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ម្បខែល៥ទសវតសរម៍្៉ុន (ឆ្ន ាំ១៩៨៣) អ៉ុីនធឺណិត ម្តូវ ននាំ
ម្កឲ្យពិភពលោកាា ល់ជាលលីកដាំបូង។ ម្ ាំពីរឆ្ន ាំលម្ោយម្ក 
(ឆ្ន ាំ១៩៩០) “លវលីវ យលវ  ប - World Wide Web”  នលេញ
ម្៉ុខជាលលីកដាំបូងដូេគ្នន  ខដលជាសញ្ា មួ្យបង្ហា ញពីេាំណ៉ុ េ
លគ្នលថ្នបដិវតាន៍ម្បព័នធកាំពយូទ័រ និងម្បព័នធទូរគម្នគម្ន៍។ 
មិ្នយូរប ៉ុនា នកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ពាកយ “ាា តែវូន”  នលលេលេញ
ជារូបរាងល ីងខដលអន៉ុញ្ា តឱ្យអនកលម្បីម្ ស់លនញី និងទទួល 
អ៉ុីខម្ល ទូរារ និងលគែទាំព័រ លម្ៅពីោរលៅទូរស័ពាលេញខត
មួ្យម្៉ុខ។ របកគាំលែញីបលេចកវទិាងាីៗ  នលធវីបដិវតា និង ន
លធវីឌី្ជី្ងលូបនីយកម្ាលលីោរបលងកីត និងរបបគាំលែញីងាីៗទាំង
លនោះឱ្យោន់ខតមានភាពលជ្ឿនលលឿនជាងម្៉ុន  លទធភាពេូលលម្បី
ម្ ស់លម្េីនជាងម្៉ុន តថ្ម្លលោកជាងម្៉ុន លលបឿនលលឿនជាងម្៉ុន 
និងោរលម្បីម្ ស់ោន់ខតង្ហយម្សួលជាងម្៉ុន លលីលសាីរខតម្គប់
ម្៉ុខង្ហរទាំងអស់ ជាពិលសសលៅកន៉ុងពិភពឌី្ជី្ងល ខដលលយងី
កាំព៉ុងរស់លៅបេច៉ុបបននលនោះ។ ទាំងលនោះ គឺជាោរពិតមួ្យេាំនួន
ទក់ទងនឹងទាំលនីបកម្ារបស់បលេចកវទិា កន៉ុងរយៈលពលជាលម្េីន
ទសវតសរក៍នលងម្ក។ អ៉ុីនធឺណិត  នលម្បីរយៈលពល៧ឆ្ន ាំលដីម្បី
ទទួល នអនកលម្បីម្ ស់េាំនួន៥០ោននក់ ខណៈលពលខដល
លែវសប ៉ុក (Facebook)  នេាំណ្តយលពល៤ឆ្ន ាំ និង 
WeChat លម្បីរយៈលពល១ឆ្ន ាំប ៉ុលណ្តណ ោះ សម្មាប់ទទួល ន

េាំនួនអនកលម្បីម្ ស់ម្បខែល៥០ោននក់ (Desjardins, 
2018)។ ប ៉ុខនា វមិ្នខម្នមានម្តឹម្ខតប ៉ុនលនោះលនោះលទ។ អវីខដល
គួរឱ្យសញប់ខសញងជាលនោះលៅលទៀត លែីយ នលដីរកន៉ុងលលបឿន
លលឿនបាំន៉ុតលនោះគឺ Pokémon Go ខដលកន៉ុងរយៈលពលម្តឹម្
ខត១៩ថ្ងៃប ៉ុលណ្តណ ោះ វទទួល នអនកលម្បីម្ ស់ដល់លៅ៥០០
ោននក់ឯលណ្តោះ (Desjardins, 2018)។ ខតខម្នខទនលៅ 
អវីខដលគួរឱ្យចាប់អារម្ាណ៍ជាងលនោះលទៀត លៅមិ្នទន់ម្តូវ ន
បង្ហា ញលៅល យីលទ។ អវីខដលនិយាយលនោះ គឺជានិនន ោរថ្នោរ
លម្បីម្ ស់បលេចកវទិាឥតខខស និងបលេចកវទិាចាប់សញ្ា  ខដល
 នឆលងោត់រ ាំងរវងពិភពរូបវទិា និងពិភពជាក់ខសាង ខដល
លគលៅោ ‘អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ ’ (IoT – Internet of Things)។ 
‘អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ’ ម្តូវ នលគគណនោ លៅលរៀងរាល់មួ្យ
វនិទីជាម្ធយម្ មានឧបករណ៍ងាី១២៧លម្គឿង ម្តូវ នភាា ប់
លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត។ លយាងតាម្អម្តាលនោះ វេាំណ្តយលពល
ម្តឹម្ខត៤ថ្ងៃកនលោះប ៉ុលណ្តណ ោះ លដីម្បឈីានដល់ោរតភាា ប់ឧបករណ៍
េាំនួន៥០ោនលម្គឿង។ លៅលពលខដលអនកកាំព៉ុងអានអតថបទ
លនោះ យា ងលោេណ្តស់មានឧបករណ៍ងាីេាំនួន ៧.៦០០លម្គឿង 
ម្តូវ នភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិតបខនថម្ កន៉ុងអាំ ៉ុងលពលមួ្យ
នទីខដលអនក នេាំណ្តយម្៉ុនលនោះ។ ប ៉ុខនាលតីអវីជាអ៉ុីនធឺណិត
ថ្នវតថ៉ុ? លែយីោលតីវតថ៉ុថ្នអ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុលនោះសាំលៅលលីអវី? 
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លតីមានអវីពិលសសពី អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ ឬ IoT លនោះ ខដលកាំព៉ុង
ខតរកីេលម្មី្នយា ងឆ្ប់រែ័ស និងជាបនាបនា ប់? េលម្លីយ
េាំលពាោះសាំណួរទាំងលនោះ នឹងម្តូវ នពិភាកាខាងលម្ោម្លនោះ។ 

 ស្វែងរកនិយមន័យ និងឫវគលរ់បវ ់IoT 

លគអាេនិយាយ នោ លដីម្កាំលណីតរបស់អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ  
 នចាប់លនាីម្លៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ លពលខដលលោក លខវនី អាសា៉ុន 
(Kevin Ashton) សែាថ បនិកថ្នម្ជ្ឈម្ណឌ លសវ័យម្បវតាិ
កម្ាលៅវទិាាថ នបលេចកវទិា Massachusetts  (MIT)  ន
លលីកល ងីពីពាកយ IoT លៅកន៉ុងបទបង្ហា ញរបស់គ្នត់អាំពីោរ
កាំណត់លម្បកង់វទិយ៉ុ (FRID) និងបលេចកវទិាចាប់សញ្ា ។ 
លោយមានោរជ្ាំរ៉ុញេិតាពីនិនន ោរថ្នោរលម្បីម្ ស់អ៉ុីនធឺណិត
កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ លោក អាសា៉ុន  នោក់េាំណងលជី្ងោបទ
បង្ហា ញរបស់គ្នត់ោ “អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ”។ អតថបទរបស់លោក 
អាសា៉ុន លេញនាយកន៉ុងទសសនវដាី FRID  នលលកីល ងីោ៖ 

លបីលយងីមានកាំពយូទរ័ខដលដឹងអវីៗម្គបយ់ា ង លោយលម្បីម្ ស់ 
ទិននន័យខដលពួកលគម្បមូ្ល នលោយខលួនឯង និងលោយ
គ្នា នជ្ាំនួយពីលយីង លនោះលយីងនឹងអាេតាម្ោន និងរាប់
អវីៗទាំងអស់ លែីយនឹងអាេោត់បនថយោរខាតបង់ និង
ោរេាំណ្តយ នយា ងលម្េីន។ លយងីនឹងអាេដឹង នោលៅ
លពលណ្តខដលអវីខដលសមាភ រលយងីម្តូវោរផ្ទល ស់បូ្រ ជួ្សជ្៉ុល 
ឬឱ្យសញ្ា ពីាថ នភាពរបស់វោលតីវលៅងាី ឬខូេគ៉ុណភាព។ 
~ លោក លខវនី អាសា៉ុន, ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 

ប ៉ុខនាលោក លខវនី អាសា៉ុន ព៉ុាំខម្នជាម្ន៉ុសសដាំបូងខដលបលងកីត
គាំនិតតភាា ប់ឧបករណ៍ខបបលនោះលទ។ វមានតាាំងពីទសវតសរឆ៍្ន ាំ
១៩៧០ម្កលម្ល ោះ ខដលគាំនិតម្សលដៀង IoT លនោះ ម្តូវ នបលងកីត
ល ីងខនែកលលីលគ្នលគាំនិតម្បព័នធ Pervasive Computing 
ឬ Ubiquitous Computing (ម្បព័នធកាំពយូទ័រម្គប់ទីកខនលង)។ 
គាំនិតលនោះមានបាំណងបញ្ចូ លសម្តថភាពរបស់ក៉ុាំពយូទ័រលៅកន៉ុង

វតថ៉ុលម្បីម្ ស់ម្បចាាំថ្ងៃ លដីម្បីឱ្យពួកលគអាេម្ ម្ស័យទក់ទង
គ្នន  និងបាំលពញភារកិេចខដលតម្មូ្វឱ្យមានអនារាគម្ន៍ពីម្ន៉ុសស
តិេតួេបាំន៉ុត (Rous, Shea, Tang & Ferguson, n.d.) ។ 
ោរតភាា ប់ម្បលភទលនោះ អាេលធវីល ីងជាមួ្យឧបករណ៍ណ្តមួ្យ
ក៏ ន លៅលពលណ្តក៏ ន លៅទីណ្តក៏ ន និងកន៉ុងទម្ម្ង់
ទិននន័យអវីក៏ ន តាម្រយៈបណ្តា ញរបស់វ។ លោយារខតោរ
កលកីតល ងីម្៉ុនដូេលនោះ វម្តូវ នលគចាត់ទ៉ុកោជាអនកខដល
ន្ល់កាំលណីតដល់ IoT និង នលរៀបេាំមូ្លោា នម្គឹោះសម្មាប់
ឱ្យ IoT រកីេលម្មី្ន។ អវីខតមួ្យគត់ខដលម្បព័នធ Pervasive 
Computing ខ៉ុសពី IoT គឺម្បព័នធ Pervasive Computing 
ពឹងខនែកលលីកមាល ាំងក៉ុាំពយូទ័រលម្េីន ខណៈខដល IoT ម្តូវោរកមាល ាំង
ក៉ុាំពយូទ័រតិេប ៉ុលណ្តណ ោះ។ 

ោរបលងកីតដាំបូងរបស់ IoT ក៏ម្តូវ នលលីកម្កជ្ខជ្កខវកខញក
នងខដរ លោយអនកខលោះ នលលីកល ងីោ ឧបករណ៍ IoT ដាំបូង
បាំន៉ុត គឺជាមា ស៉ុីនលភសជ្ាៈកូោកូឡាខដលបលងកីតលោយ លោក 
លដវដី នីកូឡាស (David Nicholas) ោលពីលដីម្ទសសវតសរ៨៍០ 
ខដលម្តូវ នលម្បីសម្មាប់តាម្ោនេាំនួនកូោកូឡា លោយមិ្ន
ចាាំ េ់លៅដល់ទីតាាំងមា ស៉ុីនលោយផ្ទា ល ់(Teicher, 2018)។ 
ប ៉ុខនាអនកខលោះលទៀត លជ្ឿោទល់ខតឆ្ន ាំ១៩៩០ លទីបឧបករណ៍ 
IoT ដាំបូងម្តូវ នបលងកីតល ងី។ វគឺជាមា ស៉ុីនអាាំងនាំប៉ុ័ងម្តូវ
 នបលងកីតល ងីលោយ លោក េន រ  ូម្ឃ ី(John Romkey) 
ខដលលគអាេម្គប់ម្គងវ នតាម្ម្បព័នធអ៉ុីនធឺណិត លដីម្បី
បញ្ា លបីក និងបិទមា ស៉ុីន (Harwood, n.d.)។ ភាពេម្មូ្ង
េម្មាសលនោះ  នលកីតល ងីលោយារខតមិ្នមាននិយម្ន័យ
ពិតម្ កដមួ្យខដលម្ន៉ុសសម្គប់គ្នន អាេលម្បីលដីម្បសីាំលៅដល់
ពាកយ អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ  ឬ IoT លនោះ លែយីក៏លគមិ្នអាេឲ្យ
និយម្ន័យមួ្យេាស់ោស់សម្មាប់អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុលនោះ ន
ខដរ។ លោយារខតមានោរបកម្ាយខ៉ុសៗគ្នន  អាំពី IoT 
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ម្បភព៖ Storyblocks Video 

លទីបនាំឱ្យមានោរលាំ កកន៉ុងោរខសវងរកគាំនិតរួម្ទក់ទង
នឹងោរបលងកីតដាំបូងរបស់ IoT។ ខតលទោះជាយា ងណ្តកា ីលសាីរខត
ម្ន៉ុសសម្គប់គ្នន ខដលមានទសសនៈលនសងគ្នន លនោះ ស៉ុទធខតយល់
ម្សបលលីលកខណៈទូលៅមួ្យេាំនួនថ្ន IoT។ លកខណៈទីមួ្យ  
IoT គឺជាបណ្តា ញថ្នរបស់ ឬវតថ៉ុ។ លកខណៈទីពីរ វតថ៉ុទាំងលនោះ
ម្តូវ នតភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត។ លកខណៈទីបី ពួកវអាេ
ម្ ម្ស័យទក់ទងជាមួ្យគ្នន  និងលនារទិននន័យឱ្យគ្នន លៅវញិលៅ
ម្ក ន។ លកខណៈទីបួន ោរម្ ម្ស័យទក់ទងទាំងលនោះ ម្តូវ
 នលធវីល ងីតាម្រយៈោរសមាា ល់លម្បកង់វទិយ៉ុ និងបលេចកវទិា
ចាប់សញ្ា ។ ឯលកខណៈេ៉ុងលម្ោយ គឺវដាំលណីរោរលោយមាន
អនារាគម្ន៍ពីម្ន៉ុសសតិេតួេបាំន៉ុតតាម្ខដលអាេលធវីលៅ ន 

លែីយលពលខលោះសឹងខតគ្នា នោរអនារាគម្ន៍ពីម្ន៉ុសសខតម្្ង។ 
ម្បសិនលបីបញ្ចូ លលកខណៈទាំងលនោះជាមួ្យគ្នន  លគអាេលធវីោរ
សននិោា ន នោ IoT គឺជាោររួម្បញ្ចូ លគ្នន ថ្នបលេចកវទិា
ម្បតិបតាិោរ (OT – Operational Technology) និងបលេចក
វទិាព័ត៌មាន (IT – Information Technology) លោយព៉ុោះោត់
រ ាំងថ្នបលេចកវទិាបណ្តា ញ និងម្បព័នធទាំនក់ទាំនងមានខខស 
ម្ពម្ទាំងបញ្ចូ លពិភពជាក់ខសាងលៅកន៉ុងពិភពនិម្ាិត។ ដូលេនោះ 
ម្បព័នធលអកូ ូស៉ុីរបស់ IoT គឺជាបរាិថ នខដលអវីៗលសាីរខតទាំង
អស់អាេតភាា ប់គ្នន  និងមានទាំនក់ទាំនងគ្នន លោយថ្វឆ្ល តម្គប់
ទិដាភាពខដលអាេលកីតមាន។ លៅកន៉ុងន័យាម្ញ្ាបាំន៉ុត IoT 
ឬអ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ គឺជា “បណ្តា ញថ្នបណា៉ុ ាំ បណ្តា ញ”។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈមួ្យលទៀតពីអនកជ្ាំនញលៅកន៉ុងវសិ័យលនោះ គឺពី Cisco 
Internet Business Solutions Group ជាម្កុម្ែ ៉ុនលបលីាញ
ខាងបលេចកវទិា និងអាជី្វកម្ាលផ្ទា តលលីអ៉ុីនធឺណិត  នកាំណត់ 

IoT ជាេាំណ៉ុ េមួ្យលៅលពលេាំនួនឧបករណ៍ភាា ប់លៅនឹងម្បព័នធ
អ៉ុីនធឺណិត លលីសពីេាំនួនម្ន៉ុសសខដលភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត 
(Evans, 2011)។ លបីលម្បីនិយម្ន័យលនោះជាលគ្នល លនោះ IoT 
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ចំនួនឧបករណ៍ស្ែលភ្ជា ប់អាយអូធីពីឆ្ន ២ំ០១៥ ែលឆ់្ន ២ំ០២៥ (គិតជាពាន់លាន) 

ម្បភព៖ iProperty Management, Horwitz 2019 

 នន៉ុសល ងីលៅេលនល ោះឆ្ន ាំ២០០៨ និងឆ្ន ាំ២០០៩ ជាលពល
លវោខដលេាំនួនថ្នឧបករណ៍ភាា ប់មានលលីសេាំនួនម្បជាជ្ន1។ 

 IoT ពិតជាធំជាងអែីស្ែលអនកគតិ 

ចាប់ពីក៉ុាំពយូទ័រ រែូតដល់ទូរស័ពា យានយនា នាោះ ប ិេ មា ស៉ុនីឆ៉ុង
ោលែវ រ៉ុកខជាតិ សតវេិញ្ច ឹម្ និងសលម្លៀកបាំពាក់លៅលលីខលួនអនក 
IoT អាេភាា ប់ជាមួ្យអវីៗម្គប់យា ងទាំងអស់។ IoT  នោល យ
អតថិភាពេាំខ កមួ្យ លៅលពលខដលលគដឹងោមានឧបករណ៍
ភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិតលម្េីនជាងម្ន៉ុសស។ IoT  នរកីាយ
កន៉ុងលលបឿនដ៏លលឿន និងមិ្នអាេម្គប់ម្គង ន។ លៅឆ្ន ាំ២០០៨ 
េាំនួនឧបករណ៍ភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិតលកីនល ងីលលីសេាំនួន
ម្បជាជ្នសរ៉ុបលៅលលីពិភពលោក ខដលោលពីឆ្ន ាំ២០០៣     
សមាមាម្តេាំនួនឧបករណ៍លធៀបលៅនឹងេាំនួនម្បជាជ្ន គឺម្តឹម្

ខត ០,០៨ ប ៉ុលណ្តណ ោះ លោយម្ន៉ុសសមាន ក់មានឧបករណ៍តិេជាង 
១លម្គឿង (Evans, 2011)។ លៅឆ្ន ាំ២០១០ សមាមាម្តេាំនួន
ឧបករណ៍ លធៀបលៅនឹងេាំនួនម្ន៉ុសស នលកីនល ងីដល់១,៨៤ 
កន៉ុងមាន ក់ៗ លោយលៅលពលខដលេាំនួនម្ន៉ុសសមានម្តឹម្ខត ៦,៨
ពាន់ោននក់ ខតឧបករណ៍ខដល នតភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីធឺណិត
មានេាំនួនដល់លៅជាង១២,៥ពាន់ោនលម្គឿង (Evans, 
2011)។ Statista  នពាករណ៍ពីោររកីាយរបស់ IoT 
ោ ម្បព័នធ IoT ម្តូវ នលគរ ាំពឹងោនឹងបនាលកីនល ងីដល់ ៧៥
ពាន់ោនលម្គឿងលៅឆ្ន ាំ២០២៥ (សូម្លមី្លរូបភាពខាងលម្ោម្)
លោយលយាងលៅលលីេាំនួនថ្នឧបករណ៍ខដល នភាា ប់នលពល
បេច៉ុបបនន ខដលជាោរលកីនល ងីម្បមាណ៥ដងពី ១៥,៤១ពាន់
ោនលម្គឿងលៅឆ្ន ាំ២០១៥ (Horwitz, 2019)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 សូម្លម្លី៖ Evans, D. (April, 2011). The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. Retrieved from 

CISCO: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf. 
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ម្តឹម្រយៈលពលខលីមួ្យប ៉ុលណ្តណ ោះ IoT  នរកីេលម្មី្នយា ងឆ្ប់
រែ័ស ជាម្បលភទថ្នោររកីេលម្មី្នខដលមិ្នអាេលមី្លម្ាល
 ន។ គិតម្តឹម្ខខសីោ ឆ្ន ាំ២០១៩ េាំនួនថ្នឧបករណ៍ភាា ប់
លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត មានឧបករណ៍សកម្ាេាំនួន ២៦,៦ពាន់
ោនលម្គឿង ខដលជាោរលកីនល ងីដ៏គួរឱ្យសញប់ខសញង លបីលធៀប
នឹងឆ្ន ាំម្៉ុនៗ។ លម្ៅពីោរលកីនល ងីយា ងគាំែ៉ុកបាំន៉ុតថ្នេាំនួន
ឧបករណ៍ខដលភាា ប់លៅនឹងអ៉ុីនធឺណិត តថ្ម្លទីនារពិភពលោក
របស់អ៉ុីនធឺណិតថ្នវតថ៉ុ ម្តូវ នលគពាករណ៍ោនឹងលកីនល ីង
ដល់ម្បមាណ មួ្យពាន់ម្ ាំមួ្យរយោនោន (១,៦ម្ទីោន) 
ដ៉ុោល រអាលម្រកិ លៅឆ្ន ាំ២០២៥ (Liu, 2019)។ ខម្នខទនលៅ
លបីលទោះបីជាអវីខដល នពិភាកាម្៉ុនលនោះ ភាគលម្េីនទក់ទង
នឹងោរភាា ប់របស់ ឬវតថ៉ុជាមួ្យគ្នន  ប ៉ុខនាម្បព័នធលអកូ ូស៉ុី IoT
ោតសនធឹងធាំជាងលនោះឆ្ៃ យណ្តស់។ លោយបលេចកវទិាលៅ
ខតបនាលជ្ឿនលលឿនពីមួ្យលពលលៅមួ្យលពល ដូលេនោះដាំលណ្តោះ
ម្ាយ IoT (IoT Solution) ក៏ដូេគ្នន ។ វខលងម្តឹម្ខតជា
ោរតភាា ប់រវងឧបករណ៍លអ ិេម្តូនិកលទៀតលែយី។ បណា៉ុ ាំ  
បលេចកវទិា IoT ឥ ូវលនោះ ម្គបដណា ប់លលីោរតភាា ប់ដ៏ធាំ
ទូោយ និងលម្េីនម្បលភទ ដូេជារបស់មានជី្វតិ រួម្មានសតវ
ពាែនៈ សតវេិញ្ច ឹម្ រ៉ុកខជាតិ ឬដាំណ្តាំជាលដីម្។ លតីោរលធវីឌី្ជី្
ងលូបនីយកម្ាលៅលលីរបស់មានជី្វតិមានន័យដូេលម្ាេ? វ
មានន័យោ លៅលពលខដលដាំណ្តាំរបស់អនកម្តូវ នតភាា ប់លៅ
នឹងអ៉ុីនធឺណិត វនឹងខម្បោល យជាថ្វឆ្ល ត។ ដូលេនោះ កសិករនឹង
ទទួល នព័ត៌មាន ដូេជាអាំពីម្បលភទដីខដលលែបាំន៉ុតសម្មាប់
ដាំណ្តាំ គួរលៅលម្ោម្សីត៉ុណា ភាពខបបណ្ត ម្តូវោរទឹកប ៉ុនា ន 
និងសូម្បីខតបរមិាណជី្ខដលម្តូវោក់សម្មាប់ោរលូតោស់ 
និងនលិតកម្ាលែ។ លលីសពីលនោះ ម្បជាកសិករក៏អាេតាម្ោន
លពលលវោថ្នោរលូតោស់ដាំណ្តាំរបស់ពួកគ្នត់ លដីម្បដឹីងោ
លតីដាំណ្តាំាំាទាំងលនោះអាេម្បមូ្លនល នខដរឬលទ។ លនោះគឺជា

ម្លធា យដ៏គួរឱ្យទ៉ុកេិតា និងង្ហយម្សួលសម្មាប់លធវីកសិកម្ា
ខដលជាទូលៅម្តូវ នលគលជ្ឿជាក់ោជាម្បលភទអាជី្វកម្ាខដល
មិ្នអាេទយទ៉ុកជាម្៉ុន ន។ លម្ៅពីវសិ័យកសិកម្ា IoT 
ក៏កាំព៉ុងកាងមូ្លោា នម្គឹោះលៅកន៉ុងោរេិញ្ច ឹម្សតវពាែនៈ
ដូេគ្នន  ខដលមី្ម្កូឈបី (Mircochips) លម្បីជាមួ្យាល កលលខ
លម្បកង់វទិយ៉ុម្តូវ នលម្បីម្ ស់ និងោក់បញ្ាូ លកន៉ុងសតវេិញ្ច ឹម្ 
លដីម្បតីាម្ោនទីតាាំងរបស់ពួកវ លែយីសាំខាន់បាំន៉ុត គឺាថ ន
ភាពស៉ុខភាពរបស់ពួកវ។ ជាធម្ាតា ឧបករណ៍លនោះម្តូវ ន
លម្បីលលីសតវលគ្ន និងសតវមាន់លដីម្បរីកលមី្លជ្ាំងឺដូេជាលគ្នឆកួត 
និងផ្ទា ាយបកស ី ដូលេនោះកសិករអាេចាត់វធិានោរភាល ម្ៗលលី
សតវឈលឺដីម្បកី៉ុាំលអាយរាលោលដល់សតវដថ្ទលទៀត។ លទោះបី
ជាោរថ្េនម្បឌិ្តបលេចកវទិាលនោះ មិ្នទន់ម្តូវ នអន៉ុវតាយា ង
ទូលាំទូោយក៏លោយ ដាំលណ្តោះម្ាយអាយអូធី លៅកន៉ុងវសិ័យ
កសិកម្ាម្តូវ នអភិវឌ្ឍជាបនាបនា ប់លៅកន៉ុងលលបឿនលងរមួ្យ។ 

 ការរវន់ៅជាមួយ អុីនធណិឺតននវតថ ុ

ោរពិតលៅ លយងីមិ្នអាេលមី្លរ ាំលងពីឥទធិពលខដល IoT មាន 
ម្កលលីទិដាភាពជាលម្េីនថ្នជី្វតិម្បចាាំថ្ងៃរបស់លយងីលទ លែយី
លនោះមិ្នទន់និយាយពីោរណ៍ខដល IoT នឹងរកីេលម្មី្នយា ង
លលឿនលៅម្៉ុខជាបនាបនា ប់នង។ អវីខដលលយងីអាេលធវី នគឺ
ទទួលយក និងរស់លៅជាមួ្យវ។ ឧទែរណ៍ជាក់ខសាងបាំន៉ុត
ថ្នោរលម្បីម្ ស់ IoT គឺទីម្កុងថ្វឆ្ល ត លម្ពាោះបលេចកវទិា IoT គឺ
ជាសមាសធាត៉ុដ៏សាំខាន់សម្មាប់កាងលែោា រេនសម្ព័នធ 
ទីម្កុងឆ្ល តថ្វ។ អាំពូលលភលីងតាម្នលូវថ្វឆ្ល ត អាគ្នរថ្វឆ្ល ត នាោះថ្វឆ្ល ត 
ោម្ពលថ្វឆ្ល ត ោរម្គប់ម្គងេរាេរណ៍ថ្វឆ្ល ត និងសមាសធាត៉ុ
លនសងលទៀតខដលបលងកីត នជាទីម្កុងថ្វឆ្ល តមួ្យ លោយពឹងខនែក
លលីដាំលណីរោររបស ់IoT ទាំងម្សុង។ អតថម្បលយាជ្ន៍អវីក៏លោយ
ខដលទីម្កុងឆ្ល តថ្វអាេនាល់ឱ្យ ន  IoT ក៏អាេលធវីដូេគ្នន ខដរ។ 
ោរសនសាំសាំថ្េ ោរោត់បនថយលពលលវោ ោរបលងកីនភាពង្ហយ
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ម្សួល និងេីរភាពសថិតកន៉ុងេាំលណ្តម្អតថម្បលយាជ្ន៍ខដល IoT 
អាេនាល់ជូ្ន។ ដូេខដល នពិភាកាលៅកន៉ុងនិយម្ន័យខាង
លលី IoT តភាា ប់ឧបករណ៍ និងលធវីោរសលម្ម្េេិតា ម្ពម្ទាំងលធវី
ស័វយសកម្ាភាព ជាមួ្យអនារាគម្ន៍ពីម្ន៉ុសសតិេតួេបាំន៉ុត 
រែូតដល់គ្នា នអនារាគម្ន៍ទល់ខតលាោះ។ លៅកន៉ុងទីម្កុងថ្វឆ្ល ត 
បណ្តា ញ IoT នឹងម្បមូ្លទិននន័យពាសលពញទីម្កុងទាំងមូ្ល 
រមួ្ទាំងព័ត៌មានអាំពីេរាេរណ៍ អាោសធាត៉ុ ោរម្គប់ម្គងសាំរាម្ 
ម្បជាជ្ន និងលែោា រេនសម្ព័នធអាគ្នរជាលដីម្។ បនា ប់ម្ក 
ទិននន័យខដលទទួល ន នឹងម្តូវ នវភិាគភាល ម្ៗលោយម្បព័នធ 
ក៉ុាំពយូទ័រ លដីម្បឱី្យឧបករណ៍ IoT ដាំលណីរោរលៅលលីម្៉ុខង្ហរ និង
ភាពថ្វឆ្ល តរបស់វ។ ជាឧទែរណ៍ បលេចកវទិាចាប់សញ្ា
ខដល នបងកប់លៅកន៉ុងឧបករណ៍ IoT នឹងវស់កម្មិ្តគ៉ុណភាព
ខយល់កន៉ុងលវោជាក់ខស្ង និងខសវងរកោរបាំព៉ុល។ ទិននន័យ
ទាំងលនោះនឹងម្តូវបញ្ាូ នសម្មាប់វភិាគ និងជូ្នដាំណឹងដល់អនក
លម្បីម្ ស់ឱ្យលេៀសវងតាំបន់ខដលមានោរបាំព៉ុល ឬនាំឱ្យមាន
ោរអន៉ុវតាសកម្ាភាពាធារណៈជាដាំលណ្តោះម្ាយ ដូេជា
បិទនលូវជាបលណ្តា ោះអាសនន លោយាថ នីយម៍្តួតពិនិតយោរបាំព៉ុល
បរាិថ នជាលដីម្។ ោររកលឃញីលនោះ អាេលធវីលៅ នតាម្រយៈ
ោរដាំល ីងឧបករណ៍ចាប់សញ្ា លៅតាម្ទីាធារណៈនន 
ដូេជាបលង្ហា លខខសទូរស័ពា បនាប់ទូរស័ពាាធារណៈ ឬាថ នីយ៍
កណ្តា លជាលដីម្។ រឯីវធីិមួ្យលទៀត គឺោរលម្បីទិននន័យពីអនក
លម្បីម្ ស ់និងបូកនសាំនិងទិននន័យខដលទទួល នពីឧបករណ៍
ចាប់សញ្ា របស់អនកលម្បីម្ ស់លនសងលទៀត។ លនោះជារលបៀបខដល
បណ្តា ញ IoT ដាំលណីរោរ និងម្ ម្ស័យទក់ទងគ្នន ។ អតថ
ម្បលយាជ្ន៍មួ្យលទៀតខដល IoT នាល់ជូ្នដល់អនកលម្បីម្ ស់ គឺ
សម្តថភាពលធវីបដិរូបកម្ា (Personalization) ខដលមានលម្េីន
ទម្ម្ង់ រាប់ចាប់ពីោរបរលិភាគ ោរបាំលពញោរង្ហរ ោររស់លៅ 
រែូតដល់ោរលដីរ និងសូម្បីខតោរលគង។ ោរលធវីបដិរូបកម្ា

តាម្ខបប IoT គឺមិ្នខម្នសាំលៅលលីោរតភាា ប់ខតម្ា ងលទ ប ៉ុខនា
វលដីរតួនទីជាអនកលរៀបេាំខននោរជី្វតិផ្ទា ល់ខលួនអនកនងខដរ។ 
ដាំលណ្តោះម្ាយ IoT នឹងជ្ោះឥទធិពលយា ងធាំលធងលលអីវីៗម្គប់
យា ងខដលអនកលធវីម្បចាាំថ្ងៃ លបីលទោះបីជាមិ្នដល់ទាំងម្សុងក៏
លោយកាី។ ម្បសិនលបីលយងីនិយាយអាំពីោរនាយពាណិជ្ាកម្ា 
វខលងជាម្បលភទពាណិជ្ាកម្ាខតមួ្យសម្មាប់ម្ន៉ុសសម្គប់គ្នន
លទៀតលែយី ប ៉ុខនាវមានលកខណៈតម្មូ្វលៅតាម្ភាពទក់ទង 
និងតម្មូ្វោររបស់ម្ន៉ុសសមាន ក់ៗ។ អតិងិជ្ន នឹងម្តូវ ន
ខណនាំខតអាំពីនលិតនលណ្តខដលពួកលគម្តូវោរ បនា ប់ពីម្តូវ
 នកាំណត់ និងខបងខេកលោយភាន ក់ង្ហរនាយពាណិជ្ាកម្ា
លោយលម្បីទិននន័យខដលទទួល នពីម្បព័នធនា៉ុក Cloud របស់
ពួកលគខដលរាប់បញ្ចូ លអវីៗទាំងអស់ រមួ្ទាំងទមាល ប់របស់ពួក
លគលៅលលីលវទិោអនឡាញ។ សនាតោ ទមាល ប់ថ្នោរលដីរទិញ
ឥវ ន់របស់អនកម្តូវ នតាម្ោន និងរកាទ៉ុកកន៉ុង IoT Cloud 
បនា ប់ម្កភាន ក់ង្ហរនាយពាណិជ្ាកម្ានឹងលម្បីទិននន័យទាំងលនោះ
លដីម្បីវភិាគេាំណង់េាំណូលេិតាកន៉ុងោរទិញទាំនិញរបស់អនក 
រួេនលិតនលខដលម្តូវនឹងេាំណង់េាំណូលេិតាអនកនឹងម្តូវ
 នខណនាំសម្មាប់អនក។ លនោះគឺជាោរសម្មួ្លដល់ោររស់លៅ
កន៉ុងជ្ាំនន់ងាី។ ឧទែរណ៍មួ្យលទៀតអាំពី IoT ជាមួ្យោរលធវី
បដិរូបកម្ា គឺោរម្គប់ម្គងសីត៉ុណា ភាពកន៉ុងបនាប់លគង ខដល
ម្ន៉ុសសនឹងទទួល នបទពិលាធន៍ថ្នោរោក់លម្បីម្ ស់ IoT 
កន៉ុងោរកាំណត់សីត៉ុណា ភាពរាងោយរបស់ម្ន៉ុសស និងបញ្ាូ ន
ព័ត៌មានលនោះលៅមា ស៉ុីនម្តជាក់ថ្វឆ្ល ត ខដលភាា ប់ជាមួ្យ IoT។ 
លោយលធវីោរវភិាគលៅលលីទិននន័យថ្នាថ នភាពស៉ុខភាពរបស់
អនក ម្ពម្ទាំងបរយិាោសជ្៉ុាំវញិ និងសីត៉ុណា ភាពរាងោយអនក 
មា ស៉ុីនម្តជាក់នឹងកាំណត់សីត៉ុណា ភាពខដលសម្ម្សបបាំន៉ុត
សម្មាប់រាងោយរបស់អនកលោយសវ័យម្បវតាិខតម្ាង។ 
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លលីសពីលនោះលៅលទៀត IoT ក៏មានសោា ន៉ុពលខាល ាំងកន៉ុងោរ
ពម្ងីកទីនារ និងជ្ាំរ៉ុញម្បតិបតាិោរអាជី្វកម្ានងខដរ។ លោយ
លម្បីម្ ស់ឧទែរណ៍ដខដលអាំពីោរនសពវពាណិជ្ាកម្ាខដល
អាេតម្មូ្វតាម្អតិងិជ្នមាន ក់ៗ លនោះលគអាេលមី្លលឃញី និង
វយតថ្ម្ល នោ អាជី្វកម្ានឹងដាំលណីរោរ នម្បលសីរជាងម្៉ុន 
ជាមួ្យោរនាយពាណិជ្ាកម្ាលៅតាម្តម្មូ្វោររបសអ់តិងិជ្ន 
ពីលម្ពាោះជាមួ្យទិននន័យខដល នទញយកទាំងអស់ ពួកលគ
អាេខណនាំនូវអវីខដលម្តឹម្ម្តូវ និងអវីខដលម្ន៉ុសសេូលេិតា 
ម្តូវោរ និងេង់ ន លែយីលគអាេលជ្ឿទ៉ុកេិតាលលីទិននន័យលនោះ 
 ន ១០០ ភាគរយ លោយារវម្តូវ នម្សង់លេញទាំងម្សុង
ពីទមាល ប់រស់លៅរបស់អនកលម្បីម្ ស់ផ្ទា ល់។ ម្៉ុខង្ហរបីយា ង
ខដលវនឹងលធវី គឺកាំណត់ នសពវនាយ និងខណនាំ។ លៅលពល
ម្ន៉ុសស នលឃញីោរនសពវនាយទាំនិញននខដលសម្ម្សប
លៅតាម្អវីខដលលគេូលេិតា និងេង់ ន ឱ្ោសខដលម្ន៉ុសស
នឹងទិញទាំនិញទាំងលនោះមានខពស់ ខដលទាំងលនោះនឹងជួ្យបលងកីន
ោរលក់របស់ម្កុម្ែ ៉ុន ក៏ដូេជាលធវីឱ្យអតិងិជ្នលពញេិតានង
ខដរ។ ប ៉ុខនាមានលរឿងមួ្យលទៀតខដល IoT អាេលធវី នលែបាំន៉ុត 
លនោះ គឺោរវភិាគពាករណ៍។ តាម្រយៈោរបញ្ចូ លទិននន័យ គាំរូ
សថិតិ និងសវ័យសិការបស់មា ស៉ុីន (Machine-Learning) 
ម្កុម្ែ ៉ុនអាេលធវីោរពាករអាំពីនិនន ោរ និងេាំណង់េាំណូលេិតា
នលពលអនគតរបស់អតិងិជ្ន ខដលអន៉ុញ្ា តឱ្យម្កុម្ែ ៉ុន
បលងកីតយ៉ុទធាស្តសារបស់ពួកលគជាម្៉ុន និងបលងកីនភាពម្បកួត
ម្បខជ្ងរបស់ខលួន ម្ពម្ទាំងអាេលដីរលលីនលូ វមួ្យដ៏ម្តឹម្ម្តូវ។ 
លយាងតាម្រ យោរណ៍របស់ម្កុម្ែ ៉ុន Microsoft សាីពីសញ្ា  
IoT  នឱ្យដឹងោ លៅម្តឹម្េ៉ុងឆ្ន ាំ២០២០ អាជី្វកម្ាម្បមាណ
៩៤ភាគរយ នឹងលម្បីម្ ស់ដាំលណ្តោះម្ាយ IoT (Mindbowser, 
2019)។ លម្ៅពីសម្តថភាពកន៉ុងោរលធវីទីនារ សវយ័ម្បវតាិកម្ាកន៉ុង
ឧសាែកម្ា ក៏ទទួល ននលេាំលណញពីោរោក់លម្បីម្ ស់

ម្បព័នធ IoT លនោះនងខដរ។ បេច៉ុបបននលនោះ ឧសាែកម្ាកាំពូល
ខដល នទទួលយកោរអន៉ុវតាកម្ាវធីិ IoT យា ងសកម្ាបាំន៉ុត
លនោះ គឺកន៉ុងវសិ័យកម្ានាាល (Manufacturing)។ ខនែក
លលីោរសាង់ម្តិលលីអនកម្បតិបតាិកន៉ុងវសិ័យសវ័យម្បវតាិកម្ាេាំនួន 
២០០នក់  នឱ្យដឹងោ កតាា ជ្ាំរ៉ុញដ៏សាំខាន់បាំន៉ុតកន៉ុងោរោក់
លម្បីម្ ស់ម្បព័នធ IoT លៅកន៉ុងវសិយ័កម្ានាាល គឺលដីម្បបីលងកីន
ម្បសិទធភាពម្បតិបតាិោរ និងនលិតភាពោរង្ហរ (Morgan 
Stanley, 2016)។ លៅលពលខដលអវី មៗ្តូវ នភាា ប់ជាបណ្តា ញ
របស់ IoT ដាំលណីរោរោរង្ហរជារមួ្នឹងម្តូវោត់បនថយ។ អនក
បលេចកលទសព៉ុាំចាាំ េ់លដីរលៅលម្គឿងមា ស៉ុីនលោយផ្ទា ល់លដីម្បី
តាម្ោន ឬពិនិតយដាំលណីរោររបស់វលនោះលទ ពួកលគម្គ្នន់ខត
េ៉ុេម្៉ុខង្ហរពីរ ឬបីលៅលលលីងបខបលត (Tablet) លនោះលទធនល
វភិាគនឹងម្តូវ នបលងកីតតាម្ខបបឌី្ជី្ងល។ ដូេគ្នន ខដរ អនក
ម្គប់ម្គងអាេតាម្ោនដាំលណីរោរោរង្ហររបស់និលយាជិ្ត 
និងដាំលណីរោរនលិតជាទូលៅលៅលលីលងបខបលត ខដលកាំណត់
ម្តាននម្តូវ នរកាទ៉ុក និងម្គប់ម្គងលោយសវ័យម្បវតាិ។ 
ខនែកលលីសោា ន៉ុពលលនោះ ាថ ប័ន Morgan Stanley  ន  ន់
ម្បមាណោតថ្ម្លទីនារឧសាែកម្ា IoT នឹងលកីនល ងីពី ៩០
ពាន់ោន ដ៉ុោល រអាលម្រកិដល់ ១០០ពាន់ោន ដ៉ុោល រអាលម្រកិ 
លៅម្តឹម្ឆ្ន ាំ២០២០ (Morgan Stanley, 2016)។ 

ឧសាែកម្ាសនូលមួ្យលទៀតរបស ់IoT គឺវសិ័យស៉ុខាភិ ល។ 
ោរលម្បីម្ ស់បលេចកវទិា IoT លៅកន៉ុងវសិ័យស៉ុខាភិ ល ម្តូវ
 នលធវីល ងីលដីម្បោីត់បនថយកាំែ៉ុស បលងកីនម្បសិទធភាព និង
លធវីឱ្យោរពា លោន់ខតម្បលសីរល ងី។ លៅឆ្ន ាំ២០១៥ ទីនារ
វសិ័យស៉ុខាភិ លរបស់ម្បព័នធ IoT មានតថ្ម្ល២៤,២ពាន់ោន
ដ៉ុោល រអាលម្រកិ លែីយតថ្ម្លលនោះម្តូវលគរ ាំពឹងោនឹងលកីនលលីស 
៣៣,៧ ពាន់ោន ដ៉ុោល រអាលម្រកិលៅម្តឹម្េ៉ុងឆ្ន ាំ២០២៥ 
(Bustamante, n.d.)។ លលីសពីលនោះ ម្បជាជ្នក៏អាេលម្បី
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ឧបករណ៍ IoT លដីម្បតីាម្ោន និងខងរកាស៉ុខភាព លោយមិ្ន
ចាាំ េ់លៅដល់ម្នាីរលពទយលោយផ្ទា ល់លនោះលទ។ ឧទែរណ៍ 
ម្បព័នធស៉ុខភាពឌី្ជី្ងល Proteus  នបលងកីតឧបករណ៍ចាប់
សញ្ា ខដលរោយជាមួ្យោន ាំបនា ប់ពីលលប លដីម្បីជួ្យម្តួត
ពិនិតយោរលលបោន ាំរបស់អនកជ្ាំងឺ។ ោរសិការបស់អងាោរ
ស៉ុខភាពពិភពលោកកន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៣  នរកលឃីញោ អនកជ្ាំងឺ
រា៉ុ ាំថ្រ  ម្បមាណ៥០ភាគរយ មិ្នលគ្នរពតាម្លវជ្ាបញ្ា លនោះលទ 
(WHO, 2003)។ លោយលែត៉ុនលលនោះ ម្កុម្ែ ៉ុនស៉ុខភាព 
ឌី្ជី្ងល Proteus  នបលងកីតោន ាំម្គ្នប់ខដលរ ាំោយលៅកន៉ុង
ម្កពោះ ន លែយីបលងកីតជាសញ្ា តូេមួ្យ ខដលនឹងម្តូវ ន
ចាប់លោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ា ខដលបាំពាក់លៅលលីរាងោយ
ម្ន៉ុសស (Econsultancy, 2019)។ ព័ត៌មានលនោះនឹងម្តូវ ន
បញ្ាូ នបនាលៅកម្ាវធីិកន៉ុងាា តែវូន ខដលបង្ហា ញោអនកជ្ាំងឺ
 នលលបោន ាំរេួរាល់លែយី។ ម្បព័នធតាម្ោនស៉ុខភាពឌី្ជី្ងល
លនោះ  នសែោរជាមួ្យម្កុម្ែ ៉ុននលិតឱ្សង Otsuka កន៉ុង
ឆ្ន ាំ២០១៧ លដីម្បបីលងកីតោន ាំសម្មាប់អនកជ្ាំងឺនលូវេិតា ខដលទីបាំន៉ុត
 នោល យជាឧបករណ៍ចាប់ោន ាំម្គ្នប់ឆ្ល តថ្វដាំបូងលគ ទទួល ន
ោរយល់ម្ពម្ពីរដា លម្គប់ម្គងោន ាំលពទយ និងេាំណីអាោរ 
(FDA) របស់អាលម្រកិ (Econsultancy, 2019)។ 

 ការអនុវតតប្បព័នធ IoT នៅកនងុតំបន ់

កន៉ុងម្កបខណឌ តាំបន់ បណ្តា ម្បលទសជាសមាជិ្កអាា នកាំព៉ុង
ម្បខជ្ងគ្នន កន៉ុងោរម្បកួត IoT លែីយម្បលទសខដលសថិតលៅ
លាំោប់លលីលគ គឺសិងាប៉ុរ។ី កន៉ុងទិសលៅខម្បោល យជាម្បជាជាតិ 
ថ្វឆ្ល ត សិងាប៉ុរ ីន និងកាំព៉ុងោល យជាម្បលទសឈានម្៉ុខលគ
កន៉ុងេាំលណ្តម្សមាជិ្កអាា នដថ្ទលទៀត ខដលវនិិលយាគលម្េីន
ជាងលគបាំន៉ុតលលីលែោា រេនសម្ព័នធឌី្ជី្ងល រួម្ជាមួ្យនឹង
ោរលធវីសមាែរណកម្ា IoT។ ទីនារ IoT លៅសិងាប៉ុរ ីអាេរកី
លូតោស់លោយារភាពចាាំ េ់របស់រោា ភិ លកន៉ុងោរលធវី
ឱ្យលសាីរខតម្គប់ខននកថ្នោររស់លៅលៅជាឌី្ជី្ងល រួម្មានោរ

លធវីដាំលណីរ លសវស៉ុខាភិ ល លសវកម្ាែិរញ្ាវតថ៉ុ និងោរ
ម្គប់ម្គងោម្ពលជាលដីម្។ ម្បលទសខដលសថិតលៅលាំោប់ទីពី
បនា ប់ពីលនោះ គឺមា ល ស៉ុី។ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ មា ល ស៉ុី ន
េាំណ្តយងវោិម្បមាណ ៤៦ ោនដ៉ុោល រ អាលម្រកិ (១៩០ 
ោន មា ល រ៉ុងីែាតី) លៅលលីោរអភិវឌ្ឍោន ក់លរៀនថ្វឆ្ល ត និង 
៦០ោន ដ៉ុោល រអាលម្រកិ (២៤៥ ោនមា ល រ៉ុងីែាតី) លនសង
លទៀតលៅលលីជ្ាំនួញ លដីម្បលីលីកកម្ពស់ដាំលណីរោរម្បតិបតាិោរ
របស់ពួកលគឱ្យម្កអាម្ស័យលលីម្បព័នធ IoT (Lim, 2018)។ 
ម្បលទសថ្ង សថិតលៅបនា ប់ពីមា ល ស៉ុី។ ម្សបតាម្គាំនិតនាួេ
លនាីម្ ‘ម្បលទសថ្ង ៤.០’ រាជ្រោា ភិ លថ្ង នម្បោសលៅឆ្ន ាំ
២០១៧ អាំពីខននោរបលងកីតវទិាាថ នមួ្យខដលលផ្្ទតជា
ពិលសសលលីអ៉ុីនធឺខណតថ្នវតថ៉ុ (Lim, 2018)។ វទិាាថ នលនោះ
មានភារកិេចអភិវឌ្ឍ IoT លៅកន៉ុងវសិ័យសាំខាន់ៗ ដូេជាសវ័យ
ម្បវតាិកម្ា និងរ  ូបូត ោម្ពលជី្វាស្តសា ស៉ុខភាពាធារណៈ 
និងអវោសជាលដីម្។ ដូេគ្នន លនោះ ឧសាែកម្ា IoT លៅកន៉ុង
ម្បលទសថ្ងម្តូវ នលគពាករោនឹងលកីនលៅដល់១ពាន់ោន
ដ៉ុោល រអាលម្រកិលៅម្តឹម្ឆ្ន ាំ២០២០។ រឯីលៅឥណឌូ លណស៉ុី គាំរូ
ទីម្កុងថ្វឆ្ល តេាំនួន៣ ម្តូវ នអន៉ុវតា លែយី នោក់បញ្ចូ ល
ដាំលណ្តោះម្ាយ IoT សម្មាប់ជ្ីវភាពរស់លៅោន់ខតម្បលសីរ
ល ងី។ រឯីលៅលវៀតណ្តម្វញិ លបីលទោះបីោរអន៉ុវតា និងទទួល
យក IoT លៅមានកម្មិ្ត និងលៅតិេតួេ រោា ភិ លលវៀតណ្តម្
 នចាប់លនាីម្ចាត់វធិានោរម្ាងៗបនាិេ លោយលបីកដាំលណីរោរ
ម្នាីរពិលាធន៍ IoT ទីមួ្យរបស់ខលួនកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៦កនលងលៅ 
ខដលរ ាំពឹងោនឹងអាេគ្នាំម្ទដល់ោរបលងកីតបលេចកវទិាលៅកន៉ុង
ម្បលទស លែយីរោា ភិ លលវៀតណ្តម្ យល់លឃញីោោរផ្ទល ស់
បាូរខបបលនោះ គឺមានភាពចាាំ េ់សម្មាប់កាំលណីនរបស់ខលួនន
លពលអនគត ក៏ដូេជាោរអភិវឌ្ឍឧសាែកម្ា IoT លៅម្បលទស
លវៀតណ្តម្។ េាំខណកឯែវលីីពីន ក៏កាំព៉ុងបលងកីនោរវនិិលយាគ
លៅលលីទីនារ IoT របស់ខលួន កន៉ុងនម្ជាម្បលទសខដលមាន
ម្បព័នធលអកូ ូស៉ុីបលេចកវទិាកាំព៉ុងរកីេលម្មី្នលៅកន៉ុងតាំបន់។ 
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រោា ភិ លែវលីីពីន  ននិងកាំព៉ុងវនិិលយាគយា ងលម្េីនជាបនា
បនា ប់លលីលែោា រេនសម្ព័នធឌី្ជី្ងល ខដលមានទឹកម្ ក់សរ៉ុប 
២៦ោនដ៉ុោល រអាលម្រកិ លលីម្បព័នធ Wi-Fi ាធារណៈ និង
គលម្មាងទីម្កុងថ្វឆ្ល ត ខដលមានសោា ន៉ុពលកន៉ុងោរជ្ាំរ៉ុញ
កាំលណីនលសដាកិេច ជាពិលសស លសដាកិេចឌី្ជី្ងល (Asia IoT 
Business Platform, n.d.)។ 

ម្កល កម្កលមី្លកម្ព៉ុជា លទោះបីលយងី នលឃញីោរយកេិតា
ទ៉ុកោក់យា ងខាល ាំងោល  និងជាបនាបនា ប់លៅលលីឧសាែកម្ា
៤.០ ក៏ដូេជាលសដាកិេចឌី្ជី្ងល ខដលកន៉ុងលនោះ រមួ្ទាំងលគ្នល
នលយា យ គាំនិតនាួេលនាីម្ និងោរកាំណត់អាទិភាពកន៉ុងោរ
អភិវឌ្ឍខននោរលម្ និងលែោា រេនសម្ព័នធឌី្ជី្ងល ដូេជាោរ
ោក់បញ្ចូ លអកខរកម្ាឌី្ជី្ងលលៅកន៉ុងម្បព័នធអប់រ ាំ ោរកាង
លវទិោឌី្ជី្ងល និងោរលលីកទឹកេិតាកន៉ុងេាំលណ្តម្អនកចាប់លនាីម្
អាជី្វកម្ា (start-up) និងអនកពាក់ព័នធននក៏លោយកាី កម្ព៉ុជា
លៅមានកិេចោរជាលម្េីនលទៀត ខដលម្តូវលធវីលដីម្បីទញយក
នលម្បលយាជ្ន៍ពីនិនន ោរបលេចកវទិាលជ្ឿនលលឿន និងទាំលនីបៗ
ទាំងលនោះសម្មាប់ដល់ម្បលទសជាតិ និងម្បជាជ្ន។ ជាពិលសស 
ទីនារ IoT លៅកម្ព៉ុជា សថិតលៅកន៉ុងដាំណ្តក់ោលចាប់លនី្ម្លៅ
ល យី។ គលម្មាងទីម្កុងថ្វឆ្ល ត ខដលសថិតលម្ោម្គលម្មាងទីម្កុង
ថ្វឆ្ល តអាា ន ម្តូវ នអន៉ុម័្តជាយូរម្កលែយី តាាំងពី២ឆ្ន ាំម្៉ុន 
ប ៉ុខនាព៉ុាំទន់មានសកម្ាភាពជាក់ខសាងណ្តមួ្យ ម្តូវ នោក់
លេញលៅល យីលទ។ លបីលយងីគិតឱ្យម្គប់ម្ជុ្ងលម្ជាយ លៅមាន
បញ្ា ម្បឈម្ជាលម្េីន ខដលអាេនឹងរារា ាំងដល់ោរអន៉ុម័្ត និង
ទទួលយកម្បព័នធ IoT លៅកម្ព៉ុជា លែយីបញ្ា ម្បឈម្ធាំបាំន៉ុត
លនោះ គឺតម្មូ្វោរចាាំ េ់កន៉ុងោរវនិិលយាគពីសាំណ្តក់រោា ភិ ល 
និងម្កុម្ែ ៉ុនឯកជ្នលៅលលីបលេចកវទិា និងធនធានម្ន៉ុសស
ចាាំ េ់ ខដលជាេាំណ៉ុ េសនូលថ្នោរអភិវឌ្ឍបលេចកវទិា និង
ោរអន៉ុវតាម្បព័នធ IoT។ ជ្ាំោនដាំបូងសម្មាប់កម្ព៉ុជា គឺចាាំ េ់
ម្តូវបលងកីតម្នាីរពិលាធន៍ ឬវទិាាថ ន IoT  និងពម្ងីកគលម្មាង
ងវោិរដា និងឯកជ្នដល់វទិាាថ នម្ាវម្ជាវ និងាថ ប័ន

ជ្ាំនញកន៉ុងោរេូលរមួ្េាំខណកកាង និងអភិវឌ្ឍខននោរ និង
សកម្ាភាពជាក់ខសាង លឆ្ព ោះលៅរកោរខម្បោល យសងាម្កម្ព៉ុជា
លៅជាសងាម្ឌី្ជី្ងល ដូេខដលរាជ្រោា ភិ ល នលម្គ្នងទ៉ុក។ 
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