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បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ បាន និងកាំព្៉ុងក្លល យជាម្បធានបទដ៏មាន
សារៈស្សាំខាន់ ខដលទទួលបានក្លរចាប់អារមមណ៍ព្ីស្សាំណ្ដក់លមដឹកនាាំ
ព្ិភព្លោក អ្នកស្សកិាម្សាវម្ជាវ អ្នកអ្ន៉ុវត្ត អ្នកជ្ាំនាញ និងអ្នក
បលងកីត្លោលនលោបាយ លហយីម្បលទស្សជាលម្រីនបានកាំណត់្យក
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី ជាអាទិភាព្រមបងកន៉ុងរាំលណ្ដមអាទិភាព្
ដថ្ទលទៀត្ ស្សម្មាប់កាំលណីន និងក្លរអ្ភិវឌ្ឍលស្សដឋកិរចរបស់្សខលួន។ 
ជាមួយនឹងបលរចកវទិា និងនវាន៉ុវត្តន៍ងមីៗ ដូរជាបញ្ា ស្សបបនិមមិត្ 
និងបលរចកវទិារ  ូបូត្ (Robotics) បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ ម្ត្ូវបាន
លគរ ាំព្ឹងថា នឹងជ្ុះឥទធពិ្លោ ងខាល ាំងលលីម្គប់ទដិឋភាព្ថ្នជ្ីវតិ្របស់្ស
មន៉ុស្សស រមួទាំងអ្ភិបាលកិរច ស្សងគម និងររនាស្សមព័នធលស្សដឋកិរច។ 
លទុះបីជាមានក្លោន៉ុវត្តភាព្ និងភាព្រ ាំលជ្បីរ ាំជ្លួជាលម្រីនព្បីលរចក
វទិាងមីៗ នងិទាំលនបីៗកន៉ុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមលនុះក៏លោយ អ្នាគត្
ថ្នបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ លៅខត្មានភាព្ម្ស្សលព្រម្ស្សព្ិលលៅ
ល យី។ ខមនខទនលៅ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម មិនខមនជាអ្វខីដលងមី
ទាំងម្ស្សុងលទ ប ៉ុខនតមន៉ុស្សសភាគលម្រីនលៅខត្មិនសាគ ល់រាស់្សថា លត្ី
ជ្ាំនាន់ទ៤ីថ្នបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម គឺជាអ្វឲី្យម្បាកដ។ ដូលរនុះជ្ាំនួយ
សាម រត្ីលនុះ នងឹព្នយល់ព្ីទិដឋភាព្ទូលៅអ្ាំព្ីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី 
ម្ព្មទាំងបង្ហា ញលោយស្សលងេបព្ីឥទធិព្លរបស់្សបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម
ទី៤ លលីស្សងគម ធ៉ុរកិរច និងលស្សដឋកិរចស្សកល។ 

❖ ត ើអ្វីតៅជាបដិវ តនឧ៍ស្សាហកម្ម? 
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម ខដលកលកីត្ល ងីដាំបូងលៅរម្កភព្អ្ង់លគលស្ស 
ម្ត្ូវបានលគព្ិព្ណ៌នាថា ជាស្សម័យក្លលថ្នឧស្សាហូបនីយកមម 

និងនវាន៉ុវត្តន៍ថ្នក្លរបលងកីត្ងមី ខដលម្ត្ូវលគអ្ុះអាងថាបាននាាំឲ្យ 
លស្សដឋកិរចមូលធននិយមលកីត្មានល ងី និងបានខម្បក្លល យវធិីសាស្រស្សត
ថ្នក្លរផ្លតិ្ខបបប៉ុរាណឲ្យលៅជាផ្លតិ្កមមឧស្សាហកមម (Chen, 
2019)។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមបានលធវីឲ្យមានក្លរផ្ទល ស់្សប្ូ រោ ង
ខាល ាំងក្លល  ឬទាំងម្ស្សុងលៅតាមជ្នបទ និងទីម្កងុកន៉ុងត្ាំបន់ជាលម្រីន
ថ្នទវីបអ្ឺរ  ៉ុប និងអាលមរកិ ឲ្យក្លល យជាទីម្កុងឧស្សាហកមម ខដលបលងកីត្
ម្បាក់រាំណូល និងជ្ាំរ៉ុញក្លរអ្ភិវឌ្ឍលស្សដឋកិរចោ ងឆ្ប់រហ័ស្សតាម  
រយៈផ្លិត្កមមខផ្ែកលលីឧស្សាហកមម (History, 2019)។ កម្មិត្
ជ្ីវភាព្របស់្សម្បជាជ្នបានលកីនល ីង លោយសារមន៉ុស្សសក្លន់ខត្
លម្រីនអាររកម្បាក់រាំណូលបានខពស់្ស លៅលព្លលធវីក្លរកន៉ុងលរាងរម្ក 
ខដលខ៉ុស្សព្ីក្លរលធវីខម្ស្សរមាក រ។ ម ាងវញិលទៀត្ ក្លរម្បម្ស័្សយទក់ទង 
និងក្លរដឹកជ្ញ្ជូ នមានភាព្រហ័ស្ស និងទាំលនីបជាងម៉ុនលោយសារ
នវាន៉ុវត្តន៍ថ្នបលរចកវទិាងមីៗ ខដលម្ត្ូវបានបលងកីត្ល ងីកន៉ុងស្សម័យ
ក្លលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម។ 

លោក Klaus Schwab សាថ បនិក និងជានាយកម្បត្ិបត្តិថ្នលវទិក្ល
លស្សដឋកិរចព្ិភព្លោកបានគូស្សបញ្ជ ក់ថា បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម បាន
ឆលងក្លត់្ដាំណ្ដក់ក្លលមួយរាំនួន ម៉ុននឹងឈានមកដល់រាំណ៉ុ រ
បរច៉ុបបននលនុះ (Schwab, 2016a)។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ១ី បាន
លកីត្ល ងីរវាងឆ្ន ាំ១៧៦០ និងឆ្ន ាំ១៨៤០ លហយីផ្លិត្កមមលមក្លនិរ
ក៏បានបង្ហា ញខលួនជាលលីកដាំបូង តាមរយៈក្លរបលងកីត្មា ស្ស៉ុីនលដីរ
លោយរាំហាយទឹក គួបផ្សាំជាមួយនឹងក្លរលម្បីម្បាស់្សផ្លូវរងលភលីង។ ក្លរ
ថ្រនម្បឌ្ិត្ងមីលនុះ បានម្ត្សួ្សម្តាយផ្លូវផ្លតិ្កមមឧស្សាហកមមដាំបូងលគ 
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ដូរជាឧស្សាហកមមខដក នងិខដកខងប ខដលបានលលរល ងីោ ង
ឆ្ប់រហ័ស្សលៅកន៉ុងដាំលណីរក្លរថ្នក្លរផ្លតិ្។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម
ទី២ បានបង្ហា ញខលួនលៅរ៉ុងស្សត្វត្សរទ៍១ី៩ នងិលដីមស្សត្វត្សរទ៍ី២០ 
តាមរយៈរបកគាំលហីញថាមព្លអ្គគសី្សនី និងក្លរបលងកីត្ខខសស្សង្ហវ ក់
ផ្លិត្កមមលៅកន៉ុងលរាងរម្ក។ មា ងលទៀត្ ផ្លិត្កមមម្ទង់ម្ទយធាំក៏
ម្ត្ូវបានចាត់្ទ៉ុកជាលកេណៈកាំណត់្មួយថ្នបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី
២ ផ្ងខដរ។ ជាមួយនឹងក្លរចាប់លផ្តីមថ្នយ៉ុគស្សម័យឌី្ជី្ងលលៅ
ទស្សវត្សរឆ៍្ន ាំ៦០ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៣ី បានលកីត្ល ងីលោយខផ្ែក
លលីក្លរអ្ភិវឌ្ឍខផ្នកបលរចកវទិា ម្បព័្នធអ្៉ុីនធណិឺត្  ព័្ត៌្មានវទិា (IT) 
ស្ស៉ុីមីក៉ុងឌ្៉ុរទ័រ (Semiconductor) និងក៉ុាំព្យូទ័រភាវូបនយីកមម។ 
លទុះជាោ ងណ្ដ លគលជ្ឿថា ក្លរមកដល់ថ្នបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ 
គឺក្លន់ខត្ជ្តិ្បលងកយី លហយីវានឹងមានឥទធិព្លោ ងធាំលធង លលីជ្ីវតិ្
មន៉ុស្សស ជាងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមនានាកនលងមក។ 

❖ បដិវ តនឧ៍ស្សាហកម្មទ៤ី ឬ ឧស្សាហកម្ម៤.០ 
លោក Schwab លជ្ឿថា បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ បាន នងិកាំព្៉ុង
អ្ភិវឌ្ឍខលួនល ងីតាាំងពី្លដីមស្សត្វត្សរទ៍ី២១មកលមល ុះ លហយីដាំលណីរ
វវិត្តន៍លនុះ គពឺ្ឹងខផ្ែកលលីមូលោឋ នម្គឹុះរបស់្សបលរចកវទិាឌ្ជី្ងីលកន៉ុង
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៣។ ភាព្លជ្ឿនលលឿន និងទាំលនីបផ្ទត រ់លគ
ថ្ននវាន៉ុវត្តន៍របស់្សបលរចកវទិាងមីៗដូរជា ម្បព័្នធវភិាគទិននន័យធាំ 
(Big Data Analytics), បលរចកវទិាណ្ដណូ (Nanotechnology), 
បលរចកវទិា Gene Sequencing និង Quantum Computing 
ជាលដីម លធវឲី្យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី ខដលកាំព្៉ុងអ្ភិវឌ្ឍខលួនក្លន់
រាស់្សល ងីមកលនុះ មានវសិាលភាព្ធាំលធងជាងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម
ជ្ាំនាន់ម៉ុនៗវាទាំងអ្ស់្ស។ ដូលរនុះលហយី បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ ម្ត្ូវ
បានលគលជ្ឿថា នឹងម្របារ់បញ្ចូ លោន បលរចកវទិារវាងព្ិភព្រូបសាស្រស្សត 
ព្ិភព្ឌ្ជី្ីងល និងព្ិភព្ជ្ីវសាស្រស្សត។ ភាព្រកីរលម្មីនថ្នបលរចកវទិា
លទៀត្លសាត្ មានក្លរសាយភាយោ ងឆ្ប់រហ័ស្ស និងទូលាំទូោយ
ជាងលព្លណ្ដៗទាំងអ្ស់្ស។ ឧទហរណ៍៖ ម្បព័្នធអ្៉ុីនធណិឺត្ រាំណ្ដយ
លព្លត្ិរជាងមយួទស្សវត្សរប៍ ៉ុលណ្ដណ ុះ កន៉ុងក្លររកីស្ស៉ុស្សសាយលៅទូទាំង

ព្ិភព្លោក។ លោក Schwab បានគូស្សបញ្ជ ក់របកគាំលហញីវទិា
សាស្រស្សត នងិបលរចកវទិាងមីៗមយួរាំនួន ខដលបានរមួរាំខណកដល់ក្លរ
កលកីត្ល ងីថ្នក្លរបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ លោយបានរាប់បញ្ចូ ល
ជាម្កុមលៅតាមម្បលភទរូបសាស្រស្សត (ក្លរលបាុះព្៉ុមព3D, បលរចកវទិារ  ូបូត្
ទាំលនីប-Advanced Robotics, នងិរងយនតដាំលណីរក្លរស្សវ័យម្បវត្តិ), 
ម្បលភទឌ្ីជ្ងីល (ឧបករណ៍ត្ភាជ ប់លៅម្បព័្នធអ្៉ុីនធណិឺត្-Internet 
of Things ឬ IoT និងឧបករណ៍កាំណត់្ស្សញ្ា -Sensor) និង
ម្បលភទជ្ីវសាស្រស្សត (បលរចកវទិា Gene Sequencing និង Gene 
Editing)។ ម្បលភទទាំងបីលនុះ មានទាំនាក់ទាំនង និងព្ឹងខផ្ែកលលី
ដាំលណីរអ្ភិវឌ្ឍន៍រវាងោន លៅវញិលៅមក។ គួរកត់្ស្សមាគ ល់ផ្ងខដរថា 
ក្លរអ្ភិវឌ្ឍ និងក្លរអ្ន៉ុវត្តម្បព័្នធអ្៉ុីនធឺណិត្រូបសាស្រស្សត (Cyber-
Physical System) គឺជាអ្វីខដលលធវីឲ្យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ 
ខ៉ុស្សខបលកព្បីដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៣។ មា ស្ស៉ុីន និងឧបករណ៍ថ្វឆ្ល ត្
របស់្សបលរចកវទិាងមីលនុះ នឹងម្ត្វូក្លរអ្នតរាគមន៍ព្ីមន៉ុស្សសត្រិជាងម៉ុន
កន៉ុងក្លរម្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងម្បត្បិត្តិក្លរ លម្រុះវាម្ត្ូវបានកាំណត់្លដីមបី
ឲ្យលធវីក្លរទក់ទងោន  នងិលដីរលោយស្សវ័យម្បវត្តិ  និងលោយឯករាជ្យ
លៅកន៉ុងម្បព័្នធ។  

បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី ម្ត្ូវបានលៅជាញឹកញាប់កន៉ុងរកយម ាង
លទៀត្ថា “ឧស្សាហកមម ៤.០”។ ខណៈខដលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមម
ទី៤ មានភាព្ទក់ទងជាមយួនឹងក្លរផ្ទល ស់្សបតូរបលរចកវទិាជារមួកន៉ុង
ទិដឋភាព្លផ្សងៗថ្នជ្ីវតិ្មន៉ុស្សស រកយថា “ឧស្សាហកមម៤.០” លនុះ គឺ
រក់ព័្នធនឹងក្លរផ្ទល ស់្សប្ូរបលរចកវទិាថ្នម្បព័្នធផ្លិត្កមម កន៉ុងវស័ិ្សយ
ឧស្សាហកមម។ រកយ “ឧស្សាហកមម ៤.០” ខដលបលងកីត្ល ីងលៅ
ព្ិព័្រណ៍ Hannover កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១១ លៅអាលលមឺ ង់ ម្ត្ូវបានលគលម្បី
រមួជាមួយនងឹបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី លដីមបសី្សាំលៅលលកី្លរផ្ទល ស់្សបតូរ
កន៉ុងខខសស្សង្ហវ ក់ត្ថ្មលស្សកលខដលលកីត្ល ងីលោយករិចស្សហម្បត្ិបត្តិ
ក្លររវាងម្បព័្នធនិមមិត្ និងម្បព័្នធរូបសាស្រស្សតថ្នផ្លិត្កមមកន៉ុង “លរាង
រម្កថ្វឆ្ល ត្” (Schwab, 2016a)។
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❖ ឥទធិពលននឧស្សាហកម្ម ៤.០ 
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ ម្ត្ូវបានលគព្ាករថា នឹងមានឥទធិព្លោត្
ស្សនធឹងោ ងខាល ាំងក្លល លលីម្គប់ទដិឋភាព្ថ្នជ្ីវតិ្របស់្សមន៉ុស្សស បូករមួទាំង
ផ្លវជិ្ជមាន និងអ្វជិ្ជមាន លោយអាម្ស័្សយលលីក្លរលម្បីម្បាស់្សបលរចក
វទិារបស់្សវា និងកម្មិត្ថ្នក្លរលម្ត្ៀមខលួនរបស់្សស្សងគមមន៉ុស្សសកន៉ុងត្ាំបន់ 
និងព្ិភព្លោក លដមីបសី្សម្មបខលួនលៅនឹងក្លរផ្ទល ស់្សបតូរដ៏ធាំលធងខដល
ឧស្សាហកមម ៤.០ បាន និងកាំព្៉ុងនាាំយកមក។ រាំលរុះផ្លវជិ្ជមាន
ថ្នបលរចកវទិា នងិនវាន៉ុវត្តន៍របស់្សបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ ម្តូ្វ
បានរ ាំព្ឹងទ៉ុកថា នឹងលលីកកមពស់្សគ៉ុណភាព្ជ្ីវតិ្របស់្សមន៉ុស្សស ក៏
ដូរជាលធវីឲ្យរលបៀបរស់្សលៅ និងម្បព័្នធគមនាគមន៍ក្លន់ខត្ម្បលសី្សរ
ល ីង។ ឧទហរណ៍៖ បលរចកវទិារបស់្សឧបករណ៍ត្ភាជ ប់លៅម្បព័្នធ
អ្៉ុីនធណិឺត្ (IoT) អារផ្តល់ម្បស្សទិធភាព្ក្លន់ខត្ខពស់្សបខនថមលទៀត្
ដល់ម្បព័្នធទីម្កុងថ្វឆ្ល ត្ ខដលនឹងនាាំក្លរផ្ទល ស់្សបតូរលាំនាាំជ្ីវតិ្លៅទី
ម្កុងលៅជាបទព្ិលសាធន៍ងមមី្ស្សឡាងមួយ ខដលក្លន់ខត្មានស្ស៉ុវត្ថិ

                                                           
1 See more at Adepetun, A. (2018, October 03). Fourth industrial revolution Nigeria’s next phase of growth? The Guardian.  

Retrieved from https://guardian.ng/technology/fourth-industrial-revolution-nigerias-next-phase-of-growth/ 

ភាព្ និងឧត្តមភាព្។ កន៉ុងខផ្នកស្សនតិស្ស៉ុខ ទីម្កុងថ្វឆ្ល ត្ ម្ត្ូវបានបាំរក់
លោយម្បព័្នធក្លលមរា ស្ស៉ុវត្ថិភាព្ (CCTV) ខដលមានលកេណៈ
ព្ិលស្សស្ស និងថ្វឆ្ល ត្កន៉ុងក្លរស្សមាគ ល់ថ្ផ្ាម៉ុខលដីមបកីាំណត់្អ្ត្តស្សញ្ា ណ
របស់្សជ្នស្សងសយ័ ទាំងម៉ុន និងលម្ក្លយលព្លព្ួកលគម្បម្ព្ឹត្តបទឧម្កិដឋ
នានា (Low, 2018)។ ដូរោន លនុះ លដីមបឲី្យក្លរដឹកជ្ញ្ជូ នក្លន់ខត្
មានម្បស្សិទធភាព្ កមមវធិីទូរស័្សព្ាថ្វឆ្ល ត្ម្ត្ូវបានលម្បីលដីមបីជ្ួយបា ន់
សាម នលព្លលវោកន៉ុងក្លរលម្ជ្ីស្សលរសី្សមលធាបាយលធវីដាំលណីរលផ្សងៗ 
លោយខផ្ែកលលសីាថ នភាព្ររាររណ៍ជាក់ខស្ស្ងលៅកន៉ុងទីម្កងុ (Low, 
2018)។ លលីស្សព្ីលនុះលទៀត្ ក្លរអ្ភិវឌ្ឍបណ្ដត ញ 5G ក៏ជ្ួយស្សម្មប
ស្សម្មួលម្បព័្នធ និងបលរចកវទិាខដលលម្បីស្សម្មាប់ទីម្កុងថ្វឆ្ល ត្។ ជា 
ឧទហរណ៍៖ បលរចកវទិា 5G អារលធវីឲ្យោនយនតទាំងឡាយខដលត្
ភាជ ប់ោន ជាបណ្្ដញ លដីមបលីផ្ារ និងខរករ ាំខលកទនិនន័យររាររណ៍ឲ្យ
ោន លៅវញិលៅមក លដីមបកី្លត់្បនថយក្លរកកស្សាុះ(Castro, 2019)។ 
រងយនតលបីកលោយខលួនឯង ឬោនយនតដាំលណីរក្លរលោយស្សវ័យម្បវត្តិ



វ  ៉ុល១ លលខទី៣ ថ្ងៃទី២៧ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

www.cd-center.org           4/7 

ខដលបានអ្ភិវឌ្ឍ និងលធវីម្បត្ិបត្តិក្លរកន៉ុងទីម្កុងថ្វឆ្ល ត្ ម្ត្ូវក្លរ
ជ្ាំនួយបលរចកវទិា 5G លនុះ លម្រុះម្បត្បិត្តិក្លរថ្នោនយនតទាំងលនាុះ 
ទមទរឲ្យមានអ្៉ុីនធឺណិត្លលបឿនលលឿនបាំផ្៉ុត្ នងិក្លរព្នារលព្ល
ដាំលណីរក្លរទបខដលម្បព័្នធ 5G អារផ្តល់ឲ្យបាន។ 

បលរចកវទិារបស់្សបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ ក៏អារបលងកីនកម្មិត្ថ្ន
ភាព្ង្ហយម្ស្សួលដល់មន៉ុស្សសផ្ទា ល់ រាំលរុះអ្នកមានលទធភាព្លម្បមី្បាស់្ស
លស្សវាកមមកន៉ុ ៃងព្ិភព្ឌ្ីជ្ងីល លម្រុះលស្សវាកមមជាលម្រីន ដូរជាក្លរទិញ
ទាំនិញតាមអ្នឡាញ នងិក្លរកក់ស្សាំប៉ុម្ត្យនតលហាុះជាលដមី អារលធវី
ព្ីរមាៃ យបានលោយង្ហយ (Schwab, 2016b)។ លលីស្សព្ីលនុះ 
លោយសារខត្ទនិនន័យអ្នឡាញជាលម្រីនបញ្ជូ នព្ឧីបករណ៍លផ្សងៗ 
ខដលម្ត្ូវបានត្ភាជ ប់លៅម្បព័្នធព្ព្ក (the Cloud) បញ្ា ស្សបប
និមមិត្ នឹងអារលធវីក្លរវភិាគ និងព្ាករ លដីមបបីលងកីត្លស្សវាកមមថ្វឆ្ល ត្
ោ ងឆ្ប់រហ័ស្សស្សម្មាប់អ្ត្ិងជិ្ន កន៉ុងវស័ិ្សយលផ្សងៗជាលម្រីនដូរជា 
វស័ិ្សយស្ស៉ុខាភិបាល ដឹកជ្ញ្ជូ ន ហិរញ្ាវត្ថ៉ុ  និងលស្សវាសាធារណៈ  
ទូទាំងម្បលទស្ស។ 

ឧស្សាហកមម ៤.០ ក៏នាាំមកនូវក្លោន៉ុវត្តភាព្លស្សដឋកិរចបខនថម
លទៀត្ដល់វស័ិ្សយឧស្សាហកមមរបស់្សម្បលទស្សណ្ដ ខដលអារលធវីក្លរ
ផ្ទល ស់្សបតូរខផ្នកបលរចកវទិា និងម្បព័្នធឌ្ជី្ីងលរបស់្សខលួន។ លគបានរក
ល ញីថា បណ្ដត ម្បលទស្សទាំងឡាយខដលបានវនិិលោគលលីបលរចកវទិា
របស់្សឧបករណ៍ត្ភាច ប់ និងម្គប់ម្គងលោយម្បព័្នធអ្៉ុីនធឺណិត្កន៉ុង
ឧស្សាហកមម ម្ត្ូវបានព្ាករថានឹងទទួលបានផ្លរាំលណញក្លន់ខត្
ខពស់្សលលីកាំលណីនថ្នត្ថ្មលលស្សដឋកិរចរបស់្សខលួន។ របាយក្លរណ៍របស់្ស 
Accenture and General Electric កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៥ បានបង្ហា ញ
ថាក្លរអ្ភិវឌ្ឍបលរចកវទិាឧស្សាហកមម ៤.០ លៅកន៉ុងវស័ិ្សយឧស្សាហ
កមមលផ្សងៗអារផ្តល់ក្លោន៉ុវត្តភាព្លស្សដឋកិរចខពស់្ស លហយីអាលមរកិ
នឹងក្លល យជាម្បលទស្ស ខដលទាំនងជាទទួលបានអ្ត្ថម្បលោជ្ន៍លម្រីន
បាំផ្៉ុត្ព្ីក្លរអ្ភិវឌ្ឍលនាុះ និងតាមព្ីលម្ក្លយលោយ រិន អាលលមឺ ង់ និង
រម្កភព្អ្ង់លគលស្ស (Petrillo, Felice, Cioffi & Zomparelli, 2019)។ 
ស្សម្មាប់ស្សហម្ោស្សខាន ត្តូ្រ និងមធយម ក៏នឹងទទួលបាននូវឱក្លស្ស

កន៉ុងក្លរបលងកីនផ្លិត្ភាព្ និងម្បស្សិទធភាព្ព្ីបលរចកវទិាងមីៗ ដូរជា 
ឧបករណ៍កាំណត់្ស្សញ្ា  (Sensors) និងម្បព័្នធវភិាគទិននន័យធាំ 
(Big Data Analytics) ខដលអារជ្ួយឲ្យមានក្លរយល់ដឹងក្លន់ខត្
រាស់្សអ្ាំពី្លស្សរកតីលមែិត្ថ្នដាំលណីរក្លរផ្លិត្កមម និងជួ្យព្ួកលគ
ខស្សវងរកជ្លម្មសី្សខដលម្ត្ូវក្លរលព្លលវោ និងធនធានត្ិរជាងម៉ុន
ស្សម្មាប់ផ្លិត្កមមរបស់្សខលួន (Smith, 2018)។ 

លទុះបីជាោ ងលនុះកតី បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទី៤ ក៏បាននាាំមកនូវក្លរ
ម្ព្ួយបារមភមយួរាំននួផ្ងខដរ ខដលកន៉ុងលនាុះរមួមាន ក្លរលកនីល ងី
ថ្នបញ្ា ស្សបបនិមមិត្ នងិម្បព័្នធស្សវ័យម្បវត្តិកមមលៅកន៉ុងវស័ិ្សយក្លរង្ហរ
ខដលអារនឹងជ្ាំនួស្សកមាល ាំងព្លកមមរបស់្សមន៉ុស្សស លហយីអារនាាំឲ្យ
ឈានលៅដល់ក្លរបាត់្បង់ក្លរង្ហរ និងនាាំឲ្យមានកាំលណីនថ្ននិកមម
ភាព្ក្លន់ខត្ខពស់្សជាម៉ុន។ លោងតាមរបាយក្លរណ៍របស់្សធនាោរ
ព្ិភព្លោកលៅឆ្ន ាំ២០១៦ ក្លរង្ហរកន៉ុងម្បលទស្សរិនម្បមាណ៧៧% 
ស្សថិត្លៅលម្ក្លមហានិភ័យថ្នក្លរជ្ាំនួស្សលោយស្សវ័យម្បវត្តិកមម (Citi 
and Oxford Martin School, 2016)។ លទុះបជីាបមាល ស់្សប្ូរ
ក្លរង្ហររបស់្សកមមករ ព្ឹងខផ្ែកលលីស្សនា៉ុុះថ្នក្លរចាប់យកបលរចកវទិាមក
លម្បីម្បាស់្សលោយសាថ ប័នជ្ាំនញួ និងលស្សដឋករិចក៏លោយ កមមករម្បមាណ 
៣៧៥ ោននាក់ នងឹលៅខត្ម្ត្ូវក្លរផ្ទល ស់្សបតូរម៉ុខរបររបស់្សខលួនលៅឆ្ន ាំ 
២០៣០ ដខដល (McKinsey Global Institute, 2017)។ ដូលរនុះ
ជ្ាំនាញ នងិរាំលណុះដឹងងមីៗ ឬក្លរស្សម្មបខលួនជាមយួនឹងបលរចកវទិា 
លហយីនិងមា ស្ស៉ុីនទាំលនីបៗ គួរខត្ជាអាទិភាព្រមបង។ 

មួយវញិលទៀត្ កាំលណីនថ្នវសិ្សមភាព្ស្សងគម ក៏ជាផ្លអ្វជិ្ជមានមួយ
លទៀត្របស់្សអ្នាគត្ថ្នឧស្សាហកមម ៤.០។ ដូរបានលរៀបរាប់ខាង
លលី បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី នឹងមានស្សក្លត ន៉ុព្លខាល ាំងក្លល កន៉ុងក្លរ
លលីកកមពស់្សគ៉ុណភាព្ជ្ីវតិ្របស់្សមន៉ុស្សស ប ៉ុខនតលៅមានមន៉ុស្សសលម្រីន
ណ្ដស់្ស ខដលមិនទន់សូ្សមបខីត្មានឱក្លស្សទទួលបានអ្ត្ថម្បលោជ្ន៍
ព្ីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមជ្ាំនាន់ម៉ុនៗលៅល យី។ ជាក់ខស្ស្ង មន៉ុស្សស
ោ ងលហារណ្ដស់្ស ៦០០ ោននាក់ ខដលរកស្ស៉ុរីិញ្ច ឹមជ្វីតិ្លោយ
ក្លរលធវីខម្ស្សរមាក រ ោម នលទធភាព្លម្បីម្បាស់្សយនតកមម ខដលជាបលរចក



វ  ៉ុល១ លលខទី៣ ថ្ងៃទី២៧ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

www.cd-center.org           5/7 

វទិាបលងកីត្ល ងីកន៉ុងជ្ាំនាន់បដវិត្តន៍ឧស្សាហកមមទ១ី លហយីមន៉ុស្សស
ម្បខហល ៤ រន់ោននាក់ លៅទូទាំងពិ្ភព្លោក លៅខត្ោម ន
លទធភាព្លម្បីម្បាស់្សម្បព័្នធអ្៉ុនីធឺណិត្ (Trailhead, n.d.)។ លលីស្សព្ី
លនុះ អ្នកខដលអារទទួលផ្លលម្រីនបាំផ្៉ុត្ព្ីបលរចកវទិា និងនវាន៉ុវត្តន៍
ថ្នឧស្សាហកមម ៤.០ លនុះ លម្រីនបាំផ្៉ុត្ ភាគលម្រីនគឺជាអ្នកផ្គត់្ផ្គង់
មូលធន រមួមានអ្នកលធវនីវាន៉ុវត្តន៍ មាច ស់្សភាគហ ៉ុន និងវនិិលោគិនជា
លដីម (Schwab, 2016b)។ ដូលរនុះលហយី សាថ នភាព្លនុះអារនាាំឲ្យ
មានក្លរបាត់្បង់ទាំន៉ុករិត្តលលីស្សងគម លោយសារខត្គមាល ត្ថ្នម្បាក់
រាំណូលរវាងមាច ស់្សមូលធន នងិកមមករក្លន់ខត្ធាំលៅ។ 

លម្ៅព្ីលនុះ ស្សនតិស្ស៉ុខម្បព័្នធអ្៉ុីនធឺណិត្ ក៏ជាអ្វីខដលម្បលទស្ស និង
ជ្ាំនួញជាលម្រនី កាំព្៉ុងមានក្លរម្ព្ួយបារមភោ ងខាល ាំងកន៉ុងយ៉ុគស្សម័យ
ឌ្ីជ្ីងល។ ក្លរគាំរាមកាំខហង និងហានិភ័យលៅកន៉ុងស្សនតសិ្ស៉ុខម្បព័្នធ 
អ្៉ុីនធណិឺត្ បានលកីត្មានក្លន់ខត្ខាល ាំង លៅលព្លខដលទនិនន័យរបស់្ស
អ្នកលម្បីម្បាស់្សរាប់ោននាក់ រមួមានទាំងព័្ត៌្មានផ្ទា ល់ខលួន គណនី
ធនាោរ និងព័្ត៌្មានអ្ាំព្ីស្សកមមភាព្ម្បចាាំថ្ងៃ ម្ត្ូវបានបញ្ជូ នព្ី       
បលរចកវទិាទាំលនីបៗ ជាព្ិលស្សស្សបលរចកវទិាកាំណត់្ស្សញ្ា  ខដលភាជ ប់
ជាមួយឧបករណ៍លម្បីម្បាស់្សលផ្សងៗ កន៉ុងជ្ីវតិ្ម្បចាាំថ្ងៃរបស់្សមន៉ុស្សស។  
លដីមបកី្លរររទិននន័យរលស្សបី និងម្ទព្យមានត្ថ្មលនានាព្ីក្លរលួរ
របស់្ស Hackers លលីម្បព័្នធអ្៉ុីនធណិឺត្ រោឋ ភិបាល និងសាថ ប័ន
ជ្ាំនួញ ម្ត្ូវមានវធិានក្លរ នងិយនតក្លរលឆលីយត្បខដលមានភាព្លជ្ឿន
លលឿន នងិមានបរច៉ុបបននភាព្ ស្សម្មាប់បញ្ា ស្សនតសិ្ស៉ុខខដលលកីត្មាន
ល ងីជាបនតបនាា ប់លលីម្បព័្នធអ្៉ុនីធណិឺត្។ ម្ព្តឹ្តិក្លរណ៍ថ្នក្លរវាយ
ម្បហារលមលរាគតាមកមមវធិីក៉ុាំព្យូទ័រលឈាម ុះ “WannaCry” ខដលលកីត្
មានទូទាំងព្ិភព្លោកលៅឆ្ន ាំ២០១៧ គឺជាក្លរកត់្ស្សមាគ ល់ និងជា
ឧទហរណ៍ថ្នក្លរវាយល៉ុករបស់្សម្កុម Hackers រូលក៉ុាំព្យូទ័រម្បខហល 
២ខស្សនលម្គឿង លៅតាមបណ្្ដទីតាាំងនានាដល់លៅជាង១០០ម្បលទស្ស 
(Comptroller and Auditor, 2017)។ ក្លរវាយល៉ុកលនុះ បាន 
បង្ហា ញោ ងរាស់្សថា ក្លរម្បងុម្បយត័្នខពស់្សរាំលរុះស្សនតសិ្ស៉ុខឌ្ីជ្ីងល 
គឺជាកតាត ចាាំបារ់បាំផ្៉ុត្មយួ លោយសារលគមនិអារព្ាករទ៉ុកជាម៉ុន

បាននូវក្លរវាយម្បហារតាមម្បព័្នធអ្៉ុីនធណិឺត្ ជាពិ្លស្សស្សកន៉ុងលព្ល
ខដលអ្វីៗលស្សាីរខត្ទាំងអ្ស់្ស ម្ត្ូវបានខកខម្បឲ្យក្លល យជាឌ្ីជ្ីងល។ 
កន៉ុងករណីលផ្សងលទៀត្ ស្សស្រង្ហគ មតាមម្បព័្នធអ្៉ុីនធណិឺត្ក៏បានបងកក្លរ
ម្ព្ួយបារមភដល់បណ្្ដម្បលទស្សកន៉ុងស្សកលលោកខដរ លោយមានក្លរ
លម្បីម្បាស់្សបលរចកវទិាលជ្ឿនលលឿន និងទាំលនបីៗបាំផ្៉ុត្លនុះ លដមីបលីស្ស៉ុីប
ក្លរណ៍លួរយកព័្ត៌្មានស្សមាៃ ត់្ ឬបងកភាព្វកឹវរខផ្នកនលោបាយ
លៅកន៉ុងម្បលទស្សរបស់្សព្ួកលគ។ 

❖ និន្នា ការននបដិវ តនឧ៍ស្សាហកម្មទី៤ 

បណ្្ដម្បលទស្សជាលម្រីនកន៉ុងត្ាំបន់ និងព្ិភព្លោក បានបង្ហា ញព្ី
កិរចខិត្ខាំម្បឹងខម្បងរបស់្សខលួនលលីក្លរលម្ត្ៀមខលួន ឬស្សឹងខត្កាំព្៉ុងស្សថិត្
កន៉ុងដាំណ្ដក់ក្លលថ្នក្លរអ្ន៉ុវត្តលោលនលោបាយរបស់្សខលួនស្សម្មាប់
ក្លររូលមកដល់ថ្នឧស្សាហកមម ៤.០ លដមីបធីានាថាស្សងគមរបស់្ស
ព្ួកលគនងឹអារស្សម្មបខលួន នងិចាប់យកឱក្លស្ស នងិអ្ត្ថម្បលោជ្ន៍
ដ៏លម្រីនលលសី្សលប់ ខដលអារទទួលបានព្បីលរចកវទិាទាំលនបីៗកន៉ុង
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី។ ឧទហរណ៍៖ រោឋ ភបិាលម្កងុលប ក្លាំង 
បានបលងកីត្គាំនិត្ផ្តួរលផ្តមីមួយលឈាម ុះថា “ផ្លតិ្លៅម្បលទស្សរិនឆ្ន ាំ
២០២៥ (Made in China ២០២៥)” លដីមបផី្ទល ស់្សប្ូរម្បលទស្សរិន
ឲ្យលៅជាមហាអ្ាំណ្ដរបលរចកវទិា និងបលងកីនក្លរអ្ភិវឌ្ឍបលរចក
វទិាស្សម្មាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកមមទ៤ី (Kania, ២០១៩)។ រឯី
កន៉ុងត្ាំបន់អាស្ស៉ុអីាលគនយវ៍ញិ ស្សិងាប៉ុរ ី គឺជាម្បលទស្សស្សកមមបាំផ្៉ុត្មយួ 
ខដលបានលលីកកមពស់្សក្លរផ្ទល ស់្សបតូរខផ្នកបលរចកវទិា និងឌ្ជី្ងីលលៅ
កន៉ុងស្សងគមរបស់្សខលួន។ លម្ៅព្ីរកេ៉ុវស័ិ្សយថ្នក្លរសាងស្សង់ទីម្កុងថ្វឆ្ល ត្ 
ស្សិងាប៉ុរបីានខិត្ខាំម្បឹងខម្បងជួ្យដល់ម្កុមហ ៉ុនកន៉ុងម្សុ្សក កន៉ុងក្លរ
បលងកីត្យ៉ុទធសាស្រស្សត លដីមបីលធវីក្លរផ្ទល ស់្សប្ូរខបបឌ្ីជី្ងលថ្នគាំរូធ៉ុរកិរច
របស់្សព្ួកលគ តាមរយៈក្លរោក់ឲ្យលម្បីម្បាស់្សស្សនាស្សសន៍វាស់្សស្សាង់ភាព្
លម្ត្ៀមខលួនស្សម្មាប់ឧស្សាហកមម (Smart Industry Readiness 
Index) – លដីមបកីាំណត់្ និងលផ្ទត ត្លលីទិដឋភាព្ស្សាំខាន់ៗ កន៉ុងក្លរផ្ទល ស់្ស
បតូរគាំរូធ៉ុរកិរច – និងតារាងស្សម្មាប់ក្លរវាយត្ថ្មល (Assessment 
Matrix) –លដីមបោីក់លរញនូវខផ្នក្លរស្សកមមភាព្ស្សម្មាប់ក្លរផ្ទល ស់្សបតូរ 
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និងវាយត្ថ្មលលលីភាព្លព្ញលកេណៈខផ្នកឌ្ីជ្ីងលរបស់្សព្ួកលគ 
(Singapore Economic Development Board, 2018) ។ 

លៅកន៉ុងបរបិទកមព៉ុជា និនាន ក្លរថ្នក្លរផ្ទល ស់្សបតូរខផ្នកឌ្ជី្ីងល ម្ត្ូវបាន
យកមកអ្ន៉ុវត្តជាបនតបនាា ប់ លោយរោឋ ភិបាលកមព៉ុជា ក៏ដូរជាវស័ិ្សយ
ឯកជ្នផ្ងខដរ។ ឧទហរណ៍៖ កមព៉ុជាមានគាំនិត្ផ្តួរលផ្តមីជាលម្រីន
ម្ត្ូវបានបលងកតី្ល ងី ខដលោាំម្ទលោយម្កុមហ ៉ុនឯកជ្ន លដីមបលីលីក
ទឹករិត្តដល់ស្សហម្គិនវយ័លកមង កន៉ុងក្លរបលងកតី្ធ៉ុរករិចឌ្ីជ្ងីលផ្ទា ល់
ខលួន។ មនិខត្ប ៉ុលណ្ដណ ុះ ម្កស្សួងលស្សដឋកិរច នងិហរិញ្ាវត្ថ៉ុ បានផ្តួរលផ្តីម
បលងកីត្ឲ្យមាន ធនាោរ SMEs លដីមបផី្តល់លទធភាព្ដល់ស្សហម្ោស្ស
ធ៉ុនតូ្រ នងិមធយមកន៉ុងក្លរខស្សវងរកមូលនិធិជ្ាំនួយ និងលលីកកមពស់្ស
ក្លរបលងកីត្ធ៉ុរកិរចឌ្ជី្ីងលលៅកន៉ុងម្បលទស្ស។ ងមីៗលនុះ នាយករដឋមស្រនតី
កមព៉ុជា បានផ្តល់អ្ន៉ុសាស្សន៍ដល់គណៈកមាម ធិក្លរលោលនលោបាយ
លស្សដឋកិរច និងហរិញ្ាវត្ថ៉ុ ឲ្យបលងកីត្ម្កបខណឌ លស្សដឋកិរចឌ្ជី្ីងលលដីមបី

លលីកកមពស់្សក្លរអ្ភិវឌ្ឍលស្សដឋករិច និងស្សងគម លោយលផ្ទត ត្លលីទដិឋភាព្
ស្សាំខាន់ៗរាំនួន៣៖ ទី១) ក្លរអ្ភិវឌ្ឍលហោឋ ររនាស្សមព័នធស្សម្មាប់ 
វស័ិ្សយឌ្ីជ្ីងល និងក្លរលរៀបរាំម្បព័្នធទូទត់្ម្បាក់លអ្ ិរម្ត្ូនិក,      
ទី២) ក្លរបលងកីត្ថាន លឌ្ីជ្ីងល និងក្លរអ្ភិវឌ្ឍម្បព័្នធធ៉ុរកិរចឌ្ជី្ីងល, 
និង ទី៣) ក្លរលលីកកមពស់្សឌ្ីជ្ងីលូបនីយកមមរោឋ ភិបាល ស្សហម្គិន
ភាព្ និងទិននន័យលបីករាំហ។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ រោឋ ភិបាលកមព៉ុជា
ក៏បានខិត្ខាំលលីកកមពស់្សស្សនតសិ្ស៉ុខឌ្ីជ្ីងលលៅកន៉ុងម្បលទស្ស តាមរយៈ
ក្លរបលងកីត្លោលនលោបាយ បទបបញ្ាត្តិរាប់ និងស្សតង់ោររមួលផ្សងៗ 
លដីមបីធានាស្ស៉ុវត្ថិភាព្ថ្នបរោិក្លស្សថ្នក្លរលធវីធ៉ុរកិរចកន៉ុងលស្សដឋកិរច   
ឌ្ីជ្ីងល។ ខត្លទុះជាោ ងណ្ដក៏លោយ កិរចខតិ្ខាំម្បឹងខម្បងទាំងលនុះ 
លៅខត្មិនអារផ្តល់ភាព្រាស់្សោស់្សមួយថា លត្ីវាម្គប់ម្ោន់លហយី
ឬលៅ ស្សម្មាប់រាជ្រោឋ ភិបាល សាថ ប័នជ្ាំនួញ ស្សងគម និងជាព្លិស្សស្ស
ម្បជាជ្នទូលៅ អារលម្ត្ៀមខលួនររួរាល់ស្សម្មាប់ក្លររូលមកដល់ថ្ន
ឧស្សាហកមម៤.០៕
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