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តសចកេីត្េើម្ 

ការរកីចលប្មីនឥតឈរ់ឈរថ្នរលចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ងេីៗ
បានរុញប្ានពិភពលលាកលៅកាន់រដិវតតន៍ឧសាហកមេងេីមួយ
នាអ្ាំឡុងទសវតសរទី៍១ ថ្នឆ្ន ាំ២០០០ ខដលបានវវិតតលចញពី
រដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៣ 1  លោយពឹងខអែកលលីមូលោា នប្គឹេះ 
រលចចកវទិាឌី្ជីងល។ រដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ ខដលលគនិយម
លៅថា ឧសាហកមេ ៤.០ ឬលោងចប្កឆ្ល តថ្វ បានារ់លអតីម
លៅឆ្ន ាំ២០១១ កនុងឱកាសតាំងពិពេ៌ពាេិជជកមេ Hannover 

                                                             
1 រដិវតតនឧ៍សាហកមេទ៣ី បានលកតីលឡងីលៅចុងសតវតសរទ៍ី ២០ រនាា រព់ីការរញ្ចរ់ថ្នសង្គ្រគ មលលាកធាៗំ  ជាលពលារ់លអតីមលប្រីប្បាស់
ារប្រពន័ធលអ្ឡចិប្តូនិក និងរលចចកវទិាពត័៌មាន ខដលនាាំឱយមានការរលងកីតរ ៉ាូរូត និងប្រពន័ធប្តួតពិនិតយលោយមា៉ា សីុន លហយីលគអាច
រញ្ចូ លកមេវធិសីប្មារ់ប្គរ់ប្គងដាំលេីរការររស់វា។ សវ័យប្រវតតិកមេកប្មិតែពស់កនុងអលិតកមេប្ទង់ប្ាយធាំក៏អាចអ្នុវតតបានខដរ។ រលចចក
វទិាងេីៗដូចជាអុ្ីនធឺេិត សមាា រលប្រីប្បាស់លអ្ឡចិប្តនូិក ថាមពលអាចកលកីតលឡងីវញិ ថាមពលនុយលកលខអ្៊ែរ រងលភលីងលលបឿនលលឿន យនត
ល េះក៏ារល់អតីមមាន និងយកមកលប្រីលដីមបសីប្មួលដល់អលិតកមេលៅកនុងប្រលទស និងលប្ៅប្រលទស (Rethy, C., et al., 2019)។ 

Messe លៅប្កុងHanover (Rethy, C., et al., 2019)។ ពាកយ
រដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ សាំលៅលលីការផ្ទល ស់រតូររលចចកវទិា
ជារួមលលីទិដាភាពលអសងៗថ្នជីវតិមនុសស ែេៈខដលពាកយ
ឧសាហកមេ ៤.០ សាំលៅលលកីារផ្ទល ស់រតូររលចចកវទិាថ្នប្រព័នធ
អលិតកមេកនុងវសិ័យឧសាហកមេ (មុននីវាិល, ២០១៩)។ 

រណ្តត ប្រលទសជាលប្ចីនកនុងសកលលលាក រមួាាំងកមពុជាបាននិង
កាំពុងយកចិតតទុកោក់លរៀរចាំលោលនលោបាយ លដីមបលីប្តៀមែលួន 
និងទទួលយករដិវតតន៍ងេីលនេះ។ លហតុអ្វីកមពុជាាាំបាច់ប្តូវគិតគូរ

លសចកដសីលងេរ៖ រដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ ជាដាំលេីរងេីថ្នរដិវតតន៍ឧសាហកមេលផ្ទត តសាំខាន់លលីរលចចកវទិាឌី្ជីងលថ្វឆ្ល ត 
ខដលអាចជាំរុញអលិតភាព ប្រសិទធភាព ភាពរត់ខរន ភាពរហ័សរហួន និងប្បាក់ចាំលេញកនុងការលធវីអាជីកមេ។ កមពុជាបាន
លមីលល ញីអ្ាំពីកាលានុវតតភាពកនុងការជាំរុញកាំលេីន និងអ្ភិវឌ្ឍន៍លសដាកិចចយូរអ្ខងវងប្រករលោយចីរភាពតមរយៈការ
ារ់យករដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤។ កនុងន័យលនេះ រោា ភិបាលបានរនតអ្នុវតតលោលនលោបាយខដលមានប្ារ់ និងលរៀរចាំ
លោលនលោបាយងេីមួយចាំនួនរខនថមលទៀត។ ោ៉ា ងណ្តមិញ កតត មួយចាំនួនរួមមាន ធនធានមនុសសជាំនាញខអនកឌី្ជីងល 
រទោា នគតិយុតត និងលហោា រចនាសមព័នធឌី្ជីងល លៅខតជារញ្ា ប្រឈមមួយសប្មារ់កមពុជាលលីដាំលេីរអលូវមួយលនេះ។ អ្តថរទ
លនេះ បានសិកាពីជលប្មីសលោលនលោបាយមួយចាំនួនសប្មារ់កមពុជាកនុងការលប្តៀមែលួនាញយកអ្តថប្រលោជន៍ជាអ្តិររមា
ពីរដិវតតឧសាហកមេទី៤ ដូចជាជាំរុញការវនិិលោគកនុងវសិ័យអ្រ់រ ាំ ការប្ាវប្ជាវ និងថ្ចនប្រឌិ្ត ការលរៀរចាំរទរបញ្ញតតិ ការ
ប្គរ់ប្គងសុវតថិភាព និងសនតិសុែឌី្ជីងល ការលលីកកមពស់ការលប្រីប្បាស់ ការលធវីអាជីវកមេ និងពាេិជជកមេលអ្ឡចិប្តូនិក ការ
ពប្ងឹងលហោា រចនាសមព័នធឌី្ជីងល ក៏ដូចជាការពប្ងីកលសវាកមេរោា ភិបាលឌី្ជីងល។ 
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អ្ាំពីរដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ លនេះ? រដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ 
សាំលៅដល់ដាំណ្តក់កាលងេីថ្នដាំលេីរការរដិវតតន៍ឧសាហកមេ
លផ្ទត តសាំខាន់លលីរលចចកវទិាឌី្ជីងលកនុងលោងចប្ក លហយីមា៉ា សុីន
ប្តូវបានរាំពាក់លោយឧរករេ៍តភាជ រ់ឥតខែស និងឧរករេ៍
ារ់សញ្ញ ភាជ រ់លៅនឹងប្រព័នធ ខដលអាចលមីលល ញីខែសសរវ ក់
អលិតកមេាាំងមូល និងលធវីសវ័យសលប្មចចិតត។ លនេះជានិនាន ការ
លឆ្ព េះលៅកាន់សវ័យប្រវតតិកមេ ការផ្ទល ស់រតូរទិននន័យលៅកនុងរលចចក
វទិាអលិតកមេ និងដាំលេីរការលោយប្រព័នធរូរាង្គ្សតសុីខរ៊ែរ 
(Cyber-Physical Systems) អីុ្នធឺេិតថ្នវតថុ (Internet of 
Things) ឧសាហកមេថ្នអីុ្នធឺេិតថ្នវតថុ (Industrial IoTs) 
ប្រព័នធកុាំពយូទ័រពពក (Cloud Computing) ប្រព័នធរលចចកវទិា
ជាំនួសែួរកាលមនុសស (Cognitive Computing) និងរញ្ញ
សិរបនិមេិត (Artificial Intelligence)។ ប្រព័នធរូរាង្គ្សតសុីខរ៊ែរ 
ជាប្រព័នធខដលប្គរ់ប្គង និងប្តួតពិនិតយលោយកបួនលោេះប្ាយ
ខអែកលលីកុាំពយូទ័រ ខដលជាការរួមរញ្ចូ លោន ោ៉ា ងជិតសនិតជាមួយ
នឹងអីុ្នធឺេិត និងអ្នកលប្រីប្បាស់។ ការររប្គរ់ោ៉ា ងជាមួយ  
អីុ្នធឺេិតថ្នវតថុ កនុ  ងឧសាហកមេអីុ្នធឺេិតថ្នវតថុ គឺជាការ ត
ភាជ រ់ោន រវាងវតថុរូរាង្គ្សត និងជីវាង្គ្សត ដូចជាឧរករេ៍ារ់
សញ្ញ  ខដលមានសមតថភាពអគត់អគង់វតថុប្រាាំថ្ងៃ លោយកាំេត់
អ្តតសញ្ញ េអារមេេ៍ ការទាំនាក់ទាំនង ប្រព័នធតមោនសុែភាព 
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងភារកិចច  និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងមា៉ា សុីន និងទិននន័យ 
ខដលអាចធានាប្រសិទធភាពប្រតិរតតិការ (WTO, 2018)។ ប្រព័នធ
កុាំពយូទ័រពពក ជាការលប្រីប្បាស់មា៉ា សុីនលមរមួមួយខដលមានទាំនាក់
ទាំនងោន លលីអីុ្នធឺេិត លដីមបរីកាទុក ប្គរ់ប្គង និងដាំលេីរ
ការទិននន័យ។ រញ្ញ សិរបនិមេិតកនុងរ ៉ាូរូត និងមា៉ា សុីនកុាំពយូទ័រ អាច
លដីរតួជាំនួសមនុសសកនុងការរាំលពញភារកិចច លធវីសវ័យសលប្មចចិតត 
លរៀនយល់ និងខកលមែលោយែលួនឯងតមប្រព័នធរលចចកវទិាជាំនួស
ែួរកាលមនុសស និងការលរៀនលចេះាាំលោយមា៉ា សុីន (Cognitive 
Computing និង Machine Learning) ខដលនាាំឱយមានការវភិាគ 
                                                             
2   The Economist. (05 September, 2019). 3D printing scales up. Retrieved from https://www.economist.com/technology-

quarterly/2013/09/05/3d-printing-scales-up។  
3   Rouse, M. (August, 2019). Machine to Machine (M2M). Internet of Things Agenda. Retrieved from 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M។  

និងាយទុកភាល មៗ (Real-Time Predictive Analytics)។ 
ប្រព័នធកមេវធិីលធវីខអនការធនធានសហប្ោស (Enterprise 
Resource Planning) មានសមតថភាពប្គរ់ប្គងដាំលេីរការ
អាជីវកមេ និងព័ត៌មានទូលៅររស់អ្ងគភាពលៅកនុងលពលលវលា
ជាក់ខសតង និងសប្មរសប្មួលលោយសុហវលវៀរ និងរលចចកវទិា។ 
ប្រព័នធ ERP លនេះមានសមតថភាពតមោនធនធានអាជីវកមេ 
ាច់ប្បាក់ វតថុធាតុលដីម សមតថភាពអលិតកមេ ការរញ្ជ ទិញ 
ការលក់ និងប្បាក់ខែរុគគល (Almajali, D.A., et al., 2016)។ 
ការលបាេះពុមព 3D 2  គឺជាដាំលេីរការថ្នការរលងកីតវតថុរីវមិាប្តពី
ការរចនាជាំនួយលោយកុាំពយូទ័រ (Computer-aided Design) ថ្ន
រូរោងលសាីរខតាាំងអ្ស់ពីគាំរូឌី្ជីងល។ ប្រព័នធប្រតិរតតិការ M2M3 
មានសមតថភាពលធវីការទាំនាក់ទាំនង ពីមា៉ា សុីនមួយលៅមា៉ា សុីន
មួយតមរយៈរណ្តត ញឥតខែស ឬមានខែសតមប្រព័នធរលចចក
វទិា AI និងប្រព័នធលរៀនលចេះាាំលោយមា៉ា សុីន។ ប្រព័នធវភិាគ
ទិននន័យធាំ និងដាំលណ្តេះប្ាយកប្មិតែពស់ (Big Data Analytics 
and Advanced Algorithms) ជាសាំេុាំ ថ្នរលចចកលទស និង
ឧរករេ៍ប្តូវលប្រីប្បាសល់ដីមបដីាំលេីរការ ប្តួតពិនិតយ និងរក
ប្ាយររមិាេទិននន័យជាលប្ចីន (OECD, 2017) ខដលជួយ
ឱយប្កុមហ៊ែុនលធវីការសលប្មចចិតតខអនកអាជីវកមេររស់ែលួន ខអែកលលី
ព័ត៌មានប្តឹមប្តូវ។ លលីសពីលនេះ ប្រព័នធប្រតិរតតិការអីុ្នធឺេិត 
5G ប្រព័នធរលចចកវទិាណ្តេូ (Nanotechnology) រលចចកវទិា
ហរិញ្ញវតថុ (Fintech) និងប្រព័នធប្បាក់ឌី្ជីងល Blockchain 
សុទធខតជាប្រព័នធប្រតិរតតិការរហ័ស និងមានប្រសិទធិភាពែពស់
កនុងការជួយសប្មួលអាជីវកមេ និងការរស់លៅររស់មនុសស 
(រតនធីត, ២០១៩)។ 

ភាពលជឿនលលឿនថ្នរលចចកវទិាឌី្ជីងលងេីៗលនេះ បានលធវីឱយរោា
ភិបាលកមពុជាល ញីអ្ាំពីភាពវជិជមាន ថ្នរដិវតតន៍ឧសាហកមេ
ទី៤ ខដលអាចជេះឥទធិពលោ៉ា ងខាល ាំងលលីប្គរ់ទិដាភាពថ្នជីវតិ
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ប្រាាំថ្ងៃររស់ប្រជាពលរដា រមួមានអ្ភិបាលកិចច សងគមកិចច 
វរបធម៌ ាសនា លហោា រចនាសមព័នធ ជាពិលសសគឺការធានា
កាំលេីន និងអ្ភិវឌ្ឍលសដាកិចចយូរអ្ខងវងប្រករលោយចីរភាព។ 
លៅកនុងទិសលៅ និងចកេុវសិ័យខវងឆ្ៃ យ រោា ភិបាលមានរាំេង
ខប្រកាល យកមពុជាលៅជាប្រលទស ខដលមានប្បាក់ចាំេូលមធយម
កប្មិតែពស់ប្តឹមឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាប្រលទសអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្តឹមឆ្ន ាំ
២០៥០ (ោជរោា ភិបាលកមពុជា, ឆ្ន ាំ២០១៨)។ ជាការពិត 
ឧសាហកមេ ៤.០ បានលធវីឱយខែសសរវ ក់អគត់អគង់សកលកាន់ខត
សេុគាេ ញលឡងី និងការខរកខែែកោច់លោយខឡកៗថ្នប្រព័នធ
អលិតកមេនានា។ កាំលេីនសមាព ធពីការប្រកួតប្រខជងកាន់ខត
មានភាពខាល ាំងកាល ហួសពីការរ ាំពឹងទុក លោយារខតរលចចកវទិា
ថ្វឆ្ល តាាំងលនេះ អាចអតល់អលិតអល និងលសវាកមេលៅកាន់ទី
អារកាន់ខតលលឿន តថ្មលារ និងមានគុេភាពលែជាងមុន។ 
លដីមបីលឆលីយតរលៅនឹងរញ្ា ប្រឈម ខដលអាចលកីតលឡីងពី
រដិវតតន៍ឧសាហកមេ៤.០ លនេះ ោជរោា ភិបាលមានទិសលៅលធវី
អ្នតរកាល ឱយចរ់សពវប្គរ់លៅកាន់លសដាកិចចឌី្ជីងលប្តឹមឆ្ន ាំ
២០២៣។ ោជរោា ភិបាលក៏បានោក់លចញលោលនលោបាយ 
និងខអនការយុទធាង្គ្សតរយៈលពលខវង និងមធយមជាលប្ចីនរនត
រនាា រ់ លដីមបសីប្មរែលួនលៅនឹងរររិទថ្នការផ្ទល ស់រតូរោ៉ា ងឆ្រ់
រហ័សថ្នរលចចកវទិាឌី្ជីងល។ លៅចាំេុចរនាា រ់ លយីងនឹង
ជខជកលមែិត អ្ាំពីទិដាភាពទូលៅកនុងការអ្នុវតតលោលនលោបាយ 
យនតការខដលមានប្ារ់ និងពិនិតយលមីលរញ្ា ប្រឈមនានា 
កនុងការលប្តៀមែលួនររស់កមពុជាលឆ្ព េះលៅឧសាហកមេ ៤.០។ 
ចុងលប្កាយ ជាលសចកតីសននិោា ន និងការអតល់អ្នុាសន៍លោល
នលោបាយសមប្សរមួយចាំនួន លដីមបីជួយលលីកកមពស់ការ
លប្តៀមែលួនររស់កមពុជា កនុងដាំលេីរលឆ្ព េះលៅរដិវតតន៍ឧសាហ-
កមេទី៤។ 

ការត្រៀម្ខ្លួនកនងុបរបិទកម្ពជុាឧសាហកម្ម ៤.០ 

កមពុជាជាប្រលទស ខដលមានសកាត នុពលយុវជនវយ័លកេងលៅ
កនុងតាំរន់ ខដលប្រមាេពីរភាគរីថ្នប្រជាជនសរុរមានអាយុ
លប្កាម ៣០ឆ្ន ាំ។ ដូលចនេះមួយភាគធាំថ្នកមាល ាំងពលកមេនឹងលពញ

វយ័លឡងី កនុងពិភពមួយលពារលពញលោយរលចចកវទិាឌី្ជីងល។ 
លដីមបលីឆលីយតរនឹងរដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ រោា ភិបាលបាននិង 
រនតអ្នុវតតលោលនលោបាយអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធអ្រ់រ ាំប្រករលោយ
គុេភាព សមធម៌ និងររោិរ័ននតមរយៈការោក់រញ្ចូ ល
កមេវធីិសិកាវទិាាង្គ្សត រលចចកវទិា វសិវកមេ និងគេិតវទិា 
(STEM) និងាលាលរៀនជាំនាន់ងេី ខដលលផ្ទត តសាំខាន់លលីមុែ
វជិាជ អ្គគិសនីលអ្ឡិចប្តូនិក លមកានិក រសុវរបកមេ និងលកសប្ត
ាង្គ្សត តាំងពីនីតិកាលទី៥ ថ្នរោា ភិបាលមកលមល៉ាេះ។ លោង
តមរបាយការេ៍ររស់លលាក Manyika, et al. (២០១៧) 
បានលលីកលទបីងថាលៅឆ្ន ាំ២០៣០ កមាល ាំងពលកមេប្រខហល 
៣៧៥ លាននាក់លៅប្រលទសចិន នឹងប្តូវផ្ទល ស់រតូរការររ រឯី
ការររែលេះលទៀតអាចប្រឈមមុែនឹងការបាត់រង់ លោយារ
ខតភាពរកីចលប្មីនថ្នរលចចកវទិា។ រ៉ាុខនត ជាក់ខសតងគឺមិនខមន
ដូលចនេះលនាេះលទ។ រលចចកវទិាអាចលធវីឱយការប្រករមុែរររចិញ្ច ឹម
ជីវតិររស់មនុសស និងអាជីវកមេមានភាពលែប្រលសីរ ប្រសិនលរី
លយីងអាចសប្មរែលួនបានប្តឹមប្តូវ។ ការររមួយចាំនួនខដល
រ ៉ាូរូត ឬមា៉ា សុីនមិនអាចលធវីលកីតមានដូចជា ការលោេះប្ាយ
រញ្ា សេុគាេ ញ ការគិតគូរងលឹងខងលង ភាពថ្ចនប្រឌិ្ត ការប្គរ់ប្គង
ធនធានមនុសស ការសប្មរសប្មួលជាមួយអ្នកដថ្ទ ភាពថ្វឆ្ល ត
ខអនកអារមេេ៍ សុភវនិិចឆ័យ ការសលប្មចចិតត ការតប្មង់ទិស 
លសវាកមេ ការចរា និងភាពរត់ខរនកនុងការខសវងយល់ នឹងមាន
តប្មូវការការររែពស់កនុងឧសាហកមេ ៤.០ (WEF, 2016a)។ 
រោា ភិបាលបានោក់លចញលោលនលោបាយជាតិ សតីពីការអ្រ់រ ាំ
រេតុ េះរណ្តត ល រលចចកលទស និងវជិាជ ជីវៈឆ្ន ាំ២០១៧-២០២៥ 
លដីមបលីឆលីយតរលៅនឹងតប្មូវការរមាល ស់រតូរ រលចចកវទិា ទីអារ
ពលកមេ ឧសាហកមេ និងធុរកិចច ខដលមានវាិលភាពរេតុ េះ
រណ្តត លរលចចកលទស និងវជិាជ ជីវៈកប្មិតមធយម និងកប្មិតែពស់
ដល់យុវជនប្គរដេត រ់លលីមុែវជិាជ ពហុជាំនាញ (ោជរោា ភិបាល
កមពុជា, ឆ្ន ាំ២០១៨) និងរលងីកនកិចចសហការរវាងាលាលរៀន 
និងសហប្ោសកនុងការរេតុ េះរណ្តត ល សាំលៅរលងកីនសមតថភាព
រលចចកលទសតមរយៈមូលនិធិ សប្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍជាំនាញ ក៏ដូច
ជារលងកីនកិចចសហការរវាងាថ រ័នរដា ឯកជន និងអ្ងគការលប្ៅ
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រោា ភិបាល។ ប្សរលពលជាមួយោន  ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍ និង
ទូរគមនាគមន៍ មានខអនការរលងកីនចាំនួនអ្នកប្ាវប្ជាវ និងថ្ចន
ប្រឌិ្ត កនុងវសិ័យទូរគមនាគមន៍ រលចចកវទិាគមនាគមន៍ និង
ព័ត៌មានោ៉ា ងល ចណ្តស់ចាំនួន ៣០នាក់ កនុងចាំលណ្តមមនុសស 
១លាននាក់ លៅឆ្ន ាំ២០២០។ លគល ីញថា កមពុជាែវេះខាត
លហោា រចនាសមព័នធតភាជ រ់ ដូចជារណ្តត ញអីុ្នធឺេិត ការ
រាំពាក់កុាំពយូទ័រឱយបានទូលាំទូលាយតមាលាលរៀន កងវេះខាត
សតង់ោទូរគមនាគមន៍ រលចចកវទិាគមន៍ និងព័ត៌មាន រួមាាំង
កងវេះខាតប្គូរលរគ ល និងធនធានមនុសសជាំនាញខអនកឌី្ជីងល
ាាំងររមិាេ និងគុេភាព (ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍និងទូរគម- 
នាគមន៍, ឆ្ន ាំ២០១៦)។ លហតុលនេះ កមពុជាប្តូវខតឈានលៅមុែ
ឱយបានលលឿនកនុងការអ្រ់រ ាំ និងរេតុ េះរណ្តត លយុវជន ប្រសិនលរី
ចង់ាញយកអលចាំលេញពីកតត ប្រជាាង្គ្សត និងទិសលៅ
វវិតតន៍ែលួនលៅរកឧសាហកមេ ៤.០។ 

រចចុរបននប្កសួងលសដាកិចច និងហរិញ្ញវតថុបានោក់លចញ និង
អ្នុវតតលោលនលោបាយមួយចាំនួន ដូចជា ការរលងកីតធនាោរ
សហប្ោសធុនតូច និងមធយម មូលនិធិអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាំនាញ 
មជឈមេឌ លរេតុ េះរណ្តត លធុរកិចចងេ ី“លតលជា Tech Start-Up” 
និងមូលនិធិអ្ភិវឌ្ឍន៍សហប្គិនភាព (អ្គគរេឌិ តសភាារយ 
អូ្ន ព័នធមុនីរត័ន, ឆ្ន ាំ២០១៩)។ នាលពលងេីលនេះ  ៗរោា ភិបាលបាន
ប្រកាសអ្នុប្កឹតសតីអ្ាំពីការអ្នុលប្ោេះពនធ កនុងវសិ័យអាទិភាព 
ដូចជាធុរកិចចឌី្ជីងល រលចចកវទិាព័ត៌មានវទិា និងគមនាគមន៍ 
ខដលលនេះគឺជាទិសលៅដ៏ប្តឹមប្តូវកនុងការជាំរុញ និងលលីកទឹក
ចិតតសហប្គិនវយ័លកេង និងវនិិលោគិនឱយវនិិលោគលលីអាជីវកមេ
ឌី្ជីងលលៅកមពុជា។ កមពុជាមានកាំលេីនែពស់ថ្នអ្នកលប្រីប្បាស់
អីុ្នធឺេិតសកមេ លោយលកីនលឡងីរហូតដល់ ៩,៧លាននាក់
លៅខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២០ (៥៨% ថ្នប្រជាពលរដាសរុរ) ែេៈ
អ្នកលប្រីប្បាស់លហវសរ៊ែុកសកមេមានចាំនួនប្រមាេជាង ៩,២
លាននាក់ (Kemp, 2020)។ ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍ និង
ទូរគមនាគមន៍បានោក់លចញខអនការយុទធាង្គ្សត អតលល់សវា
កមេអីុ្នធឺេិតតមទីប្រជុាំជនឱយបាន ១០០% តមទីជនរទ
ឱយបាន ៧០% និងការអតត់អតង់លសវាកមេអីុ្នធឺេិតលលបឿន

លលឿនឱយបាន ៧០% ទូាាំងប្រលទសប្តឹមឆ្ន ាំ២០២០។ ប្កសួង
ក៏មានលោលនលោបាយរេតុ េះរណ្តត ល កមេវធីិទាំនាក់ទាំនង 
លៅមង្គ្នតីោជការ រមួាាំងលលីកទឹកចិតតការលប្រីប្បាស់កុាំពយូទ័រ និង
អីុ្នធឺេិតតមប្គួារ។ ប្កសួងមានទិសលៅសលប្មចឱយបាន 
៩៥% ថ្នមង្គ្នតីោជការកប្មិតកណ្តត ល និង ៧៥% ថ្នមង្គ្នតីោជ
ការកប្មិតមូលោា នឱយលចេះលប្រីប្បាស់ កមេវធីិទាំនាក់ទាំនងប្តឹមឆ្ន ាំ
២០២០ (ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ២០១៦)។ 
លលីសពីលនេះលៅលទៀត ប្កសួងធានាសលប្មចឱយបាន ៣០% ថ្ន
ប្រជាជនតមប្គួារអាចលប្រីប្បាស់កុាំពយូទ័រ និង ១០% អាច
លប្រីប្បាស់អីុ្នធឺេិតថ្នវតថុ (IoT) ប្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ (ប្កសួង
ថ្ប្រសេីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍, ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

រលចចកវទិាឌី្ជីងល បានអ្នុញ្ញ តឱយការប្បាប្ស័យាក់ទងោន
កាន់ខតប្រលសីរលឡងីជុាំវញិពិភពលលាក ជាពិលសសគឺដាំលេីរការ
ពាេិជជកមេលលីអីុ្នធឺេិត។ ប្រតិរតតិការទិញលក់ទាំនិញតម
អីុ្នធឺេិតប្តូវបានលធវីលឡងីតមរយៈការលអារប្បាក់ តមទូរស័ពា
ចល័ត និងការរង់ប្បាក់លោយផ្ទា ល់ ខដលមានប្រជាប្រិយ
ភាពខាល ាំងលៅទីប្កុងភនាំលពញ លែតតលសៀមោរ និងប្ពេះសីហនុ 
(Hor, 2018)។ Pi Pay ជាលវទិកាទូាត់ប្បាក់តមទូរស័ពា
ចល័តតមរយៈ QR Code ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពោ៉ា ង
ខាល ាំងលៅកមពុជា ខដលប្រព័នធលនេះលទីរខតប្តូវបានរលងកីតលឡងី
លៅឆ្ន ាំ២០១៧ រ៉ាុលណ្តណ េះ រ៉ាុខនតមានអ្នកលប្រីប្បាស់រហូតដល់លៅ
ជាង ២៥០,០០០ នាក់ (Hor, 2018)។ កមេវធីិលអសងលទៀតដូច
ជា Tesjor និង Nham 24  អាចឱយអ្នកលប្រីប្បាស់រញ្ជ ទិញមាូរ 
និងទូាត់ប្បាក់តមរយៈប្រព័នធទូាត់ោេ នាច់ប្បាក់ ខដល
ប្សលដៀងោន នឹង Pi Pay។ វសិ័យរលចចកវទិាហរិញ្ញវតថុ លៅកមពុជា
មានការរកីចលប្មីនគួរឱយកត់សមាគ ល់កនុងរយៈលពលរ៉ាុនាេ នឆ្ន ាំចុង
លប្កាយលនេះ។ រោា ភិបាលមានខអនការការលរៀរចាំប្រព័នធទូាត់
ប្បាក់តមលអ្ឡចិប្តូនិក កនុងប្កសួង-ាថ រ័នាធារេៈ និង
លលីកទឹកចិតតឱយមានការទូាត់ប្បាក់ តមប្រព័នធលអ្ឡចិប្តូនិក
លៅាធារេជន និងការលធវីអាជីវកមេ។ ទនាឹមនឹងលនេះ លគ
ល ញីថា កមពុជាែវេះខាតប្ករែេឌ គតិយុតត និងយនតការសប្មរ
សប្មួលថាន ក់ជាតិ លលីវសិ័យសនតិសុែ ទូរគមនាគមន៍ រលចចក
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វទិាគមន៍ និងព័ត៌មាន និងការរង្គ្ពាជ រការយល់ដឹងអ្ាំពីរញ្ា
លនេះដល់ាធារេជន។ ប្រការលនេះបានរងកឱយមានភាពមិន
ចាស់លាស់ និងមិនទុកចិតតលលីការទិញទាំនិញ និងការទូាត់
ប្បាក់តមប្រព័នធអីុ្នធឺេិត លោយារខតរចចុរបននលយីងពុាំ
ាន់មានចារ់ប្រឆ្ាំងឧប្កិដាកមេតមរលចចកវទិាគមនាគមន៍ 
និងព័ត៌មានលៅលឡយី។ ការលរៀរចាំរចនាសមព័នធាថ រ័នលឡងីវញិ 
ជាលរឿងសាំខាន់ខដលាាំបាច់ប្តូវយកចិតតទុកោក់ លប្ពាេះខតរញ្ា
ប្រឈមថ្នការរនសុចូីលោន រវាងរលចចកវទិាព័ត៌មាន រលចចកវទិា
ប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការ និងការប្គរ់ប្គងអ្នកមានជាំនាញែពស់។ 
លាំហូរចោចរេ៍ទូរគមនាគមន៍ និងលសវាកមេអីុ្នធឺេិតជាអ្នតរ
ជាតិររស់កមពុជា គឺខអែកលលីលហោា រចនាសមព័នធប្រលទសជិតខាង 
លោយារលយងីែវេះរណ្តត ញខែសការអុ្រទិកលប្កាមបាតសមុប្ទ 
និងប្រព័នធផ្ទក យរេរលោយែលួនឯង (ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍, ឆ្ន ាំ២០១៦)។ រោា ភិបាលមានលោលការេ៍
អ្ភិវឌ្ឍលហោា រចនាសមព័នធវសិ័យឌី្ជីងល លោយការរលងកីតថាន ល
ឌី្ជីងលតមរយៈធនធានមនុសសជាំនាន់ងេ ីនិងអ្ភិវឌ្ឍប្រព័នធធុរ
កិចចឌី្ជីងល សហប្គិនភាព ប្ពមាាំងលលីកកមពស់ឌី្ជីងលូរនីយ
កមេរោា ភិបាល និងទិននន័យលរីកចាំហ (ោជរោា ភិបាលកមពុជា, ឆ្ន ាំ
២០១៩)។ កមពុជាលប្ោងនឹងផ្ទល ស់រដូរលៅជារោា ភិបាលលអ្ឡចិ-
ប្តូនិក តមរយៈទាំលនីរកមេរលចចកវទិាឌី្ជីងលលៅកនុងប្កសួង-
ាថ រ័នាធារេៈ លដីមបសីប្មួលឱយមានភាពរយប្សលួកនុង
ការអតល់លសវាកមេាធារេៈឱយមានភាពរហ័ស និងទាំនុកចិតត
លៅកាន់ប្រជាពលរដា។ ជាការពិតណ្តស់ លគល ញីថារណ្តត ញ
សងគមលហវសរ៊ែុកបានកាល យជាលវទិកាាធារេៈររស់ប្កសួង-
ាថ រ័នរដា កនុងការអតល់ព័ត៌មានលៅកាន់ប្រជាពលរដា និងជា
លវទិការរស់ប្រជាពលរដាកនុងការរលញ្ចញមតិរេិះគន់ និងអតល់
គាំនិតាថ រនាលៅប្កសួង-ាថ រ័នរដា ាក់ទងនឹងការអតល់លសវា
ាធារេៈ និងការអ្ភិវឌ្ឍនានា។ លាេះរីជាោ៉ា ងណ្ត លយងី
                                                             
4   រចនាសមព័នធអលិតកមេ (Production Structure) ជាភាពសេុគាេ ញថ្នខអនកលអសងៗ និងទាំនាកទ់ាំនងលអសងៗ កនុងដាំលេីរការអលិតទាំនញិ និងលសវាកមេររស់ប្កុម
ហ៊ែុន ឬលោងចប្កឧសាហកមេ។ ដក់ប្សង់លចញពី Production Structure. (n.d.). The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition. (1970-1979). 
Retrieved from: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Production+Structure។ 

5  ការអ្រ់រ ាំរេតុ េះរណ្តត លខអនកវទិាាង្គ្សត រលចចកវទិា វសិវកមេ គេិតវទិា (STEM) និងការអ្រ់រ ាំរេតុ េះរលណ្តត លរលចចកលទស នងិវជិាជ ជីវៈ (TVET) ររស់កមពុជាកនលង  
មកពិតជាបានលឆលយីតរលៅនងឹរដិវតតនឧ៍សាហកមេទ៤ី។ 

លមីលល ញីថា តមលគហទាំព័រររស់ប្កសួង-ាថ រ័នាធារេៈ
មួយចាំនួន មិនាន់មានភាពទូលាំទូលាយ កនុងការអតល់ព័ត៌មាន 
និងការលរីកចាំហទិននន័យររស់ែលួនលនាេះលទ។ 

របាយការេ៍លវទិកាពិភពលលាក (2018b) បានលលីកលឡងីថា 
កមពុជាសិថតកនុងចាំលណ្តមប្រលទស ខដលបានលប្តៀមែលួនតិចតួច
រាំអុតសប្មារ់អលិតកមេលពលអ្នាគត ខដលសិថតកនុងលាំោរ់
ទី៩១ លលីពិភពលលាកកនុងពិនាុ ៣,៦៣ និងមានលាំោរ់ទី៨១ 
សប្មារ់រចនាសមព័នធអលិតកមេកនុងពិនាុ ៣,៥៦ លលីពិនាុសរុរ 
១០4។ ប្រសិទធភាពរទរបញ្ញតិត ប្រព័នធចារ់រងឹមាាំ នីតិរដា កិចច
ការពារកមេសិទធរញ្ញ  សុវតថិភាពទិននន័យ និងអ្ភិបាលកិចចលែ 
ខដលជាមូលោា នថ្នប្ករែេឌ ាថ រ័នលែ មិនាន់លដីរតមការ
ផ្ទល ស់រតូរ និងនវានុវតតន៍លនាេះលទ។ កនុងន័យលនេះ កមពុជាទទួល
បានពិនាុប្តឹមខត ៣,០៩ កនុងពិនាុសរុរ ១០រ៉ាុលណ្តណ េះ លោយ
ជារ់លាំោរ់ទី១០០។ ដូលចនេះកមពុជាប្តូវមានប្ករែេឌ ាថ រ័ន
ដ៏រងឹមាាំមួយ លដីមបីកាត់រនថយភាពមិនចាស់លាស់ថ្នរទោា ន 
និងសតង់ោលអសងៗ។ កមពុជាទទួលបានពិនាុ ៣,៧៥ កនុង
លាំោរ់ទី៨៦ ចាំលពាេះកតត ជាំរុញអ្នកមានជាំនាញែពស់ខអនកឌី្ជីងល 
រលចចកលទស ពាេិជជកមេ និងការប្គរ់ប្គង 5  និងមានពិនាុ 
៣,២៨ លៅលាំោរ់ទី៨៣ កនុងការអ្ភិវឌ្ឍរលចចកវទិា និងនវា-
នុវតតន៍។ សប្មារ់ការវនិិលោគ និងពាេិជជកមេសកលខដល
ជាចាំេុចសនូលថ្នឧសាហកមេ ៤.០ កមពុជាទទួលបានពិនាុ 
៣,៩៦ ថ្នលាំោរ់ទី៧៩ ែេៈការវនិិលោគ និងលហោា រចនា
សមព័នធខដលជាធាតុអសាំថ្នកតត ជាំរុញឧសាហកមេ៤.០ គឺទទួល
បានពិនាុតិចជាង ២,៥ (WEF, 2018b)។ លរីលាេះរីជាការ
វនិិលោគផ្ទា ល់ពីររលទសមានកប្មិតែពស់កតី កងវេះលហោា រចនា
សមព័នធ និងកងវេះភាពលរីកចាំហសប្មារ់ពាេិជជកមេ អាចជា
មូលលហតុថ្នការផ្ទល ស់រតូរយតឺ។ ការវាយតថ្មលលលីធនធានមាន
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ចីរភាព កមពុជាទទួលបានពិនាុ ៤,៥១ ថ្នពិនាុសរុរ ១០ កនុង
លាំោរទី់៩០។ ចាំខេកឯររោិកាសថ្នតប្មូវការកនុងការ
ជាំរុញរលចចកលទសអលិតកមេ កមពុជាទទួលបានពិនាុប្តឹម ៣,៩៣ 
សថិតលៅលាំោរ់ទី៧៥ ែេៈលពលភាពសេុគាេ ញថ្នអលិតកមេ6 
កមពុជាទទួលបានពិនាុ ៣,៤០ សិថតកនុងលាំោរ់ទី៨៤។ ខអែក
លលីចាំណ្តត់ថាន ក់ាាំងលនេះ លគលមីលល ញីថាកមពុជាលៅមានភាព
យតឺោ៉ា វ និងរញ្ា ប្រឈមមួយចាំនួនខដលាាំបាច់ប្តូវលោេះ
ប្ាយជារនាា ន់ លហយីប្តូវចាំណ្តយលពលលវលាអ្នុវតតន៍ពីមួយ
ដាំណ្តក់កាលលៅដាំណ្តក់កាល ពីមួយវសិ័យលៅមួយវសិ័យ
តមរយៈអ្ភិបាលកិចចលែ និងការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុសសតម
វសិ័យសាំខាន់ៗ។ 

លគក៏សលងកតល ញីថា ការប្គរ់ប្គងវាិលគមន៍លង្គ្ហវកង់វទិយុ និង
កាលលលែទូរគមនាគមន៍មិនាន់មានប្រសិទធភាពែពស់លៅ
លឡយី (ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍, ២០១៦)។ 
ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានរនតលទៀតថា ការ
អគត់អគង់អ្គិគសនីតមទីជនរទ ការពប្ងីកលហោា រចនាសមព័នធតម
ទីជនរទ និងកខនលងោេ នសកាក នុពលលសដាកិចចលៅខតជារញ្ា
ប្រឈម ខដលកមពុជាជួរប្រទេះ។ រខនថមពីលនេះ តថ្មលអ្គគិសនី 
លសវាកមេទូរស័ពា និងអីុ្នធឺេិតមានតថ្មលថ្ងល លរីលធៀរនឹងរណ្តដ
ប្រលទសអាា៊ែ ន និងប្រលទសអ្ភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដថ្ទលទៀត ខដល
ប្រជាពលរដាមានកប្មិតជីវភាពប្រ ក់ប្រខហលោន  (ប្កសួង
ថ្ប្រសេីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ២០១៦)។ លលីសពីលនេះ 
ប្កសួងបានរញ្ជ ក់លទៀតថា ការរង្គ្ញ្ជ រការលប្រីប្បាស់ភាាជាតិ
កនុងមាតិកាព័ត៌មាន និង Software កមេវធីិនានាលៅមានកប្មិត
លៅលឡយី។ រញ្ា លនេះបានអតល់ភាពលាំបាកចាំលពាេះ អ្នកមិនលចេះ
ភាាររលទស កនុងការលប្រីប្បាស់សមាា ររលចចកវទិាលអសង និង
កមេវធីិលអសងៗកនុងទូរស័ពា។ 

                                                             
6  ភាពសេុគាេ ញ សាំលៅការវាស់ខវង ភាពចប្មេុះមុែ និងលកេេៈវលិសសថ្នអលិតអលាាំងឡាយ ររស់ប្រលទសណ្តមួយ លពាលគឺលរីសិនពនិាុភាពសេុគាេ ញកាន់ខត

លឡងីែពស់ សមតថភាព អលិតកមេ និងចាំលេេះដងឹររស់ាមបី្រលទសកក៏ានខ់តមានភាពថ្វឆ្ល ត និងលជឿនលលឿនលឡងី។ 

តសចកេីសននិដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍តោល
នតោបាយ 

កមពុជាលមីលល ញីថារដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ ពិតជាមានភាព
ាាំបាច់ និងារសាំខាន់កនុងការរងកភាពរយប្សួលដល់ការ
រស់លៅ ការប្បាប្ស័យាក់ទង ការរលងកីនអលិតភាព និង
ប្រសិទធភាព ភាពរត់ខរន ភាពរហ័សរហួន និងការរលងកីន
ប្បាក់ចាំលេញ ខដលជួយជាំរុញកាំលេីនលសដាកិចច និងការ
អ្ភិវឌ្ឍជាតិយូរអ្ខងវង។ ែេៈលពលខដលរោា ភិបាលបាន
ោក់លចញលោលនលោបាយ និងយនតការជាលប្ចីន លដីមបលីប្តៀម
ែលួនឱយប្គរ់ប្ជុងលប្ជាយ កនុងដាំលេីរលឆ្ព េះលៅកាន់ឧសាហកមេ 
៤.០ លយីងលមីលល ីញថាលលបឿនថ្នការអ្នុវតតលៅមានភាព
យតឹោ៉ា វ លហយីរញ្ា ប្រឈមសាំខាន់ៗមួយចាំនួនប្តូវការលោេះ
ប្ាយជាាាំបាច់។ លយងីាទរចាំលពាេះលោលនលោបាយ និង
ការអ្នុវតតកនលងមកររស់រោា ភិបាល កនុងការលប្តៀម និងលរៀរចាំ
ែលួនឱយតមាន់រដិវតតន៍ឧសាហកមេទី៤ ោ៉ា ងណ្តមិញលយងី
លមីលល ញីអ្ាំពីគមាល តលោលនលោបាយ និងលរឿងសាំខាន់ៗមួយ
ចាំនួន ខដលអាចជេះឥទធិពលែពស់កនុងការលប្តៀមែលួនប្រករលោយ
ប្រសិទធិភាព និងស័កកិសិទធិភាពសប្មារ់ដឹកនាាំនាវាកមពុជាលឆ្ព េះ
លៅឧសាហកមេ ៤.០។ កនុងលនាេះរមួមាន៖ 

 វនិិលោគលលកីារអ្រ់រ ាំ ការប្ាវប្ជាវ និងការថ្ចនប្រឌិ្ត៖ 
ការរេតុ េះរណ្តត លជាំនាញឌី្ជីងលពិតជា មានារសាំខាន់
ណ្តស់ កនុងការជាំរុញឱយប្រជាជន ប្កសួង-ាថ រ័ន និងប្កុមហ៊ែុន
ឧសាហកមេនានារត់ឱយាន់ថ្នររត់ឧសាហកមេ ៤.០។ 
ប្កសួងអ្រ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា និងភាគីពាក់ព័នធប្តូវពប្ងីកការ
រេតុ េះរណ្តត លជាំនាញ ឌី្ជីងល រលចចកវទិា ព័ត៌មានវទិា និង
ារគមនាគមន៍ាាំងកនុងប្រព័នធអ្រ់រ ាំ (ារ់ពីកប្មិតរឋមសិកា 
ដល់ឧតតមសិកា) និងការអ្រ់រ ាំលប្ៅប្រព័នធ ក៏ដូចជាជាំរុញរលងកីន
ចាំលេេះដឹងលអ្ឡចិប្តូនិក ជាំនាញវទិាាង្គ្សត និងរលចចកវទិា
លៅប្កុមមនុសសាស់ និងប្កុមអ្នកជួរការលាំបាក។ កនុងទសសន-
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វសិ័យលឆ្ព េះលៅឧសាហកមេ ៤.០ និងការអ្ភិវឌ្ឍលសដាកិចចរយៈ
លពលខវង ប្កសួង-ាថ រ័នរដា និងភាគីពាក់ព័នធប្តូវជាំរុញការ 
រេតុ េះរណ្តត លជាំនាញឌី្ជីងល លៅប្កុមមនុសសលោលលៅតម
វសិ័យសាំខាន់ៗ។ កមេវធីិអ្រ់រ ាំរេតុ េះរណ្តត ល រលចចកលទស និង
វជិាជ ជីវៈ គួរតប្មង់ទិសលលីជាំនាញណ្តខដលទីអារពលកមេប្តូវ
ការ និងរេតុ េះរណ្តត លសមតថភាពសមប្សរលៅនឹងរលចចកវទិា
ងេី  ៗសាំលៅជួយការពារកមាល ាំងពលកមេឱយលចៀសអុតពីការបាត់រង់
ការររ លោយារប្រព័នធសវ័យប្រវតតិកមេ។ រខនថមពីលនេះ ម -
វទិាល័យលសដាកិចច ពាេិជជកមេ និងហរិញ្ញវតថុគួរោក់រញ្ចូ ល
ការអ្រ់រ ាំជាំនាញវទិាាង្គ្សត រលចចកវទិា វសិវកមេ និងគេិ
តវទិា លដីមបជួីយនិសសតិជាំនាញាាំងលនេះយល់ដឹងអ្ាំពីមូលោា ន
ប្គឹេះរលចចកវទិាឌី្ជីងល និងការវវិតតរលចចកវទិាងេីៗ។ ាកល
វទិាល័យនានា និងប្កសួងការររ និងរេតុ េះរណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 
គួរខតរខនថមការរេតុ េះរណ្តត លជាំនាញណ្ត ខដលមានតប្មូវ
ការររលពលអ្នាគត (អ្វីខដលរ ៉ាូរូតពុាំអាចលធវីបាន) ដូចជា 
ការលោេះប្ាយរញ្ា  ការគិតគូរ ងលឹងខងលង និងភាពថ្ចនប្រឌិ្ត 
និងលប្តៀមែលួនរេតុ េះរណ្តត លធនធានមនុសសឱយប្សរតមការវ ិ
វតតរលចចកវទិាឌី្ជីងលថ្នឧសាហកមេ៤.០។ 

ការប្ាវប្ជាវអ្ភិវឌ្ឍន៍មាតិកា និងវរបធម៌ជាលរឿងាាំបាច់ និង
សាំខាន់សប្មារ់ជាំរុញឱយការលូតលាស់រលចចកវទិាឌី្ជីងលកនុង
ប្សុក កនុងន័យលនេះការប្ាវប្ជាវ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍លដីរតួនាទីោ៉ា ង
សាំខាន់កនុងដាំលេីរការថ្ចនប្រឌិ្ត ខសវងរកការរលងកីតងេី និង
អ្ភិវឌ្ឍភាពែវេះខាតលអសងៗ។ តមទិននន័យររស់លលាក Börje 
និងលលាក Hans (២០១០) លលីកលឡងីថា ប្កុមហ៊ែុនខដលលរតជាែ
ចិតតប្ាវប្ជាវ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍មានអលិតភាពការររែពស់ជាង
ប្កុមហ៊ែុន ខដលមិនលផ្ទត តលលីការប្ាវប្ជាវ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ចាំនួន 
១៣% និងមានអលិតភាពការររែពស់ជាងប្កុមហ៊ែុនប្ាវប្ជាវ 
និងអ្ភិវឌ្ឍន៍មតងមាក លចាំនួន ៩%។ កនុងន័យលនេះ រោា ភិបាល
គួររលងកីនការចាំណ្តយាធារេៈលៅលលីការប្ាវប្ជាវ និង
អ្ភិវឌ្ឍន៍រលចចកវទិាតមាកលវទិាល័យរដាសាំខាន់ៗ លដីមបី
អតល់ឱកាសឱយសិសសនិសសិត ាង្គ្ាត ារយ និងអ្នកប្ាវប្ជាវ
ខសវងរក ខកថ្ចន និងរលងកីតអលិតអលងេីៗ។ រោា ភិបាលក៏គួរ

លរៀរចាំលវទិកាថាន ក់ជាតិអតល់ររវ ន់លលីកទឹកចិតតចាំលពាេះរុគគល 
និងាថ រ័ននានា ខដលបានជួយអ្ភិវឌ្ឍ និងប្ាវប្ជាវរលចចក
វទិាងេីៗកនុងប្សុកមួយឆ្ន ាំមតង លដីមបជីាំរុញការប្ាវប្ជាវ និងថ្ចន
ប្រឌិ្ត ក៏ដូចជាការទទួលាគ ល់ការែិតែាំប្រឹងខប្រង។ លដីមបី
ជាំរុញការប្ាវប្ជាវ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ាកលវទិាល័យគួររលងកីន
កិចចសហការ និងភាពជាថ្ដគូជាមួយាថ រ័នាធារេៈ ាថ រ័ន
ឯកជន អ្ងគការប្ាវប្ជាវាាំងកនុងប្សុក និងលប្ៅប្សុក កនុង
លោលរាំេងអតល់ការោាំប្ទរលរៀរអ្នុវតត ការប្ាវប្ជាវ និង
អ្ភិវឌ្ឍន៍កប្មិតពិភពលលាក និងតាំរន់សប្មារ់ជួយសប្មួល និង
ជាំរុញការលអាររលចចកវទិា និងការលធវីពាេិជជកមេ។ ជាមួយោន លនេះ 
រោា ភិបាលប្តូវលលីកទឹកចិតតវសិ័យឯកជនឱយរលងកីនការវនិិលោគ
លលីការប្ាវប្ជាវ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ លដីមបីលលីកកមពស់នវានុវតតន៍
កនុងអលិតអល និងដាំលេីរការអលិត។  

 លរៀរចាំរទរបញ្ញតតពិាក់ព័នធនឹងការប្គរ់ប្គងសុវតថភិាព 
និងសនតសុិែឌី្ជីងល៖ ការលរៀរចាំរទរបញ្ញតតិប្គរ់ប្គងសុវតថិភាព 
និងសនតិសុែឌី្ជីងល គឺជាលរឿងាាំបាច់ និងសាំខាន់រាំអុត លដីមបី
ធានាសុវតថិភាពព័ត៌មានផ្ទា ល់ែលួនការលួចទិននន័យ ការររ ិរ
លករ ត ិ៍ និងអ្ាំលពីលភរវកមេលអសងៗតមរណ្តត ញព័ត៌មានវទិាឌី្ជីងល 
លហយីប្តូវអ្នុវតតប្រករលោយប្រសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាព។ 
ភាគីពាក់ព័នធគរបលីលីកទឹកចិតតឱយរុគគល និងប្កុមហ៊ែុនអាជីវកមេ
លប្រីប្បាស់ប្រព័នធសុវតថិភាព និងអតល់ព័ត៌មានអ្ាំពី Software 
ការពារសុវតថិភាពទិននន័យលអសងៗ (Anti-Tacking Software 
Use) ខដលមានសមតថភាពការពារ និភ័យ ការតមោន
ទិននន័យ ការលួចនិងរាំផ្ទល ញទិននន័យ និងឧរបតតិលហតុលអសងៗ។ 
ការពប្ងឹងចារ់ការពារកមេសិទធិរញ្ញ  និងការខកលមែប្ករែេឌ
ចារ់ អាចជួយលលីកទឹកចិតតសហប្គិន អ្នកលប្រីប្បាស់ និងអ្នក
វទិាាង្គ្សតឱយរលងកីត និងប្ាវប្ជាវអលិតអលងេី  ៗរមួាាំងលធវីឱយ
ពួកលគមានទាំនុកចិតតកនុងការលធវីពាេិជជកមេទិញលក់អលិតអល 
និងលសវាកមេលអសង លៗលអី្នឡាញ ក៏ដូចជារកាទុកទិននន័យតម
ប្រព័នធអីុ្នធឺេិត។ 

 ជាំរញុ និងលលីកកមពសក់ារលប្រីប្បាស ់ ការលធវអីាជីវកមេ 
និងពាេិជជកមេឌី្ជីងល៖ ការលប្រីប្បាស់រលចចកវទិាឌី្ជីងលអត
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ល់ភាពរយប្សួលកនុងការរស់លៅ ការទាំនាក់ទាំនង និងការលធវី
អាជីវកមេ។ ការរលងកីនការលប្រីប្បាស់រលចចកវទិាព័ត៌មាន និង
ារគមនាគមន៍កនុងចាំលណ្តមរុគគល ប្គួារ ប្កុមហ៊ែុនអាជីវ
កមេ ាថ រ័នាធារេៈ និងអ្ងគការលប្ៅរោា ភិបាលលអសងៗជា
លរឿងសាំខាន់ លដីមបឱីយពួកលគរត់ាន់ររត់ថ្នការផ្ទល ស់រតូរររស់
ពិភពលលាក។ ការជួយសហប្ោសកនុងប្សុកតមរយៈការ
អ្នុលប្ោេះពនធ ឬរញ្ចុ េះតថ្មលពនធលលីមា៉ា សុីន ឬរលចចកវទិា ឌី្ជីងល
សាំខាន់ៗណ្តខដលជួយជាំរុញការអលិតទាំនិញ និងលសវាកមេ
បានរហ័ស ជួយឱយពួកលគមានលទធភាពប្រកួតប្រខជង ជាមួយ
ប្កុមហ៊ែុនលប្ៅប្សុក។ ពាេិជជកមេលអ្ឡចិប្តូនិកអតល់ភាពរយ
ប្សួលចាំលពាេះអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ លៅអាេះក៏អាចទិញ និងលក់
ទាំនិញបាន លោយចាំណ្តយលពលលវលាតិចលហយីទទួលបាន
អលិតអលមានគុេភាព និងតថ្មលសមរមយ។ កនុងន័យលនេះអង
ខដរ ោជរោា ភិបាលកមពុជាក៏មានទិសលៅលលីកទឹកចិតត និងជួយ
សប្មួលរលចចកលទស ចាំលពាេះប្កុមហ៊ែុនអាជីវកមេលអ្ឡិចប្តូនិក។ 
លដីមបអីតល់នូវភាពរយប្សួលកនុងការលធវីអាជីវកមេ លអ្ឡចិប្តូនិក 
រោា ភិបាលប្តូវធានាឱយបាន និងរលងកីនររោិកាសប្រកួតប្រខជង
កនុងវសិ័យទូរគមនាគមន៍  លដីមបីឱយតថ្មលលសវាកមេទូរស័ពា និង
អីុ្នធឺេិតលថាកជាងមុន។ រខនថមពីលលីលនេះ ការអ្នុវតតចារ់
ពាេិជជកមេតមប្រព័នធលអ្ឡិចប្តូនិក 7  ជាករេីកិចចាាំបាច់ 
ខដលរោា ភិបាលប្តូវលធវី លដីមបីជាំរុញដាំលេីរការពាេិជជកមេ
ប្គរ់ទប្មង់ និងធានាចារ់ទមាល រ់ពាេិជជកមេតមអ្នឡាញ។ 
ប្កសួង-ាថ រ័នពាក់ព័នធ ប្តូវជាំរញុការរញ្ាូ លភាាជាតិកនុង
Software កមេវធីិលអសង  ៗលដីមបសីប្មួលចាំលពាេះអ្នកមិនលចេះភាា
ររលទស ក៏ដូចជាជាំរុញការលប្រីប្បាស់ភាាជាតិ និងលរៀរចាំឱយ
មានប្កុមអ្នកជាំនាញ និងាថ រ័នឯកលទសកនុងការសប្មរសប្មួល
រលចចកលទស និងមាតិកាកនុងការរលងកីត Software កមេវធីិ។ 

 ពប្ងីក និងលលីកកមពស់លហោា រចនាសមព័នធឌី្ជីងល៖ 
លហោា រចនាសមព័នធឌី្ជីងលជាមូលោា នប្គឹេះថ្នការអ្នុវតត និង

                                                             
7 លសចកតីប្ពាងចារ់សតពីី «ពាេិជជកមេប្រព័នធលអ្ឡចិប្តូនកិ» ររស់កមពុជា កនុងការប្គរ់ប្គងការលធវីពាេិជជកមេតមប្រព័នធលអ្ឡចិប្តូនកិ ប្តូវបានគេៈរដាមង្គ្នតីអ្នុម័ត
រចួោល់លហយី លៅកនុងកិចចប្រជុាំនាប្ពឹកថ្ងៃទ១ី២ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩។ [http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/127620-2019-07-12-04-22-
28.html]។ 

ការលប្រីប្បាស់សមាា រលអ្ឡចិប្តូនិកសប្មារ់ការរស់លៅ និងលធវី
អាជីវកមេ។ ការពប្ងីករណ្តត ញទាំនាក់ទាំនង និងលសវាកមេអីុ្ន
ធឺេិតលលបឿនលលឿនខដលមានសមតថភាពខចកាយលៅប្គរ់
តាំរន់ និងប្គរ់ប្រលភទថ្នកុាំពយូទ័រ ក៏ដូចជាសមាា ររលចចកវទិា។ 
ជាមួយោន លនេះ លគកត់សមាគ ល់ថាការអគត់អគង់អ្គគិសនី និងតថ្មល
អ្គគិសនីលៅខតជារញ្ា ប្រឈមដ៏សាំខាន់មួយសប្មារ់កមពុជា។ 
ោ៉ា ងណ្តមិញ ប្រសិនលរីកមពុជាអាចរលងកីនប្រភពថាមពល
អ្គគិសនីលោយែលួនឯង និងអាចអតត់អគង់អ្គគិសនីលៅដល់ប្គរ់
ទីកខនលង លនាេះនឹងលធវីឱយប្គរ់សកមេភាពលសដាកិចច ការរស់លៅ 
និងជាពិលសសការលប្រីប្បាសស់មាា រឌី្ជីងល កាន់ខតមានភាព
រយប្សួល។ លដីមបអីតល់បាននូវភាពរយប្សួល សប្មារ់លប្រី
ប្បាស់កនុងប្សុក កមពុជាគួរមានប្រព័នធរណ្តត ញខែសការអុ្រទិក
លប្កាមបាតសមុប្ទ និងប្រព័នធផ្ទក យរេរលោយែលួនឯង។ 

 ពប្ងីកលសវារោា ភិបាលឌី្ជីងល៖ ការអតល់លសវា
ាធារេៈរហ័ស ខដលមានភាពលជឿទុកចិតត និងមានប្រសិទធ
ភាពតមរលចចកវទិាឌី្ជីងលបានអតល់ភាពរយប្សួលចាំលពាេះ
ប្រជាពលរដា និងប្កុមហ៊ែុនអាជីវកមេកនុងការទទួលលសវា
ាធារេៈ លោយចាំណ្តយលពលលវលាតិច។ រចចុរបនន លគ
លមីលល ីញថាមានប្កសួង-ាថ រ័នរដាមួយចាំនួនបានដាំលេីរ
ការលែកនុងការអ្នុវតតលប្រីប្បាស់ និងអតល់លសវាាធារេៈលៅ
ប្រជាពលរដាតមរលចចកវទិាអ្នឡាញ។ ការរនតអ្ភិវឌ្ឍ និង
លលីកកមពស់លសវាកមេរោា ភិបាលលអ្ឡិចប្តូនិកប្គរ់ប្កសួង-
ាថ រ័នរដាជាលរឿងដ៏សាំខាន់មួយ លដីមបធីានាថាឱយប្រជាពលរដា
ទូលៅទទួលបានលសវារដាបាលលែពីោជរោា ភិបាល។ ជាមួយ
ោន លនេះ រោា ភិបាលប្តូវរលងកីនការអ្ភិវឌ្ឍសមតថភាពមង្គ្នតីថាន ក់
លប្កាមជាតិ និងអតល់សមាា ររលចចកលទសឌី្ជីងលលៅប្គរ់ ុាំ-
សរក ត់ លដីមបឱីយមង្គ្នតីកប្មិតមូលោា នាាំងអ្ស់ មានលទធភាព
ប្គរ់ប្ោន់ កនុងការអតល់លសវារដាបាលលែលៅដល់ប្រជាពលរដា។ 
មិនប្តឹមខតរ៉ាុលណ្តណ េះ ប្កសួង-ាថ រ័នរដាប្តូវរនតលរីកចាំហទិននន័យ 

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/127620-2019-07-12-04-22-28.html
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/127620-2019-07-12-04-22-28.html
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និងព័ត៌មានតមរយៈលគហទាំព័រអលូវការររស់ែលួន លោយរនតលធវី
រចចុរបននភាពទិននន័យ និងព័ត៌មានជាប្រាាំ លដីមបអីតល់ភាព
រយប្សួលដល់ប្រជាពលរដា មាច ស់អាជីវកមេ សិសស-និសសតិ 
និងអ្នកប្ាវប្ជាវកនុងការទទួលព័ត៌មាន និងទិននន័យ។ 

ឯការលោង 

ប្កសួងថ្ប្រសេីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 
លោលនលោបាយអ្ភិវឌ្ឍន៍វសិ័យទូរគមន៍ រលចចកវទិា
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