးတစ္ခ်က္ေခၚဆိုမႈသည္လည္း လူတစ္ေယာက္၏ တစ္ေန႔တာအတြင္း ႀကီးမားေသာ
ျခားနားမႈ တစ္ရပ္ကိုေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ပါသည္။
သုေတသနအုပ္စုတစ္စု (Alterna Perú (2008))သည္ ကန္နက္စ္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ
လုပ္ငန္းစု (industries) အမ်ားအျပားႏွင့္ လူမႈေရးေအဂ်င္စီမ်ားအေပၚ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာခဲ့ေလသည္။
ဤေဒသသည္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴသူအမ
်ားအျပားေနထိုင္ရာျဖစ္ၿပီး ေလ့လာမႈအရ တိရစၦာန္အေရးေပၚ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္
ေမထု
န္မဲ့သားစပ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
မိုဘိုင္းဖုန္းအားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္
(productivity)
အေတာ္ေလးတိုးတက္လာမႈတို႔အၾကား
တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း
ေတြ႔ရိွရသည္။
ထို႔အျပင္
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
သူတို႔၏ေဒသဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးကူညီေပးသည့္ အျပင္
လိုအပ္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ရယူုမႈတြင္လည္း
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစခဲ့ေၾကာင္း
ေတြ႔ရိွရပါေသးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း
အဆိုပါနည္းပညာအသစ္မ်ားအားလံုးက
ပံုမွန္သမားရိုးက်ဘ၀ေတြကို
ဘာေတြလုပ္ပစ္
လိုက္သနည္းဟုသုေတသီမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ေနစဥ္
ဤကဲ့သို႔
အသစ္သံုးစြဲႏိုင္မႈမ်ားအေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အျခားအသံမ်ားကို
တိမ္ျမဳပ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။
တစ္ခါတစ္ေလ
ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးတရားေတြဟာ
ထြက္ေ
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ပၚလာတဲ့အျပဳအမူပံုစံသစ္မ်ားရဲ႕
တန္ျပန္ဟန္ခ်က္ထိန္းညိွျခင္း
(counterbalance)
ကိုခံရတတ္သည္ဟု Smith et al. (2011)က ေရးသားခဲ့သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူသားမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္အႀကီးမားဆံုးတုိးတက္က်ယ္ျပန္႔မႈမ်ားအန
က္တစ္ခု၏ အေျခခံကိုဖြဲ႔တည္ေပးလိုက္သည္ဟု သုေတသီတို႔က အခိုင္အမာဆိုေသာ္ျငားလည္း
နည္းပညာသည္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားအား မီးေလာင္ရာေလပင့္ရန္အတြက္အသံုးခ်
ျခင္းခံရကာ အၿမဲလိုလို အြန္လိုင္းတြင္ရိွေနႏိုင္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မလြတ္လပ္ျခင္း
(unfreedom) ကိုလည္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲႏိုင္မႈက ဖန္တီးရာေရာက္ေၾကာင္း စာေရးသူမ်ားက
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သတိေပးခဲ့ပါသည္။
နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္အတူ
အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းသစ္
မ်ား ေပၚထြက္ လာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္မွာလည္း အထင္ႏွင့္အျမင္လႊဲမွားမႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသးရာ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာျပင္တတ္ၿပီးၾကည့္ရႈနားေထာ
င္သံုးစြဲခ်ိန္ (airtime) ေရာင္းခ်ၾကေသာ္လည္း အင္တာနက္သံုးစြဲရန္မတတ္ႏိုင္ေသးျခင္း
သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ စကားေျပာေနရျခင္းတို႔ ရိွတတ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကမူ
မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္အား ဖုန္းဆက္ျခင္းမွာ
စရိတ္ႀကီးဟုခံစားရသျဖင့္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္စကားေျပာဆိုမႈျဖင့္လံုေလာက္ပါသည္ဟူ၍
ျဖစ္သည္။

ICT နည္းပညာမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သလား
(Can ICT access help ease poverty?)

လူမႈအရင္းအႏွီး(လူမွဳေရးအရ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ယံုႀကည္မွဳ)
တည္ေဆာက္ျခင္း
(Building social capital)

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္
ICT
နည္းပညာမ်ားမွာ
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ
အေရးပါေသာေနရာမွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို နားလည္တိုင္းတာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ IDRC
မွအေထာက္အပံ့ျပဳထားေသာ သုေတသီမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ICT နည္းပ
ညာမ်ားအၾကားဆက္ႏႊယ္မႈေနေၾကာင္း သက္ေသမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ထိေတြ႔တိုင္းတာ၍မရႏိုင္သည့္ အရာမ်ားစြာလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
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ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ
ICT
နယ္ပယ္ထဲတြင္ရိွေနၾကေသာ
သုေတသီမ်ားသည္
လူအမ်ား၏ဆက္သြယ္ေရး
အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ကိုလည္းရရိွႏိုင္ေစသည္ဟု ယံုၾကသည္။ ကို
ယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာအေနႏွင့္လည္း အိမ္နီးခ်င္းတစ္ေယာက္အား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား Skype မွ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရး တည္ၿမဲမႈႏွင့္
ပတ္သက္နားလည္မႈအသိကိုလည္း ပို၍နက္ရိႈင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ လူမႈေရးအရ
ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ရရိွေစႏိုင္ရာ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး
ဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး
လူမႈေရးအရင္းအႏွီး္ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္
ရွင္သန္ရပ္တည္ရန္
စြမ္းရည္မ်ားအားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစေလသည္။ PICTURE Africa မွ
Kathleen Diga (2013)၏ေထာက္ျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္အေနအထားမ်ား၌
လူမႈဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ
ပင္ကိုယ္အားျဖင့္
စီးပြားေရးျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ လူအမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေခ်းေငြမ
်ားရရိွေလ့ရိွေၾကာင္းျဖစ္သည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးသည္
ငွားရမ္းေစခိုင္းခံရျခင္းကို
တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
မိဘ
ု င
ို ္းဖုန္းမရိသ
ွ ူ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားသူ၏ဖုန္းအေပၚမွခ
ီ ိုေနရသူထက္စာလွ်င္ မိဘ
ု င
ို ္းဖုန္းတစ္လံုး၏နံ
ပါတ္ႏွင့္အတူ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုသည္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာေရာက္ရိွလာႏို္င္ေပသ
ည္။ အလုပ္အကိုင္ကိုဖယ္ထားလိုက္လွ်င္ ၀င္ေငြဆိုသည္မွာလည္း ရိွထားၿပီးရင္းျမစ္မ်ားထံမွသာ
ရရိွႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာ ဖုန္းတစ္လံုးသည္ အေ၀းသို႔ ျဖန္႔ခြဲေရာက္ရိွေနၾကသည့္ အိမ္သို႔ေငြျပန္ပို႔
နိုင္ေသာအေနအထားရိွသူမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွမႈကို ခိုင္ၿမဲေစႏိုင္သည္။ တစ္ဖန္
အဆိုပါလႊဲပို႔ေငြသည္ အထက္ပါမိသားစု၀င္မ်ားထံ ဖုန္းပိုမိုေခၚဆိုႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးျပန္ရာ
ေထာက္ပ့ံမႈဆက္လက္ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္
အဆက္အသြယ္ႏွင့္အလားအလာႏွစ္ရပ္စလံုးကို
တိုးပြားေစပါသည္။
အလြန္ဆင္းရဲေသာသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံရရိွေစမႈတြင္ လူမႈအရင္းအႏွီးမွာ
အေရးပါသည့္ေနရာမွ
ပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။
ဆင္းရဲသားမ်ားအားေငြေၾကးရရိွေစသည့္
လူမႈအရင္းအႏွီး အားအသံုးခ်ႏိုင္မႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာလု
ပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ေနေသးရာ ဥပမာအားျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုျမွင့္တင္ေပးသ
ည့္ ၊ ICT နည္းပညာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ICT နည္းပညာမ်ား သံုးစြဲမႈတိုးတက္ေစေရးတြင္
အဓိကက်သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ နည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုအားေပးၿပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားအားအက်ိဳးျပဳသည့္ ICT နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈအတြက္ မူ၀ါဒ
ႏွင့္ဥပေဒအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ အစိုးရမ်ားအား နားခ်သိမ္းသြင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။
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ICT နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲမႈမွထြက္ေပါက္လမ္း
(ICT access and the way out of extreme poverty)
ICT
နည္းပညာမ်ားသည္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့က်ေရးကိုအေထာက္အကူျပ
ဳႏိုင္သည္ဟူေသာ
အခ်ိဳ႕ေသာ
အခိုင္မာဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားသည္
PICTURE
Africa
၏ေလ့လာမႈမွတစ္ဆင့္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
သုေတသနသမားမ်ားသည္
အလြန္အမင္းဆင္းရဲသူမ်ားအၾကား
ICT
နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္
၀င္ေငြအဆင့္မ်ား
ျမင့္တက္လာမႈအၾကားရိွ
ဆက္စပ္မႈတစ္ရပ္ကိုျပသႏိုင္ေသာ
ဆန္းသစ္တိုးတက္သည့္ေလ့လာမႈတစ္ခု (May et al. n.d.) ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
အေရွ႕အာဖရိကရိွ
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း
၁၆၀၀
အား၂၀၀၇
ခုႏွစ္
ႏွင့္
၂၀၁၀
ခုႏွစ္မ်ားတြင္
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့မႈမ်ားအရ
ICT
နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲႏိုင္သည့္
အလြန္အမင္းဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားသည္ မသံုးစြဲႏိုင္သူမ်ားထက္ လူမႈစီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္
တစ္လလွ်င္ ၂၁ ေဒၚလာ ပိုမိုသံုးစြဲ ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္မိသားစု၀င္ေငြကိုလည္း ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး
၀င္ေငြအနည္းဆံုရရိွသူမ်ားႏွင့္
ပိုမိုျမင့္မားေသာ၀င္ေငြအဆင့္ရရိွထားသူမ
်ား
အၾကားရိွကြာဟခ်က္ကိုလည္း
က်ဥ္းေျမာင္းေစခဲ့ပါသည္။
၀င္ေငြပိရမစ္ႀကီး၏
ေအာက္ေျခတြင္ရိွေနသည့္ ICT နည္းပညာမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္သူမ်ားကမူ အဆင္းရဲဆံုးအဆင့္ဟု
သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ အထက္သို႔ မတက္ႏိုင္ၾကဘဲရိွေလသည္။
ေလ့လာမႈက
အလြန္အမင္းဆင္းရဲသူမ်ား၏၀င္ေငြတိုးတက္မႈႏွင့္
ICT
နည္းပညာအသံုးျပဳႏိုင္မႈအၾကား
ဆက္ႏႊယ္ေနမႈတစ္ရပ္ကို
သက္ေသထုတ္ေပးေလသည္။
“ေတြ႔ရိွမႈမွာ အလြန္သိသာထင္ရွားေၾကာင္း၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကိုယ္ပိုင္မိုဘိုင္းဖုန္းတ
စ္လံုးရိွ၍ ၀င္ေငြပိုမိုရရိွေနေၾကာင္းကို၄င္းေတြ႔ရိွခ်က္က ျပသေနျခင္းေၾကာင့္” ဟု ေမ (May)
က South Africa’s Mail & Guardian (Cooke 2012) တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
၄င္းကထပ္မံေျပာၾကားသည္မွာ “တကယ္လို႔ခင္ဗ်ားက တစ္ႏွစ္ေလာက္ ပညာထပ္မံသင္ၾ
ကားထားႏိုင္သည့္သူေတြရဲ႕
လက္ထဲကိုမိုဘိုင္းဖုန္းထည့္ေပးလိုက္ရင္
သူတို႔ရဲ႕၀င္ေငြေတြ
ထပ္ၿပီး တိုးလာမွာပဲ၊ အဲ..တကယ္လို႔ သူတို႔ကို ခင္ဗ်ားက ကၽြမ္းက်င္မူနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့စီးပ
ြားေရးလုပ္ပံုကိုင္ပံု
သင္တန္းေတြပါသင္ေပးလိုက္ရင္ေတာ့
ဒီ၀င္ေငြကိန္းဂဏန္းကေတာ့
ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္တိုးႏိုင္တယ္ဗ်” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
IDRC
၏အဖြဲ႔တြင္းအစီရင္ခံစာထဲတြင္
PICTURE
Africaမွ
အီးဒစ္အက္ဒရာ
က
ICT
နည္းပညာေတြက
ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ေတြမွာ
ကြဲျပားျခားနားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ
ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ရပ္လံုးေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္လည္း
ေသခ်ာေပါက္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊
အထူးသျဖင့္
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားရရိွလာျခင္းဟာ
မနီးမေ၀းကာလအတြင္းမွာပင္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနတိုးတ
က္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔အတြက္ အေတာ္ေလးတန္ဖိုးရိွတဲ့ပစၥည္းတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္
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ေကာက္ခ်က္ခ်သံုးသပ္ထားသည္။
ေလ့လာမႈကို
စာနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား
သိသိသာသာ
ျမင့္တက္ေနသည့္ကာလအတြင္း
ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမ ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ICT နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈသည္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ခံစားရျခင္းအား သက္သာေစရန္ ၾကားခံသဖြယ္ အကူအညီေပးေၾကာင္း
(Cooke 2012)သိရသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈတြင္ပင္ ၀င္ေငြတိုးတက္လာမႈသည္ ICT နည္း
ပညာရပ္မ်ားရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေစေၾကာင္း စာေရးသူမ်ားက
တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရးတြင္တစ္ႏွစ္ေလာက္ပိုလာျခင္းသည္ အဆိုပါအခြင့္အေရးအား
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။ (May et al. n.d.) ။
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဘန္ကီမြန္းကလည္း
ေလ့လာမႈအတြင္း
ေတြ႔ရိွခ်က္၏အေရးပါ အရာေရာက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
တိုက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ICT နည္းပညာမ်ားအား
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏လက္မ်ားသို႔ ေရာက္ရိွေစျခင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈတစ္ရပ္ကိုလုပ္ေဆာ
င္ႏိုင္ေၾကာင္း PICTURE Africa ၏သုေတသနအား ရည္ညႊန္းလ်က္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

နည္းပညာရပ္မ်ားကိုထိေတြ႔သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို
ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ က်န္းမာေရး
အေျခအေနကိုတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္
ပထ၀ီ
အေနအထားအရသီးျခားကင္းကြာေနျခင္းေၾကာင့္
ထိ ခို က္ေ နရျခင္း ကိုေ လ်ာ့ ပ ါး
သက္သာေစျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ထုတ္ခံထားရေသာသူမ်ား၏
အေ ျ ခ အေ န အား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစသည့္
အေရးပါေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္
ပိုမို
အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔နည္းပညာမ်ားအား
သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း
အထူးသျဖင့္
မို ဘို င္း ဖု န္း ႏ ွ င့္ အ င္ တာ န က္ သံုး စ ြဲ ႏို င္ ျ ခ င္း တို ႔ သ ည္
အဆင္းရဲဆံုးေသာသူမ်ားအၾကား ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလ ွ ်ာ့ ခ ် ရ န္ အ ကူ အ ညီေ
ပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေရွ႕အာဖရိကတြင္ မၾကားေသမီကေလ့လာမႈတစ္ရပ္၌
ေတြ႔ရိွရေလသည္။ (Ban Ki-moon 2012)

တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံရိွ
ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
PICTURE
Africa
၏
ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ (Diga, 2013) သည္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္
ICT က႑ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဆက္စပ္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာရိွ ရြာသားမ်ားသည္
ငါးလၾကာမွ် မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ရရိွခဲ့ၿပီး အျခားရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကမူ
မည္သည့္ ICT နည္းပညာမွ် မသံုးစြဲခဲ့ၾကေခ်။ ထိုအခါ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္
သံုးစြဲခြင့္
ရသည့္ေက်းရြာသည္
အသံုးျပဳခဲ့ေသာဆင္းရဲမြဲေတမႈစံႏႈန္းအညႊန္းခုနစ္ခ်က္လံုး
တြင္ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သံုးစြဲခြင့္မရသည့္ ေက်းရြာမွာမူ စံႏႈန္းအညႊန္းခုနစ္ခ်က္အနက္
ႏွစ္ခ်က္တြင္သာ ေျပာင္းလဲမႈရိွခဲ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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လက္တင္အေမရိကတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌DIRSIမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေလ့လာမႈတြင္ ၂၀၀၇
ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္လာသည့္ အသက္အရြယ္၊
အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈေရးအေျခအေန (cohort) စသည္က်ယ္ျပန္႔စြာတူညီေသာပီ႐ူးလူမ်ိဳး
မ်ားကို ယင္းကာလအတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္းမရိွေသာအလားတူ ပီ႐ူးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ပါသည္။ (De LosRíos, 2010)။ ထိုအခါ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား၏အိမ္ေထာင္စု
၀င္ေငြမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမရိွသူမ်ားထက္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေ
နေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။
ယင္းသို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ
ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားထက္စာလွ်င္
ေက်းလက္ဧရိယာမ်ားတြင္
ပို၍
ႀကီးမားပါသည္။
၀င္ေငြပိုမိုျမင့္မားမႈသည္လည္း
အသံုးျပဳသည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အီေကြေဒါႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သ
ည့္ ပို၍နီးကပ္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ ျမဴနီစီပါယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတစ္ခု အတြင္း၌
အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္း၏၀င္ေငြမွာ
ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္
၇.၅
ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း
DIRSI မွ သုေတသီမ်ားက
ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ၾကပါသည္။ (Katz and Callorda 2013) ။

ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍
သံုးစြဲေနေသာႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
Nigeria spends a billion dollars a year on ICTs
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ရိွသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းပမာဏမွာ
အေတာ္ေလး
မ်ားျပားေသာပမာဏျဖစ္သည္ဟု
ႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၀န္ႀကီး
အိုမိုဘိုလာဂၽြန္ဆင္ က ICT နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍သံုး
စြဲေနေသာ သူ၏အစိုးရအား ရည္ညႊန္း၍ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အတၱလႏၱာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ICTD 2012 ကြန္ဖရင့္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ သူမက
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအစိုးရအေနျဖင့္
အရင္းခံအားျဖင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကိုအေျခခံထားသည့္စီးပ
ြားေရးအား အမ်ိဳးအစား စံုလင္လာေအာင္မည္သို႔ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
ကမၻာ့ထိပ္တန္းစီးပြားေရးႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားပါ၀င္လာေရး မည္သို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရိွလုပ္ေ
ဆာင္ေနေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ရာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀၀
ရွည္ေသာ အလင္းမွ်င္ဖန္ႀကိဳး (ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ေကဘယ္) မ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္
အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစေရး ရာႏွင့္ခ်ီေသာအစိုးရ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းတို႔
တြင္ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ခ်ထားေပးသြာရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈအား
နည္းေနေသးေသာဧရိယာမ်ားအား ပို၍ အေလးထားမႈ ႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လည္း ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အျပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂
ေဒၚလာျဖင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနရေသာ လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား နည္းပါးသြားေစရန္ သို႔မဟုတ္
ဆင္းရဲတင
ြ ္းမွလတ
ြ ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကး သံုးစြရ
ဲ န္ လိအ
ု ပ္သည္
ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚအေျခခံကာ
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမွလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
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အပိုင္း (၄)

မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာမ်ား
(Lessons for policymakers)

ICT နည္းပညာမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္
အေထာက္အကူျပဳသည့္အခန္းက႑မွပါ၀င္ေနသည္
ICTs play a positive role in poverty alleviation

အေစာပိုင္း အခန္းမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ICT နည္းပညာမ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိရိယာတစ္ရပ္
အယူအဆအျဖစ္ မိတ္ဆက္ခဲ့ကာ IDRC မွေငြေၾကးေထာက္ပ့ံထားေသာသုေတသီမ်ားသည္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ICT နည္းပညာ မ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အရည္အေသြးႏွင့္
အေရအတြက္အေျချပဳသုေတသနႏွစ္ရပ္စလံုး၏
ရလဒ္မ်ားက ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား ၀င္ေငြပိရမစ္ ေအာက္ေျခတြင္ရိွေသာသူမ်ားမွ
မည္သို႔သံုးစြဲၾကပံုႏွင့္ ဘာေၾကာင့္သံုးစြဲရေၾကာင္းတို႔ကို တင္ျပေပးခဲ့ေလသည္။ ထို႔အျပင္
နည္းပညာရယူသံုးစြဲနိုင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့က်ျခင္းတို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း
၄င္းသုေတသနရလဒ္တို႔က ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးခဲ့သည္။
အကယ္၍
ICT
နည္းပညာမ်ားကို
ဆင္းရဲသားမ်ားပိုမို
ထိေတြ႔သံုးစြဲႏိုင္မႈအတြက္
အဓိကအဟန္႔အတားမ်ားမွာ
ရရိွႏိုင္မႈႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္သည္ဆိုပါက
အဆိုပါနည္းပညာမ်ားရရိွရန္ႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္
မည္သည့္အဆင့္မ်ားကို
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မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။
အင္တာနက္သံုးစြဲမႈတြင္
အလြန္လ်င္ျမန္
ေကာင္းမြန္ေသာ broadband speed အျမန္ႏႈန္းရိွရမည္ေလာ။ သံုးစြဲႏိုင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ
်ားေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ ICT နည္းပညာမ်ားကို ဆင္းရဲသားမ်ားမည္သို႔အသံုးျပဳေနေၾကာင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ေကာက္ယူေနရသနည္း။
“ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ
ယခုခ်က္ခ်င္း
အျမန္ဆံုးရုန္းထြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးရိွရန္ပဲ” ဟု ဂရာမင္းဘဏ္တည္ေထာင္သူ မိုဟာမက္ယူႏြတ္က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္
IDRC မွ ကမကထ ျပဳလုပ္ကာ က်င္းပသည့္ “ICT နည္းပညာမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟားဗတ္ဖိုရ
မ္” တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ကဲ့သို႔ေသာ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏
မေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေခ်ဖ်က္ေပးနိုင္ရာ
၄င္းတို႔သည္ လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း အၾကားဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ကူညီေပး
ျခင္း ၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မားလာျခင္းတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါ၀င္ကူညီျခင္းႏွင့္ သ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရယူႏိုင္ေစရန္ကူညီေပးျခင္းစသည့္နည္းလမ္းတို႔ ပါ၀င္ၾက သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ICT နည္းပညာမ်ားအၾကားဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို
ပို၍ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာၾကားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ICT နည္းပညာမ်ားကို ဆင္းရဲသားမ်ားအသံုးျပဳႏို
င္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပို၍ေသခ်ာေစႏိုင္သနည္း။ ေအာက္ပါတို႔မွာ အေရးႀကီးသည့္
သင္ခန္းစာအနည္းငယ္ ျဖစ္ၾကကာ ICT သံုးစြဲမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ေရးအ
တြက္ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔သည္ အေရးပါေသာေနရာမွ
မည္သို႔ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာရွတို႔မွသုေတသနသမားမ်ားက
ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္တတ္မႈမ်ားကိုၿဖိဳခြင္းသည့္သာဓက
(The case for breaking up monopolies)
လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၄င္းတို႔၏လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ကို စိန္ေခၚႏိုင္ျခင္း မရိွသေလာက္ႏွင့္အတူ ႀကီးမားေသာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႏွစ္ခုကသာ
ပူးတြဲျခယ္လွယ္အုပ္စိုး (duopoly) တတ္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ေစ်းကြက္တြင္မဆို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ကိုအားမေပးတတ္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လက္တင္အေမရိကမွာ ကမၻာေပၚတြင္ မို
ဘိုင္းဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္ရယူသံုးစြဲမႈအတြက္ ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနေလသည္။
မိုဘိုင္းဆက္သြယ္မႈအခေၾကေးငြတစ္၀က္နီးပါးအား အခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ ေနရခ်ိန္တြင္
ဘရာဇီးအစိုးရကဲ့သို႔ပင္ လက္တင္အစိုးရမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈကို သေဘာက် ခြင့္ျပဳ
ထားၾကသည္။ DIRSI သည္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ICT ဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈမွာ
အေရးၾကီးေၾကာင္း
ေထာက္ျပတိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ
ICT
နယ္ပယ္အတြင္းမွ
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအၾကား
နားလည္သေဘာတူထားသည္မွာ
ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေစလိုပါက
ဆက္သြယ္ေရး
ေစ်းကြက္မ်ားကိုၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွလာေစရန္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ဖြင့္ေပးရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
၁၉၉၀
ခုႏွစ္မ်ား၌
လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္
AT&T
behemoth
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကုမၸဏီင
ယ္ရွစ္ခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဥပမာအေပၚ ေလ့လာခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းအား
ဆင္တူယိုးမွားလုပ္သည့္အေနျဖင့္
ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္
၄င္းတြင္ရိွသည့္
အႀကီးဆံုး
ကုမၸဏီအား
ေျမာက္ျမားစြာေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္သို႔
ခြဲထုတ္ေစခဲ့ေလသည္။
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းတင္းက်ပ္သူ
ခ်ီလီႏိုင္ငံသည္လည္း
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွေသာ
ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားသစ္တစ္ရပ္
လိုအပ္ေၾကာင္းကို
သေဘာတူခဲ့သည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လႊြမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ေနသည့္ Telmex အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ
ကိုင္တြယ္ရန္ဆႏၵမရိွခဲ့ေသာ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံသည္ပင္ ယခုအခါ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္လိုသူပေလယာ (player) အသစ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုလာပါသည္။
ထိုအေတာအတြင္း
အာဖရိကမွာမူ
ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း
(privatization)
အား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္း
အာဖရိကအစိုးရသည္
အမ်ားအားျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားရယူ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားၾကၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္
ရိွသည့္ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းသို႔
အသစ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား
အထိခိုက္ခံေစလ်က္
ၾသဇာႀကီးမားသည့္ကုမၸဏီအား
ဆက္လက္အကာအကြယ္ေပးမႈ
ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ Telkom SA ဟူေသာကုမၸဏီသည္ ၄င္းမွပုဂၢလိကပိုင္တစ္ဦးတ
ည္းခ်ဳပ္ကိုင္
ထားသည့္ကာလအတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုဆန္႔က်င္ဟန္႔တားသည္ဟူေသာ
၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ တိုင္ၾကားစာအမ်ားအျပားေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုးေသာဒဏ္ေငြပမာဏ
ကိုေပးေဆာင္ေစျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွလာမည္
(Competition comes from start-ups)
အကယ္၍ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေနအထားကို ဖန္တီးလိုပါက
အလြယ္ကူဆံုး ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
လိုသူလူသစ္မ်ားအား လိုင္စင္ ခ်ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာရွမွ အစိုးရမ်ားသည္
မ်ားျပားလွစြာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္စင္မ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈက
ကမၻာေပၚတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္စကားေျပာရာ၌ ေစ်းအသက္သာဆံုးေသာေနရာမ်ားအနက္မွ
တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေဒသအား အသြင္ေျပာင္းပစ္ႏို္င္ခဲ့သည္။ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္
စံသတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တစ္လလွ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ေဒၚလာထက္နည္းေသာပမဏျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနၾကပါသည္။
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လက္ရလ
ွိ ပ
ု က
္ င
ို ဆ
္ ဲ ႀကီးမားသည္က
့ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ေစ်းကြကအ
္ တြင္းသိအ
႔ု သစ္၀င္ေရာက္လာမည့္
သူမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို မၾကာခဏဆိုသလို အတိုက္အခံျပဳလုပ္ၾကသည္။ LIRNEasia ၊ DIRSI ႏွင့္ RIA ကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အစိုးရမ်ားအား
သက္ေသအေထာက္အထား
ပ့ံပိုးျပသေပးျခင္းျဖင့္
ျခားနားမႈအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။
အသစ္၀င္ေရာက္လာသူ (new entrant) မ်ားသည္ နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းကိုေခၚေဆာင္
လာၿပီး လုပ္ပံုကိုင္ပံု အသစ္အဆန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးတတ္ၾကရာ ယင္းအေျခအေနအား
အဖ်က္သေဘာဆန္ေသာတီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ “disruptive innovation” (ဟားဗတ္စီးပြားေရးေက
်ာင္းမွပါေမာကၡ ကေလတန္ခရစ္တန္ဆန္ က စတင္သံုးႏႈန္းသည္) ဟု ရည္ညႊန္းတတ္ၾကပါသည္။
ဥပမာ အေရွ႕အာဖရိကတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ေသးငယ္ေသာကုမၸဏီတ
စ္ခုသည္ မိမိတို႔ထံမွဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွရာတြင္လည္း
အဆိပ
ု ါ ကြနယ
္ က္အတြင္း ယင္းႏိင
ု င
္ မ
ံ ွေကာက္ခံေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ ႏိင
္ု ္ေစမည့္
(roam) ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ရပ္ကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း
ၾသဇာလႊြမ္းမိုးထားၾကသည့္ ေအာ္ပေရတာႀကီးသံုးဦးကိုလည္း အလားတူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေပးရန္
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္လာေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုန္က်စရိတ္မႀကီးသည့္ roaming
၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု ္ေဆာင္ေပးႏိင
ု ္ ျခင္းမွာ အေရွ႕အာဖရိကတြငသ
္ ာမက တိက
ု ႀ္ ကီးတစ္တက
ို လ
္ ံုးသိပ
႔ု ါ
က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ေလသည္။
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္
အာဖရိကႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္
အင္တာနက္တို႔အား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာအသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ၿ
ပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း
အျခားသက္ဆိုင္ႏိုင္ေသးသည့္
အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ေအာ္ပေရတာမ်ား၏
စီးပြားေရးပံုစံ (business model) ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ၀င္ေငြနည္းပါးသူမ်ားအား
ပစ္မွတ္ထားကာ
ၾကားခံကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေစရန္
ေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီး
ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္း သံုးစြဲသူအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာေၾကာ
င့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဘ႑ာေရးအရ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမွ
Ryanair သည္ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္းစုႀကီး (airline) ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔သည္လည္း
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစုၾကီး (telecommunications industry) ျဖစ္လာႏိုင္ရာ ၀င္ေငြကို
အျမတ္နည္းနည္းျဖင့္
အေရအတြက္မ်ားမ်ား
ေရာင္းခ်ရမႈအေပၚအရင္းတည္ထားသည့္
အပိုပကာသနမပါ ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ၀န္ေဆာင္မႈ ပ့ံပိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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အေရးပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ျပန္အသိေပးရမည္
(Important data must be released)
လူမူစီးပြားေရးပိရမစ္အေနအထား၏ ေအာက္ေျခတြင္ရိွေသာသူမ်ား၏ ICT အသံုးျပဳမႈအား
နားလည္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာသုေတသနသမားမ်ားအဖို႔
အခ်က္အလက္
ကိန္းဂဏန္းရရိွေရးမွာ
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္သဖြယ္
ျဖစ္ေနေလသည္။
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေ
ဆာင္မႈေပးသည့္ေအာ္ပေရတာမ်ားတြင္ အစိုးရမ်ား၊ ဥပေဒထိန္းေက်ာင္း ျပ႒ာန္းသူမ်ား၊
သုေတသနသမားမ်ားထက္ပင္ ICT အသံုးျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ရိွထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ စီးပြားေရးကိစၥေရးရာအလို႔ငွာ
အဆိုပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအား
မေပါက္ၾကားရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္
ထိန္းသိမ္းထားလိုၾကသည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ထုိသို႔ ICT အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ
်ားအား ထုတ္ျပန္အသိေပးလိုစိတ္ မရိွၾကျခင္းသည္ ျဖန္႔က်က္လႊမ္းၿခံဳထားမႈ (broadband coverage) အား ခန္႔မွန္းရာတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ကြာဟမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႀကီးက ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အား
၉၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္
ျဖန္႔က်က္လႊမ္းၿခံဳထားသည္ဟု
အခိုင္အမာေျပာဆိုေနေသာ္လည္း
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအာဏာပိုင္မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရိွေၾကာင္း
ေတြ႔ရိွရေလသည္။ ဤသို႔ ရႈပ္ေထြးမႈရိွေနတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆင္းရဲသား
အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းစြာ မေပးႏိုင္ေသးေသာဧရိယာမ်ား (underserved areas) အထိ ကြန္ယက္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ ၄င္း၏တာ၀န္ရိွမႈကို လိုက္နာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ
စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ အခက္အခဲရိွလာပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအာဏာပိုင္မ်ားသည္
ICT နည္းပညာသံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအၾကား
ဆက္ႏႊယ္ေနမႈကိုသုေတသီမ်ားပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေ
စရန္ကူညီေပးသည့္အျပင္
ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ
အေနအထားကို
ျမင္ေတြ႔ေစႏိုင္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွေရးအတြက္
ထိေရာက္ေသာ
အကူအညီမ်ားေပးရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရိွသည့္
ဥပေဒအာဏာပိုင္မ်ားပင္လွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ေျပာရဆိုရခက္ေသာျပႆနာႏွင့္
ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္
အာဏာပိုင္မ်ားသည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေတာင္းခံရယူမႈကိုလိုက္နာရန္ျငင္းဆိုေသာ
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏
ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းကို
ခံရပါသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း
ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္
၄င္းတို႔၏နည္းပါးလွေသာ
ေငြေၾကး
အင္အားကို
ထပ္မံအသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေခ်။
သို႔ေသာ္
ကံအားေလ်ာ္စြာ
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံထက္စာလွ်င္
ဥပေဒ၏ထက္ျမက္မႈ (legal teeth) ပိုမိုနည္းပါးေ
သာကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွာ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတာင္းခံရယူရာတြင္
ပို၍ေအာင္ျမင္ေနဖြယ္ ေတြ႔ရိွရသည္။
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ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားမွ
တန္ဖိုးရိွေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ဆုပ္ကိုင္ထားခ်ိန္တြင္ အစိုးရ ဌာနမ်ားကလည္း အသံုးျပဳလိုသူမ်ားလက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ေ
နရာတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေဒတာအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရိွၾကပါသည္။
မ်ားစြာေသာလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ မိုဘို
င္းဖုန္းနည္းပညာအသစ္မ်ားကို တီထြင္လုပ္ေဆာင္လိုၾကေသာ္လည္း အစိုးရဌာန မ်ားသည္
၄င္းတို႔တြင္ရိွေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၏ တန္ဖိုးကိုနားမလည္ၾကဘဲ အဆိုပါ က႑၏
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မေတာ္တဆဆိုသလို သြားေရာက္ဟန္႔တားမိတတ္ၾကေၾကာင္း LIRNEasia မွ
ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။
ပုဂၢလိကပိုင္းမွထုတ္ေပး၍ျဖစ္ေစ ၊ အစိုးရဌာနမ်ားထံမွ သြားယူ၍ျဖစ္ေစ ICT အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားမွာ
ပိရမစ္ေအာက္ေျခတြင္ရိွေသာသူမ်ားအတြက္
လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစရန္ နည္းပညာအားမည္သို႔အသံုးခ်ရမည္ႏွ
င့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားကို အကူအညီေပးလ်က္ ရိွသည္။
ပို၍မ်ားျပားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ပရုိဂရမ္ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ဒီဇို္င္နာမ်ားအား လူမႈေရးအားျဖင့္
ဆက္စပ္သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာတီထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေနေသာ
ၾကီးမားသည့္ အဓိကက်က်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
သီရိလကၤာႏိုင္ငံႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
သရုပ္ျပခဲ့သလိုပင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အသိေပးေၾကညာရာတြင္
မရိွမျဖစ္လိုအပ္လွပါသည္။
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္
မိုဘိုင္းဖုန္း
ဆက္သြယ္မႈအေပၚ
မည္သို႔အခြန္ေကာက္ခံမည္ဆိုကာ
အစိုးရမ်ားက
အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို
အဆိုျပဳ
ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခါ LIRNEasia
က ရရိွထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္
ဆင္းရဲသားမ်ား
သံုးစြဲေနရေသာေငြေၾကးပမာဏကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္သည္
အခြန္သစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရအနက္မွ အဆိုပါဆင္းရဲသားလူထုအေပၚတြင္ အခ်ိဳးမညီမွ်စြာ
ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခ်က္ရရိွလာေစရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။
ဤအေၾကာင္းျပခ်က္
အခ်က္အလက္ေၾကာင့္ပင္
အခြန္မ်ားအား
အစိုးရႏွစ္ရပ္စလံုးမွ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေလသည္။
သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္
အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရိွေစရန္
ႀကိဳးစားေနၾကခ်ိန္တြင္
အခ်ိဳ႕ေသာ
ထူးျခားသည့္
လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားေနရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သံုးစြဲသူအုပ္စုမ်ားအၾကားရိွ ႀကီးမားေသာကြဲျပားျခား
နားခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းထားေသာ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေခ်ေဖ်ာက္လိုက္သလို
ျဖစ္မွာစိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္
ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ (benchmarks) မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕လိုၿပီး
ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ
ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား
အခ်က္အလက္မ်ားကို
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္
မ်ားစြာအားထားရေသာ “လက္တင္အေမ
ရိကႏွင့္ကရစ္ဘီယံေဒသအတြင္း
သတင္း
အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား
ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည့္ေရးဌာန” ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကမ
္ ႈ မ်ားကိုေပၚေပါက္လာေစပါသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
တိုးတက္သံုးစြဲႏိုင္ေရးတြင္ အစိုးရ၏အခန္းက႑
(Governments’ role in increasing ICT access)
အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားယံုၾကည္သည္မွာ ICT နည္းပညာတိုးတက္သံုးစြဲႏိုင္ေ
ရးအတြက္ အစိုးရမွပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္း၊
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွေသာေစ်းကြက္ျဖစ္လာေစေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေ
ရးအပိုင္းတို႔တြင္ ဦးစားေပးအာ႐ံုစိုက္ရန္ျဖစ္ကာ မွ်တၿပီးၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္
ရပ္ကို ရွင္သန္ႀကီးထြားေစသည့္ တိမ္ျမဳပ္ဖံုးကြယ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီေရေသာက္ျမစ္အား
ဆက္လက္လႈပ္ရွားအသက္၀င္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္
လူတိုင္းမွသိရိွကာ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္
မူ၀ါဒေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း
ခ်မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
အစိုးရမ်ားသည္ စက္မႈႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားကဲ့သို႔
၄င္းတို႔၏သမားရိုးက် လက္တံမ်ားအားအသံုးျပဳျခင္းထက္စာလွ်င္ ပညာေရး႒ာနမ်ားမွတစ္ဆင့္
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
မႈမ်ား
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လိုၾကဖြယ္ရိွသည္။
လက္တင္အေမရိက၌ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရရိွေစသည့္ “One
Laptop per Child initiative” လုပ္ေဆာင္မႈကို ေရာေႏွာေနသည့္ရလဒ္ (mixed results)
မ်ားႏွင့္အတူ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။
ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္
အစိုးရ၏
ပညာေရးဆိုင္ရာႀကီးမားသည့္အျခားလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္မွာ
စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀,၀၀၀ တြင္ အင္တာနက္တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းအတြက္
သေဘာတူညီခ်က္မွာလည္း
လဲလွယ္မႈ
(swap)
တစ္ခု၏
ရလဒ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ
တရား၀င္
ေရာင္း၀ယ္လည္ပတ္ခြင့္ရထားေသာေအာ္ပေရတာမ်ား
သည္ အမ်ားျပည္သူသံုးတယ္လီဖုန္းမ်ားေထာက္ပ့ံ ေပးရန္
“universal access fund”
ဟုေခၚေသာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳေပးရမည္ဟူသည့္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ
တာ၀န္ယူလိုက္နာမႈ
(obligation)
ရိွၾကသည္။
သို႔ရာတြင္
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို
ပိုမိုလူႀကိဳက္မ်ားလာေသာ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အစိုးရ၏ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လူအမ်ားက သိပ္မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ ယင္းအစား ရန္ပံုေငြမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံတြင္းရိွေက်ာင္း
တိုင္းတြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္
အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ
ဤကဲ့သို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္
ရွင္းလင္းျမင္သာသည့္
သက္ေသသာဓကမရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ
အေသးစားသုေတသန
အနည္းငယ္ကသာ
ICT
နည္းပညာမ်ား၏
ပညာေရး
အက်ိဳးရလဒ္အေပၚ
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
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ထုတ္ႏုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး
အျခားေလ့လာမႈမ်ား၌ကား
သက္ေရာက္မႈမရိွသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္ၾကားေရးအေပၚတြင္

အက်ိဳး

ပညာေရးဌာနမ်ားသည္
လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္မီေစရန္
အေျခခံကြန္ပ်ဴတာတတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လူအမ်ားအားေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သမားရိုးက်အ
စိုးရ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေနရာဌာန (telecentre) သည္လည္း တစ္ဦး
ခ်င္းမိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ အကယ္၍ ေနာက္တန္းသို႔ ေရာက္ရိွ သြားလွ်င္ေတာင္မွ
ကၽြမ္းက်င္မႈအမ်ားအျပားအတြက္မူ အေရးပါေသာသင္တန္းေနရာတစ္ခု ဆက္လက္ျဖစ္ေန
ပါသည္။
ICT က႑သည္ အစိုးရ၏ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ၄င္း၏အေျခခံအေဆာက္အံုအတြက္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိႏိုင္ၾကသည္။
အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံႏွင့္ ဘရာဇီးႏို္င္ငံတို႔တြင္ အမ
်ားျပည္သူပိုင္ေအာ္ပေရတာအသစ္မ်ားအား
ပင္မေက်ာရိုးကြန္ယက္
(backbone
networks) မ်ားအား ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေပးႏွင့္လည္ပတ္ေပးရန္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
၄င္းတို႔သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းေအာ္ပေရတာမ်ားအား လက္ကား ဆက္သြယ္ခြင့္
(wholesale connectivity) ခ်ေပးလိုက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈအားအနည္းဆံုးအရပ္ေဒသအတြင္း
ေနထိုင္သူျပည္သူမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာအက်ိဳးရိွေစတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း
အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ၄၅
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း သြားျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အရာတစ္ခုသဖြယ္
ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အားနည္းေနေသာ အင္တာနက္ကြန္
ယက္ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းႏိုင္မႈအတြက္ ယူဂႏၶာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဟာေ၀း (Huawei) ကုမၸဏီကဲ့သို႕ပင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ကြန္ယက္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္
ကာလရွည္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္
ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။
အစိုးရ၏အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာတရားစီရင္ေရးအ
ပိုင္းမ်ား အတြက္ အသံုးက်ေစေသာ္လည္း ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္
အစိုးရအရာရိွ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားသည္ ယင္းက႑အတြက္ ထိေရာက္ေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္ရန္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ပ်က္ကြက္ေနၾကသည္။ ဥပမာ အာဖရိကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္
အစိုးရဌာနတစ္ခုသည္ ပုဂၢလိက ေအာ္ပေရတာမ်ား သို႔ လက္ကားအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကိုေ
ရာင္းခ်ရန္ ၄င္း၏အစီအစဥ္မွာ အလြန္ပင္ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းေနခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္
လိအ
ု ပ္ေနေသာအေျခခံအေဆာက္အအ
ံု ား သံုးႏွစအ
္ တြင္း ၄င္းတိဘ
႔ု ာသာ တည္ေဆာက္ခဲရ
့ သည္။
အဆိုပါအခ်ိန္ကာလမွာ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ (wireless capacity) အား လိုအပ္ခ်က္ႀကီးထြား
ေနျခင္းႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားအရ အေရးႀကီးသည့္
ႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔ဘာသာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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မွာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။
ICT
သံုးစြဲမႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္
အစိုးရမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အေကာင္းဆံုးအရာ
မွာ လမ္းေပၚမွွဖယ္ေပး လိုက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ခံစားမိၾကသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္း
ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုသည္မွာ မၾကာခဏဆိုသလို ေျဖေလွ်ာ့ခြဲေ၀မႈျပဳလုပ္ ထားသည့္ (decentralized) နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္တတ္ၿပီး အစိုးရ ကဲ့သို႔ေသာ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုထံမွ
စတင္ထြက္ေပၚလာသည့္
သို႔မဟုတ္
အထက္မွေအာက္သို႔
(top-down)
ဆင္းသက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ၾကေပ။ အစိုးရမ်ားသည္ ေျဖေလွ်ာ့ခြဲေ၀မႈျပဳလု
ပ္ခံထားရသည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား (decentralized innovation) ေပၚေပါက္ႏိုင္ေရး
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ကူ
ညီေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္း (incubator) မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ဦးေဆာင္တီထြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား အၾ
ကားအျပန္အလွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈတည္တ့ံေစျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လာေရာက္
လုပ္ကိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ကူညီအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။
လမ္းေပၚမွွဖယ္ေပးျခင္း (getting out of the way) ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ဖု
န္းေခၚဆိုမႈမ်ားအေပၚ
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျခင့္
ဆင္းရဲသားမ်ားကိုေစ်းကြက္အတြင္းမွ
ထြက္သြားေစသည့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မထားျခင္း ဟုလည္း ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္
ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခုသဖြယ္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားအတြက္အေျခခံက်က် အေရးပါသည့္အရာအျဖစ္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား
အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္းဟု
ဆိုလို
ပါသည္။ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားအေပၚအခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရိွဘဲ ေက်းလက္မွဆင္းရဲႏြမ္းပါး
သူမ်ားအား မည္သို႔ဆက္လက္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံႏိုင္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာေကာင္းတစ္ခုကို
ဘူတန္ႏိုင္ငံမွေပးႏိုင္ပါသည္။
ဘူတန္အစိုးရသည္
ဒုတိယေျမာက္မိုဘိုင္းလိုင္စင္တ
စ္ုအတြက္
ေလလံတင္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့၍
ရရိွလာသည့္
မ်ားျပားလွေသာေရာင္းခ်ရေငြအား
မည္သည့္ေအာ္ပေရတာတစ္ဦးကမွ
၀န္ေဆာင္မႈေပးထားျခင္းမရိွသည့္
ျပည္သူမ်ား
၀န္ေဆာင္မႈရရိွေစရန္္ ျပန္လည္သံုးစြဲခဲ့သည္။
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေပၚ
လူအမ်ားႏွစ္သက္မႈ
သို႔မဟုတ္
နည္းပညာဆိုင္ရာဆန္းသစ္
ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု၏ႀကီးထြားႏိုင္မႈအားခန္႕မွန္းရာတြင္
ည့ံဖ်င္း
တတ္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားရိွပံုရသျဖင့္
၄င္းတို႔သည္
အလြန္အကၽြံေဟာကိန္းထုတ္မႈမ်ား
ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္
အေစာပိုင္း
ကာလမ်ားတြင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားမွအစုိးရမ်ားစြာမွာ
ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္
လိုင္းဖုန္း
ဆက္သြယ္မႈကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာေစခဲ့ၿပီး အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ မွရရိွေသာအခေၾကးေငြ
(universal service fees) မ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြင္း ဖုန္းလိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတြင္
အသံုးျပဳခဲ့ၾကခ်ိန္ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမွာ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားအတြက္ဟု ရႈျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။
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သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ တပ္ဆင္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း အိပဲ့အိပဲ့ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္သာ
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထိုအခိုက္ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ပစၥည္း မ်ားအား
က႑အားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး အလင္း၏အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

အင္တာနက္သည္ အညမညအျပန္အလွန္မွီခိုမႈစနစ္လိုအပ္သည္
(The Internet needs an ecosystem)
အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္
အသံျဖင့္ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ
(voice
telephony)
ျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ ေခၚဆိုရမည္၊ မည္သို႔လက္ခံေျပာၾကားရမည္ကိုသင္ၾကားရမည္ျဖ
စ္ၿပီး တတ္ကၽြမ္းနားလည္မႈ (literacy) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးေသာၾကားခံဆက္သြယ္
မႈနည္းစနစ္ (complex interface) မ်ားအား လမ္းညႊန္ ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ Interfaces စနစ္မ်ားသည္ အစဥ္အလာေရွးက်သည့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကေန တက္ဘလက္ (tablet) မ်ား
ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း (smartphones) မ်ားအထိ အသြင္ေျပာင္းဆန္းသစ္လာမႈႏွင့္အတူ မ်ားစြာပို၍
႐ိုးရွင္းလာခဲ့သည္။ အနာဂတ္တြင္ အသံအသိအမွတ္ျပဳစနစ္ (voice recognition) သည္
ပို၍ ေတာင္ပင္ ရိုးရွင္းလာဖြယ္ရိွေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္လက္ခံအသံုးျပဳမႈသည္
လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ မႈမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားရရိွသံုးစြဲႏုိင္သ
ည့္ အသုံုးျပဳသူမ်ားအျပင္ အေရးအႀကီး ဆံုး ျဖစ္ေသာ အသံုး၀င္မႈ (application) မ်ားႏွင့္ အသံုးျ
ပဳသူလိုလားသည့္အႏွစ္သာရအေျခခံစနစ္ (content) တို႔ပါ၀င္ေနေသာ အညမညအျပန္အလွန္
မွီခိုမႈစနစ္(ecosystem) တည္ရိွေနမႈအေပၚ မူတည္ေနပါေတာ့သည္။

စိတ္ေက်နပ္မႈအႏွစ္သာရအေျခခံစနစ္သည္သာပဓာန
(Content is king)
အင္တာနက္အား က်ယ္ျပန္႔ျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းကို လူသား၏ဘ၀ႏွင့္ဘက္ေပါင္းစံုမွ
ထိေတြ႔ေနသည့္
အညမညသေဘာရိွေသာေဂဟစနစ္တစ္ခု၏
အစိတ္အပိုင္းသဖြယ္
႐ႈျမင္ေပးရမည္။
သို႔ေသာ္ယင္းအရာသည္
ကေလးသူငယ္မ်ားအားပညာသင္ၾကားေပး
သည့္၊
လူမ်ားအားအလုပ္အကိုင္ေပးသည့္၊
လူထုအဖြဲ႔စည္းမ်ားကို
ျဖစ္တည္ေစသည့္
ပိုက္လိုင္းႀကီးမ်ားႏွင့္
ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။
႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ
အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားမွာ စနစ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွ်သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္
လူႀကိဳက္ မ်ားလွသည့္ အင္တာနက္အေျခခံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား (popular platforms) ႏွင့္
အလြန္အေရးပါအသံုး၀င္မႈ (vital application) ၊ ခ်ံဳ႕ေျပာရလွ်င္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာအႏွစ္သာရရိ
ွေစသည့္စနစ္ (good content) တို႔ ပါ၀င္ေနသည္။ အင္တာနက္ကိုယ္၌က ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚေ
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

77

စသည့္နည္းပညာမဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းအား အသံုးျပဳကာ လူေတြအလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။
ICT
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေသာ
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္
နည္းပညာ
ေထာက္ပ့ံမႈထက္ ေက်ာ္လြန္ ကာ စဥ္းစားၾကရမည္။ လူအမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ အသံုး၀င္
အႏွစ္သာရရိွသည့္စနစ္တစ္ခုကို လူအမ်ား တီထြင္ႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီရမည္။ ထို႔အျပင္ လူ
မ်ားအားအင္တာနက္ႏွင့္ရင္းႏွီးေစကာ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ခိုင္ၿမဲေစသည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ (Facebook) ႏွင့္ ယူက်ဳဘ္ (YouTube) ကဲ့သို႔ေသာ လူႀကိဳက္မ်ားလွသည့္ အင္တာနက္အေျခခံ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ စရိတ္စကအေနအထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကိုလည္း
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေရွာင္လဲႊသင့္ပါသည္။

ေဒသမ်ားသည္ျခားနားၾကသည္
(Regions differ)
ဤစာအုပ္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ
ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးမွအေကာင္းဆံုးေသာ
လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ယူေဆာင္ရန္ျဖစ္ကာ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ခ်ီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္
ပံုနည္းလမ္းမ်ားမွာမူ အၿမဲတမ္းေတာ့အေျဖမဟုတ္တတ္ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္
ယဥ္ေက်းမႈအရ သီးသန္႔ဆန္ ေနတတ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တစ္တိုင္းျပ
ည္ႏွင့္တစ္တိုင္းျပည္၊ တစ္ေဒသႏွင့္တစ္ေဒသ အၾကား အလြန္ျခားနားစြာရိွေနႏိုင္ပါသည္။
ကုန္က်စရိတ္ကဲ့သို႔ေသာ
အျခားအခ်က္မ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရေပမည္။
တစ္ႏိုင္ငံတြင္ အီလက္ထေရာနစ္အေျခခံပညာေရး(e-education) ႏွင့္ က်န္းမာေရး (e-health)
စီမံကိန္းမ်ားသည္ အလြန္အားထားရဖြယ္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း အျခား ႏိုင္ငံ
အတြက္မူ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ႀကီးမားေနတတ္သည္။ အေျခအေနအားလံုးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္
တစ္ခုတည္း ေသာမူ၀ါဒ (one-size-fits-all policy) သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဟူသည္
မရိွတတ္ေပ။
အျခားသူမ်ား၏
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ
မ်ားစြာသင္ယူႏိုင္ၿပီး
သို႔ေသာ္
ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္
ျပည္တြင္း/ေဒသ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရပါမည္။
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.

အပိုင္း (၅)

အနာဂတ္ကာလ
(The future)

ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဘ၀တြင္
အင္တာနက္ႏွင့္
မိုဘိုင္းဖုန္းတို႔၏
အလြန္အေရးပါေသာ
အခန္းက႑ကို ဤစာအုပ္မွ တစ္ဆင့္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရရာ ICT နည္းပညာမ်ားသည္ လူအမ်ားအား
၄င္းတို႔၏အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္အသိအမွတ္ျပဳလိုစိတ္ (sense of belonging)
ကို မည္သို႔ေပးႏိုင္စြမ္းရိွေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွေက်ာ္လြန္သြားသည့္ သတင္းအခ
်က္အလက္မ်ားကိုေပးအပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အား ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ေစႏိုင္သည့္
၀င္ေငြေကာင္းကိုရရိွေစေၾကာင္းစသည္တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာသည္
ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားပစ္ပယ္ျခင္းခံရေသာလူအုပ္စုမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး ေကာင္းေစသ
ည့္မိတ္ေဆြမြန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အာဏာကို ဆုတ္ယုတ္
ေစသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ရလဒ္မွာကား ဤသို႔ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းမႈတိုး
တက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးအတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသစ္မ်ားအား မွန္မွန္ႀ
ကီးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္လႈပ္ရွားမႈက ကတိက၀တ္ျပဳတတ္သည္
(The open movement offers promise)
ေျမာက္ျမားစြာေသာ
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
အင္တာနက္ေပၚတြင္
ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ (civil democracy) ကို တိုးတက္ေစရံုသာမက
သင္ၾကားေရး၊ သိ
ပၸံဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္
လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လ
ည္း
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား
တိုးတက္ေစခဲ့သည္။
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရုတ္သိမ္းခံရေသာ၊
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အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္
လႈပ္ရွားမႈ၏
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာတုပထားသည့္အသြင္မ်ားျဖင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားအား
ရွာေဖြ
ေတြ႔ရိွလိမ့္မည္ဟု လူမ်ားစြာကယံုၾကည္ၾကသည္။

 ပြင့္လင္းေသာအစိုးရ (Open government) ဟူသည္ ပို၍ထင္သာျမင္သာရိွၿပီး
ပို၍ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံလို႔ရသည့္အျပင္ ပို၍လည္း တာ၀န္ယူလိုစိတ္ရိွၾကေလသည္။
ယင္းကို ေထာက္ခံအားေပး သူမ်ားက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးႏွင့္ သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပို၍ လြတ္လပ္စြာရယူႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
အြန္လိုင္းေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းဆိုၾကသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္
မ်ားကိုရယူႏိုင္မႈသည္ ပို၍အသိေပးဂရုျပဳျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံသားဘ၀ႏွင့္အခြင့္အလမ္း
မ်ားတိုးတက္မႈတို႔ကို ျဖစ္လာေစႏိုင္ေရး ကတိက၀တ္ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ
BudgIT ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွ ကနဦးအဖြဲ႔အစည္း (start-up) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏို
င္ ဂ ်ီး ရီး ယားႏို င္ ငံ ၏ အစိုး ရဘတ္ ဂ ်က္ ႏ ွ င့္ အ မ်ားျပည္ သူ ဆို င္ ရာအခ်က္ အ လက္ မ ်ား
ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အေသးစိတ္ျဖင့္
စာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္
ျပန္လည္ေျပာၾကားေပးရန္ လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္သည့္ဘတ္ဂ်က္အခ်က္အလက္ (open
budget data) မ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။ ၄င္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအခ်က္အလက္
မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈကိုလံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္လာေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
 လြတ္လပ္စြာသင္ယူုျခင္း (Open learning) သည္ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအရင္းအျမစ္
မ်ားကို အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာေ၀မွ်သံုးစြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ယခုအခ်ိန္ထိဆိုလွ်င္ “Khan Academy” ႏွင့္ MIT မွ “OpenCourseWare” ကဲ့သို႔ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္႔ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားေနေၾကာင္း သက္ေသျပသခဲ့သည္။
၄င္းတို႔သည္
သန္းရာႏွင့္ခ်ီေသာ
ပို႔ခ်ခ်က္
မ်ားကို
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ
သန္းရာႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
 လြတ္လပ္ေသာသိပၸံပညာ (Open science) သည္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ေတြ႔ရိွခ်က္
မ်ားအား မည္သူမဆို ပိုမိုရရိွႏိုင္ၿပီး အခမဲ့ျပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္ေရးေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္သ
ည့္ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသနကို ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ၄င္းသည္ သုေ
တသနအားမည္သို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကိုလည္းအားေပးကာ
သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔
ေစရန္
အင္တာနက္အေျချပဳကိရိယာမ်ား
(Web-based
tools)
အသံုးျပဳမႈကိုလည္း
ျမွင့္တင္လ်က္ ရိွသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ “Glaxy Zoo” ဟူေသာစီမံကိန္းသည္
လုပ္အားေပးကူညီသူ
၂၀၀,၀၀၀
ေက်ာ္အား
အြန္လိုင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို
စစ္ေဆးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဂလက္ဇီမ်ားအားအမ်ိဳးအစားခြဲျခားေစခဲ့ရာ သန္းေပါင္း ၁၅၀
ေက်ာ္ေသာ ဂလက္ဇီအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကိုေတြ႔ရိွလာေစခဲ့ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

81

 လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးပံုစံ (Open business model) မ်ားသည္ အခမဲ့လြတ္လပ္စြာ
ခြင့္ျပဳလုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပးထားသည့္ content
မ်ားမွတစ္ဆင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္
သူမ်ားအား ၀င္ေငြရရိွေစပါသည္။ ဥပမာတစ္ရပ္မွာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ဘဲလမ္ (Belém)
အရပ္မွ တပ္ခႏိုဘရက္ဂါ (technobrega) ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွအႏုပညာရွင္မ်ားသည္ အ
စဥ္အလာမူပိုင္ခြင့္မ်ားအားစြန္႔လႊတ္ကာ ၄င္းတို႔၏ ဂီတဖန္တီး အားထုတ္မႈမ်ားကို လ
မ္းေပၚတြင္ေစ်းးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ လိုလိုလားလားအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။
လမ္းေပၚမွေစ်းသည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ဂီတအတြက္ေစ်းကြက္ရွာေပးၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးမႈလည္း
ျပဳလုပ္ေပးၾကရာ
အႏုပညာရွင္မ်ားအေပၚ
လူသိမ်ားမႈတိုးပြားေစေလသည္။
ထို႔ေနာက္ နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ကပြဲပါတီမ်ားကဲ့သို႔ အခေၾကးေငြရရိွသည့္
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြ အေျမာက္အျမား ရရိွလာၾကသည္။

လူအမ်ားအားစုစည္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္း
(Harnessing the crowd)

လူအမ်ားအေျချပဳအခ်က္အလက္စုစည္းျခင္း
(crowdsourcing)
ဆိုသည္မွာ
ေရရာစြာသတ္မွတ္မထားေသာ ၾကီးမားသည့္လူအုပ္စု သို႔ဟုတ္ လူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားသို႔
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား (tasks) ေပးအပ္လုပ္ကိုင္ ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္တစားစြန္႔စားလုပ္
ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားတြင္ ေခတ္စားကာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္လည္း
အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား ပို၍ပို၍ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုေနရဆဲ
ျဖစ္သည္။
အပ္ရွာဟီဒီ “Ushahidi” ကဲ့သို႔ေသာ အင္တာနက္အေျခခံလႈပ္ရွားမႈ (platform) မ်ားသည္
လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား သို႔မဟုတ္
ေရြးေကာက္ပြဲ လိမ္ညာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တံု႔ျပန္မႈသေဘာထားမ်ားကို ပြင့္လင္းရိုးသား
စြာဖုန္းဆက္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုျခင္း မ်ားျဖင့္ မည္သို႔ထိုးေဖာက္ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွေစခဲ့ပါသည္။
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (post election) ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္္ျဖစ္ပြားခဲ့ေ
သာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမပံုထုတ္အစီရင္ခံစာ (map report)
မ်ားအေထာက္အကူရေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ Ushahidi သည္ စာသားမက္ေဆ့ခ်္
၊ အီးေမးလ္ႏွင့္အင္တာနက္တို႔မွတစ္ဆင့္ျပန္႔က်ဲစြာ ရိွေနၾကသည့္အခ်က္အလက္ မ်ားအား
မည္သူ႔ကိုမဆိုစုစည္းခြင့္ျပဳ၍ တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ျပမ်ဥ္းလိုင္း (timeline) (သို႔မဟုတ္) ေျမပံု
ကဲ့သို႔ေသာ အျမင္အာ႐ံုအေထာက္အကူျပဳပံုရပ္ (visual image) အသြင္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။
၄င္းတို႔ကို ထုတ္ေ၀ေပးသည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ရိွသည့္အခါ မည္သူမဆိုလက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္
ဤလႈပ္ရွားမႈအခ်က္အလက္ (open-source platform) မ်ားကို လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ
ျပႆနာေပါင္းစံုမ်ားတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ေအာင္ ျဖန္႔ေ၀အသံုးျပဳခဲ့ၾကရာ ဆီး
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ရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား
အပါအ၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ (ပံု - ၈ တြင္ရႈပါ)

ေျခရာခံမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ပံု - ၈ ။ ။ “Ushahidi” မွတစ္ဆင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားေျခရာခံမွတ္
တမ္းတင္ျခင္း

ေနာက္ထပ္လူသိမ်ားလွသည့္ အင္တာနက္အေျခခံကာ လူအမ်ားအေျချပဳအခ်က္အလက္စုေ
ဆာင္းျခင္းအား ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းဆင္ေရးဆြဲထားၾကသည္။
ဂ်ာနာ (Jana) သည္ စာသား မ်ားျပားလြန္းသည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားပိုင္းျခားခြဲေ၀ေပးႏို
င္ရန္အကူအညီေပးရာ ပါ၀င္သည့္အပိုင္းမ်ား၊ အခန္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ မိုဘိုင္းဖုန္းပိုင္ဆို
င္သူမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ကာ အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဘာသာျပန္အလုပ္အပ္ႏွံ (outsource)
တတ္ၾကသည္။
မိုဘုိင္းဖုန္းသည္
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္အေရးပါသည့္
ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး
အာ႐ံုခံနည္းပညာ
(sensor
technology)
ႏွင့္
တြဲဖက္အသံုးျပဳလိုက္ေသာအခါ
႐ႈေထာင့္အေနအထားတစ္ရပ္ ထပ္ေပါင္း ထည့္လိုက္သလို ျဖစ္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ဂါနာႏိုင္ငံရိွ စီမံကိန္းတစ္ခုမွာ အနာဂတ္ကာလ သိပၸံနည္းက် အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈအတြက္
စံျပပံုစံတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းအရ ဂါနာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ “အပ္ကရာ” မွ
တက္စီေမာင္းသူမ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးလိုက္ရာ ၄င္းကိရိယာမွ
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတိုင္းထြာရရိွသည့္ ကာဗြန္ပါ၀င္မႈအဆင့္မ်ားအား
ျပန္လည္လႊ႔င့္ထုတ္
ေပးသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအတြက္ေျမပံုတစ္ခုထုတ္လာႏိုင္ေလသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္
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ျမဳနီစီပါယ္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေနရာ၌
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ထူထပ္ မ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရိွလာၾကသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္တြစ္တာတို႔၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
(The Facebook and Twitter effect)

“ပိုမိုစိတ္ခ်ရတဲ့စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုၿပီးထိေရာက္ေအာင္အသံုးခ်ႏို္င္ေလေလ
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ ပိုျမင့္မားတဲ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရလဒ္ေတြရရိွလာမွာပဲ”

- ခရစၥတိုဖာစေကာ့ ၊ လန္ဒန္စီးပြားေရးပညာေက်ာင္း (၂၀၀၅၊ ဇန္န၀ါရီ)

အပိုင္း (၃) တြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာမွ လူမ်ားစြာအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ
တူညီသည့္
အရာမွာ
အင္တာနက္ႏွင့္
လူမႈဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာပင္ျဖစ္သည္။
ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲေနသူအေရအတြက္မွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားထက္
ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ သုေတသနအဖြဲ႔ Semiocast ၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ တြစ္တာအသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဂ်ာကာ
တာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တြစ္တာ၏ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာ (social media) ၏အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျငင္းခုံမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနၾကရာ
ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းျခင္း (democratization) ကိုႏိႈးဆြျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး (community development)
ကိုအေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔တြင္ social media မ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
အေကာင္းျမင္မႈပံုစံ (quasi-euphoric optimism) မွသည္ ပ်င္းရိ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းႏွင့္ ေပါ့ေပါ့
တန္တန္စကားမ်ားေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို အားေပးရာေရာက္သည့္ ၄င္းတို႔၏ အခန္းက႑ေၾကာင့္
ခ်က္ခ်င္းအလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း
စသည္တို႔အထိ
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။
မၾကာခဏျဖစ္ေနက်အတိုင္းပင္
အမွန္တရားဆိုသည္မွာ
ဘက္ႏွစ္ဘက္အၾကား
တစ္ေနရာရာတြင္သာရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။
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ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းမႈတိုးတက္ေနသည့္ကမၻာႀကီးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
(Threats in an increasingly networked world)
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာေခတ္သည္ ကမၻာတစ္လႊားအခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို က်ိန္းေသဖန္တီး
ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ပို၍ဆိုး၀ါးေစႏိုင္မလားဟူေသာ
စိုးရိမ္ပူပန္ မႈလည္း ျမင့္တက္လ်က္ရိွသည္။

ခြဲျခားဖယ္ထုတ္သည့္ပံုစံသစ္မ်ား
(New forms of exclusion)
ေရွ႕ပိုင္းအခန္းမ်ားတြင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည့္အတိုင္း
လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား
အသံုးျပဳမႈမွသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအက်ိဳးေက်းဇူးအားရရိွသည္အထိ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈ ပိ၍
ု လိအ
ု ပ္လာသည္။ အင္တာနက္ႏင
ွ မ
့္ ဘ
ို ို
င္းဖုန္းအသံုးမျပဳႏိုင္သူမ်ားမွာ ဤအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရရိွခံစားရျခင္းမွ ဖယ္ထုတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာအတြင္း
အစဥ္အလာအတိုင္းပင္
အေရးပါအရာသြင္းျခင္းမခံရသည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
သက္ႀကီးရြယ္အို
မသန္စြမ္းသူမ်ား
(the
disabled)
မ်ားသည္
ဖယ္ထုတ္ခံရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ အမ်ားဆံုးရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာတီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္
(Creative destruction, innovation, and intellectual property)
အင္တာနက္သည္
အခ်ိဳ႕ေသာအရာ၀တၱဳမ်ား၏
အဆံုးမရိွေသာ
ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္မႈအရည္အေသြး (reproduction) ကို ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္း သို႔မဟုတ္
ကုန္က်စရိတ္မရိွေစပဲ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ေတးဂီတ၊ စာအုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ရုပ္ရွင္ရိုက္
ကူးျခင္းကဲ့သို႔ တီထြင္ဖန္းတီမႈပါသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရလဒ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာပဲ့တင္ ရိုက္ခ်က္မ်ားမွာမူ
ျပည့္စံုစြာထြက္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း
မရိွေသးေပ။
ဤလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း
တီထြင္ဆန္းသစ္
ႏိုင္သည့္၊ ငွားရမ္းအသံုးခ်ႏိုင္သည့္၊ ထို႔အျပင္ ၀င္ေငြရရိွေစႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္
ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာ
ထြန္းကားလာမႈႏွင့္အတူ
တိုးပြားလာမည္ေလာ
သို႔မဟုတ္
ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ေလာ....။
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ဤကဲ့သို႔ ပံုစံအခင္းအက်င္းသစ္ (new paradigm) တြင္ အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခင
ြ ့္
(nintellectual property) သည္ ၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေနျဖင့္
ကြန္ယက္ပံုစံဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အမည္အားျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္အသိဉာ
ဏ္ပညာဗဟုသုတဟူေသာ အေရးအႀကီးဆံုးပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္း (asset) ကို မည္သူကအသံုးျပဳႏုိင္၊
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္
ဆံုးျဖတ္ေပးေသာေၾကာင့္
အလြန္အေရးပါေသာ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
ျဖစ္ေနပါသည္။
သမားရုိးက်
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအားလည္း
ေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္ေနရာ
ဥပမာအားျဖင့္ အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္အား ပိုမို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုပိုမိုရရိွေစသည္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္
ထားသည့္အေရအတြက္သည္
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ
ႏႈန္းအားေဖာ္ျပေနသည္စသည့္
အခ်က္္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးတတ္ၿပီး ကြန္ယက္ပံုစံဖြဲ႔စည္း
ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌မူ ပို၍ပင္ ႐ႈပ္ေထြး တတ္လာပါသည္။
အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
စတင္တည္ေထာင္မႈ
(establishment)
ကို
အေလးေပးတတ္ပါသည္။
ဂ်ိမ္းစ္ဘိြဳင္း
(James
Boyle)
ဆိုသူက
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားရိွ
အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာ
မူပိုင္ခြင့္ရရိွထားသူမ်ားအတြက္
အကာအကြယ္ေပးမႈထဲတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ ေမြးရာပါသူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္တတ္မႈ (inherent hypocrisy) ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားသည္။ ယေန႔ေခတ္ အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာမူ
ပိုင္ခြင့္အား အနိမ့္ဆံုးအဆင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ မဂၤလာတရားေတာ္ကို
ေဟာၾကားဆံုးမေနၾကသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ
၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ကမူ
စက္မႈဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
လမ္းေၾကာင္းအား
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရာတြင္
လိုက္နာမႈမရိွခဲ့ေၾကာင္း
ဂ်ိမ္းစ္ဘိြဳင္းက
ေတြ႔ရိွထားသည္။
ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၁ ႏိုင္ငံက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ “တုပျပဳလုပ္မႈတိုက္ဖ်က္ေ
ရးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္” (2011 Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
သည္ အသိဉာဏ္ ပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ပညာရွင္မ်ားအၾကား တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ား၏ အခြင့္အေ
ရးမ်ားႏွင့္စားသံုးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ဟန္ခ်က္ညီမွ
်တမႈရိွႏိုင္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာေစခဲ့သည္။
အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား၏
အဆင္ေျပေျပာင္းလဲလြယ္မႈ
(flexibility) မ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညႊတ္စြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ
ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး အားျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၇
ထရီလီယံထိ ရိွခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂူးဂဲလ္ (Google) သည္ မူပိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္ (copyright permission) မ်ားအား စနစ္တက်ရွာေဖြေပးရန္မလိုအပ္ေစဘဲ ၄င္း၏ သံုးစြဲသူမ်ားအား
content မ်ားရွာေဖြခြင့္ျပဳထားခဲ့ရာ flexibility ရိွေသာ အသိဉာဏ္ပညာဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္
ဥပေဒမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရိွေနပါသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းအတိုင္းအတာပမာဏက
တီထြင္ဖန္တီးသူ
မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စားသံုးသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအၾကားဟန္ခ
်က္ညီမွ်တမႈအေပၚ သေဘာေပါက္ရန္ မည္မွ်အထိအေရးႀကီးေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
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လက္ေတြ႔တြင္မူ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္သာအလြန္အာရုံ
စိုက္ေပးေနၿပီး ကမၻာ့ေတာင္ျခမ္းႏွင့္ေျမာက္ျခမ္းအၾကား ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးကြာဟခ်က္ကို
ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရိွသည္။

ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲ
(Networked authoritarianism and cyber warfare)
နည္းပညာသည္
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားအခြင့္အာဏာစြမ္းအားျမွင့္တင္
(empower)
ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း
အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္လည္း အခြင့္အာဏာစြမ္းအားရရိွႏိုင္ၾကရာ
အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား အုပ္စိုးရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕အာဏာရွင္ႏိုင္ငံ
မ်ားဆိုလွ်င္ နည္းပညာ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗီဒီယိုျဖင့္စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ လူတစ္ဦးအားသိ
ပၼံနည္းက်သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ကိရိယာ biometric identity scanner မ်ားႏွင့္ ေရဒီယို
လႊင့္ထုတ္မႈလိႈင္းအားခြဲျခားေဖာ္ထုတ္သည့္အမွတ္သညာမ်ားစသည္တို႔သည္
အစိုးရမ်ားႏွင့္
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ
အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈ (censorship) မ်ားကိုလည္း
နည္းပညာျဖင့္ အဆင္ေျပေျပ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကရာ ဆိုက္ဘာနည္းပညာနယ္ပယ္ (cyberspace) တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး “တရုတ္၏မဟာမီးလွ်ံတံတိုင္း” (the great
firewall of China) လံုၿခံဳေရးအကာအရံ စနစ္ကိုပင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေက်ာ္လြန္၍
ဆန္႔ထြက္သြားခဲ့ေလေတာ့သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာတြင္
အာဏာရွင္မ်ားသည္
လူအမ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ဆက္သြယ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွ
အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၀၉
ခုႏွစ္တြင္
ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည့္အခါ
အီရန္အစိုးရသည္
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ social media site မ်ားသို႔ေပးပို႔ထားသည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားအားဖမ္းယူထိန္းသိမ္း၍ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ႏွိမ္နင္းခဲ့ေလသည္။ အာရပ္ေႏြဦးအံုၾကြမႈ
အားမီးထိုးေပးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ
တူနီးရွားအေရးအခင္းတြင္လည္း လူေျပာသူေျပာအရ တူနီးရွားအစိုးရသည္ ဆႏၵျပသမားမ်ား
သတိလက္လြတ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္သံုးစြဲခဲ့ပါက ေဖာ္ထုတ္သိရိွႏိုင္ရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ တြစ္တာႏွင့္ ဂ်ီေ
မးလ္ဆိုက္အတုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ
ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ အခါသမယႀကီးျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယိုျဖင့္စံုစ
မ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ လူတစ္ဦးအားသိပၼံနည္းက်သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ သည့္ကိရိယာ biometric
identity scanner မ်ားအသံုးျပဳမႈေပါမ်ားလာသည့္အခိုက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အစိုးရမ်ားႏွင့္
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားသည္
တိုးပြားေနေသာ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထပ္မံ ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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ကုန္းတိုက္ပြဲ၊
ပင္လယ္ျပင္တိုက္ပြဲ၊
ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲႏွင့္အာကာသတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္
အင္တာနက္မွာ ပဥၥမေျမာက္တိုက္ပြဲနယ္ေျမတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း “အီေကာ္ေနာမစ္” မဂၢဇင္း
(The Economist 2010) တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳခံရသည္။ ဤစစ္္နယ္၀န္းအသစ္မွ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲအားအခ်ိန္ကိုက္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တက္ၾကြသည့္မ
်ိဳးခ်စ္ဟက္ကာသူရဲေကာင္းမ်ား (hacktivists) ၊ ပစ္မွတ္ထားစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လူတစ္
ဦး၏အခ်က္အလက္မ်ားအားလွ်ို႕၀ွက္ခိုးယူသည့္စနစ္ social malware တို႔ ပါ၀င္ၾကေလသည္။

ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္က်ဆံုးရွာၿပီ
(Privacy is dead)
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္လွ်င္
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ
အစိုးရ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္
ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး
မ်ားအား
ကာကြယ္ေပးရျခင္းအေပၚ
ပို၍
အားအင္ကုန္ခမ္းေစပါသည္
။ ဥပမာ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦး၏ ရုပ္ပိုင္း၊အျပဳအမူ
ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ခြဲျခားသည့္စနစ္ (biometric identification system) သည္
အသက္၁၅ ႏွစ္အထက္ရိွသူအားလံုးကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ထားရန္၊ လက္ေဗြႏွိပ္ယူထားရန္ႏွင့္
မ်က္၀န္းအိမ္စကင္န္ (iris scan) ဖတ္ထားရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္
အျခားပုဂိၢဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားေဒတာအခ်က္အလက္ဘဏ္ (national database) ထဲသို႔ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေပးရဦးမည္။
ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္မွာ
Facebook
ကဲသို႔ေသာ
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏
ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္းခံေနရရာ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ယင္းတု႔ိသည္
သံုးစြဲသူ
တစ္ဦးခ်င္း၏အခ်က္အလက္မ်ားအား
ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္း၏အျခားအက်ိဳးစီးပြား
မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အထူးသျဖင့္
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအားလံုးကို အၿမဲတမ္းသိမ္းဆည္းထားႏိုင္လာေ
သာအခ်ိန္တြင္ ပို၍ျပႆနာႀကီးထြား လာပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ကြန္ယက္မ်ားအစီအစဥ္ (IDRC ၏ အခန္းက႑)
Information and Networks program: IDRC’s role
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ICT နည္းပညာမ်ား၏ အနာဂတ္အခန္းက႑မ်ားအတြက္အေရးပါသည္ဟု
ထင္မွတ္ရသည့္ မ်ားစြာေသာအလားအလာမ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည္။ ဤအလားအလာမ်ား အနက္တစ္ခုမွာ မိုဘိုင္ဖုန္းမ်ားတစ္ဟုန္ထိုးႀကီးထြားတိုးတက္လာ
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ထိေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္မႈအား စိန္ေခၚမႈဆက္လက္နည္းပါးေ
စမည္ျဖစ္ကာ လူအမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းအသစ္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ေပးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
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သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားမွာမူ ဆက္လက္၍ ခြဲျခားဖယ္ၾကဥ္ခံရဆဲျဖစ္သည္။
အာဖရိကတိုက္မွ က်ား/မဆိုင္ရာသုေတသနတစ္ခုျဖစ္သည့္ Gender Research for African
Community Empowerment netowk က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေပၚထြန္းလာေသာ ကြန္ယ
က္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း
၄င္းတို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သေလာက္ပါ၀င္ေ
ဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွၾက၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏
မ်က္ႏွာစာ႐ႈေထာင့္အားလံုးတြင္ နည္းပညာမွာ ပို၍ပို၍ အေရးပါလာမႈႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္
အလက္ကြန္ယက္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရးအရပါ၀င္ႏိုင္မႈ (socioeconomic inclusion)
အေပၚ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည္ကို ထပ္မံ၍မ်ားစြာေလ့လာသင္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာတံခါးဖြင့္ထားေပးမႈ၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈ ၊ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္
အသိဉာဏ္ပညာ
ဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္အားလံုးတို႔မွာ
အေရးႀကီးေသာမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာျပႆ
နာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
၄င္းတို႔သည္
နည္းပညာ
အသစ္ႏွင့္ေကာင္းက်ိဳးကိုအေလးထားသည့္
သုေတသန (merit serious research) မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ IDRC
သည္ ဤလိုအပ္ခ်က္အား ၄င္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ကြန္ယက္မ်ား အစီအစဥ္ႏွင့္
အတူ
တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ဤအစီအစဥ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ကမၻာ့ေတာင္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ား၏
အလြန္အေရးပါသည့္
ရႈေထာင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ေထာက္ပ့ံေပးရန္ႏွင့္
အားလံုးမွပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးရိွရိွအသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အေျခခံလြတ္လပ္ပြင့္လင္းသ
ည့္အင္တာနက္မွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္
အဓိကက်သည့္ဧရိယာႀကီးသံုးခုအေပၚ အာရံုစိုက္ထား ပါသည္။
 ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းထားေသာနည္းပညာမ်ား၏တံခါးဖြင့္ေပးႏိုင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ျခင္း
 ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
 ခြဲျခားဖယ္ၾကဥ္ခံရသည့္လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားမွ
အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရေစရန္ကူညီျခင္း
ယခုအခါ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူႏိုင္သည္၊
ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္၊
အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည္တုိ႔အျပင္
ကုန္က်စရိ
တ္အလြန္နည္းပါးစြာႏွင့္လည္း ေ၀မွ်ႏိုင္ လာၾကသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
စုစည္းသည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္နည္းလမ္း သစ္မ်ားလည္းထြက္ေပၚလာရာ
အခမဲ့ မည္သူမဆိုရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားႏွင့္ ၀ီကီပီဒီးယား (Wikipedia)
ကဲ့သို႔ လူအမ်ားအေျချပဳအခ်က္အလက္စုစည္းျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္တတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ
တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေသာစီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႏွင့္
သိပၸံပညာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္သင္ၾကားေရးနယ္ပယ္အားလံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။ Ushahidi
အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေနေ
လသည္။ ဥပမာ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ တြင္ Cuidemos el Voto သည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း အတြင္း
လိမ္ညာမသမာမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အသိေပးႏိုင္ခဲ့ရာ တရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေပါင္း
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၃၃၄ မႈကို စစ္ေဆးေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
IDRC
သည္
လြတ္လပ္ေသာတံခါးဖြင့္ေပးထားမႈမ်ားတိုးပြားလာေစရန္၊
သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရေစရန္ႏွင့္ ICT ဆိုင္ရာသုေတသနမ်ားအား ပင္မလုပ္င
န္းစဥ္ေရစီးေၾကာင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွလာေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဤနယ္ပယ္အတြင္း
အေရးပါသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ကူညီပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားစြာ
အားေျဖၾကားေပးရန္လည္း က်န္ရိွေနေသးရာ ဥပမာအားျဖင့္
 Khan Academy ကဲ့သို႔ေသာ တံခါးဖြင့္ေပးထားသည့္ပညာေရးဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္
မ်ားသည္ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးႏွင့္ ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမီသင္ၾကားႏိုင္မႈတို႔
တိုးတက္ေစရန္ အကူအညီ ေပးသလား။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲေဒသမ်ားရိွ
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္တတ္ေသာစီးပြားေရးသမားမ်ားသ
ည္
ရွင္သန္တက္ၾကြေသာ၊
အင္အားျပည့္၀ေသာ၊
အသိဉာဏ္ပညာအေျချပဳ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေ
သာစီးပြားေရးပံုစံမ်ားအသံုးျပဳမႈကို မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾက သနည္း။
 သုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈသည္
သုေတသန ရလဒ္မ်ားအား ထုတ္ႏုတ္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္အရည္အေသြးတို႔ကို မည္သို႔ပို
မိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သနည္း။
 ေနရာအႏွံ႔ေတြ႔ရေသာ
ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊
GPS ကိရိယာမ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္ ATM machine မ်ားႏွင့္
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးကင္မရာမ်ား ၊ အျခားပစၥည္းမ်ားစသည္တို႔မွစုစည္းရယူထား
သည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္အသစ္မ်ားႏွင့္အတူ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းသူမ်ားသည္
ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာလံုၿခံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈ
အားကာကြယ္ေပးမႈရိွသည့္
စီးပြားေရးစြန္႔စားရမႈမ်ားအၾကား
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
ေရွ႕ဆက္၍ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းမည့္အခ်ိန္မ်ားအတြက္ ေမးခြန္းအနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္သည္။

90

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား

91

ေ၀ါဟာရအတိုခ်ံဳ႕စကားလံုးမ်ားခက္ဆစ္

ပိရမစ္ေအာက္ေျခအဆင့္ (Bottom of the pyramid – BoP/BOP)
၀င္ေငြရရိွမႈအတိုင္းအတာ (income bracket) အမ်ားဆံုးႏွင့္အနည္းဆံုးကိုေဖာ္ညႊန္းလို
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၂၅
ေဒၚလာေအာက္သာ၀င္ေငြရိွသူမ်ားကို
ဆိုလိုခ်ိန္တြင္
အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကမူ
၂.၅၀
အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ထားသည္

နည္းပညာကြာဟခ်က္ (Digital divide)
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကို လက္လွမ္းမီသူ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္
လက္လွမ္းမမီသူ (သို႔) ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရိွသူ (သို႔) အနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္သူတို႔အၾကားရိွေနေ
သာ လူမႈေရးႏွင့္စီပြားေရးဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္

DIRSI - Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información
ICT မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈမ်ားအေပၚ အေလးထားေလ့လာမႈျပဳသည့္
Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información ဟုေခၚေသာ လက္တင္အေမရိကရိွ
သုေတသနကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္း
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ECLAC –
United Nations Economic Commission for Latin America and Caribbean လက္တင္အေ
မရိကႏွင့္ကရစ္ဘီယံေဒသဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးေကာ္မရွင္

ICT –
Information and communication technology
နည္းပညာ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး

ICT4D –
Information and communication technologies for development ဖြံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာသ
တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား။ နည္းပညာပိုင္း ပိုမိုထိေတြ႔အသံုးျပဳ
ႏုိင္ျခင္းျဖင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏
အေျခအေနအရပ္ရပ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္
ဟု
ယံုၾကည္ၾကေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္နယ္ပယ္အတြင္း
နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍
အထူးျပဳေလ့လာၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ား (academics) ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား (Activists)
မ်ား၏ အထူးျပဳဘာသာရပ္ခြဲတစ္ခု

ITU –
International Telecommunication Union
ေၾကးနန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

LIRNEasia –
Learning
Initiatives
on
Reforms
for
Network
Economies
Asia
အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသတစ္လႊား ICT မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္
လြတ္လပ္ တက္ၾကြေသာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (Think Tank)

NSO National statistics office အမ်ိဳးသားဗဟိုစာရင္းအင္း႐ံုး
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ဘ၀မ်ား
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OECD –
Organization for Economic Co-operation
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔

and

Development

စီးပြားေရး

OSILAC –
Observatory for the Information Society in Latin America and the Caribbean လက္
တင္အေမရိကႏွင့္ကရစ္ဘီယံေဒသအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား
ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန

PICTURE Africa –
Poverty and ICTs in Urban and Rural Eastern Africa
အေရွ႕အာဖရိက
ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေဒသ
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရး
နည္းပညာမ်ား။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားအၾကား
ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ရိွသည့္ သုေတသနစီမံကိန္းတစ္ခု

RIA –
Research ICT Africa
ICT မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားအေပၚ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကြန္ရက္ (Network)

SMS –
Short message service or texting
၀န္ေဆာင္မႈ (သို႔) စာျဖင့္ရိုကႏ
္ ိွပ္ေပးပို႔ျခင္း
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