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ម ៉ៅ  សាំណាង* 
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*ម ៉ៅ  សាំណាង  រច្ចុរបន្នរមប្រីការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាន្ថ្ន្សាា ន្ីយទូ៍រទសសន៍្ ភី អ្ិន្ អ្ិន្។ 

 

© រកាសិទធមោយ រអ្ក  | ែលឹរសារថ្ន្អ្តារទមន្េះគឺជាគាំនិ្តររស់អ្នកនិ្ពន្ធផ្ទា េ់ និ្ងរិន្ឆលុ េះរញ្ច ាំងអ្ាំពីទសសន្ៈររស់
រជឈរេឌ េអ្ភិវឌ្ឍន៍្ករពុជា។ 

មសច្កដសីមងេរ៖ រដិវតតន៍្ឧសាហ៍ករមទី៤ មាន្ឥទធិពេយ៉ៅ ងខ្ល ាំងសប្មារ់ប្រជាជន្ករពុជា ក៏ដូច្ជាការប្រកតួប្រខជងមសដឋកិច្ច
និ្ងពាេិជជករមកនុងប្ករែេឌ ជាតិ និ្ងអ្ន្តរជាតិ។ ប្រសិន្មរីរិន្មាន្ការមប្តៀរែលួន្ឱ្យបាន្ប្គរ់ប្ជុងមប្ជាយជារុន្ សប្មារ់
ទទេួយក និ្ងកាត រ់យកកាលានុ្វតតភាពនាំរកមោយរដិវតតន៍្ងមីមន្េះ ករពុជាអាច្ជួរនឹ្ងការខ្តរង់ប្រមយជន៍្យ៉ៅ ងមប្ចី្ន្។ 
ទន្ាឹរមន្េះ ធន្ធាន្រនុ្សស កមាល ាំងពេករម គាំនិ្តថ្ច្នប្រឌិ្តងមីៗ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្កនុងការមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិាគឺជាកត្តត ច្របង
ខដេករពុជាកាំពុងប្តូវការជាចាំបាច់្នមពេរច្ចុរបន្ន។ មោយសារករពុជាជាប្រមទសខដេមាន្សកាត នុ្ពេយុវជន្ែពស់ ដូច្មន្េះ
យុវជន្ករពុជា កាំពុងកាល យជាតអួ្ងគដ៏សាំខ្ន់្រួយមៅកនុងសរ័យរដិវតតន៍្ឧសាហករមទាំមនី្រមន្េះ។ យ៉ៅ ងណាកតី មដីរបកីរពុជាអាច្
ចរ់យក និ្ងមប្រីប្បាស់រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤មន្េះបាន្មោយរេូន្ តប្រូវឱ្យមាន្ការចូ្េររួពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័ន្ធ កនុងមនេះ
តអួ្ងគរីសាំខ្ន់្ៗ ខដេនឹ្ងប្តូវមេីកយករកពិភាកាអ្ាំពីតនួទី និ្ងច្ាំខេកចូ្េររួរិន្ែវេះររស់ពួកគាត់ ររួមាន្ប្រជាពេរដឋ 
វស័ិយឯកជន្ និ្ងរាជរោឋ ភិបាេ។ ែលឹរសារកនុងអ្តារទមន្េះ រងាា ញពីធាតុចូ្េគន្លឹេះខដេបាន្ពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័ន្ធននររួ
រញ្ចូ េគាន  កនុងន័្យមធវីយ៉ៅ ងណារមងកីតមាន្កិច្ចពិភាការយួអ្ាំពី “រដិវតតន៍្ឧសាហ៍ករមទី៤ មៅករពុជា”។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
តសចកេីត្េើម្ 

កនុងរយៈមពេរយួទសវតសរចុ៍្ងមប្កាយមន្េះ ករពុជាបាន្កាល យជា
ប្រមទសខដេមាន្សន្ាុេះមសដឋកិច្ចរកីច្មប្រីន្ឆ្រ់រហ័សមសាីរប្គរ់
វស័ិយមៅកនុងតាំរន់្អាសុីអាមគនយ។៍ មយងត្តរការពាករអ្ប្ត្ត
កាំមេីន្មសដឋកិច្ចករពុជា មោយធនគារពិភពមលាកឆ្ន ាំ២០១៨ 
ករពុជាមាន្េាំនឹ្ងកាំមេីន្មសដឋកិច្ចជារធយរ ៧,៥ភាគរយ ខដេ
តមួេែមន្េះរងាា ញថា រាជរោឋ ភិបាេករពុជា បាន្អ្នុ្វតតមគាេ
ន្មយបាយមសដឋកិច្ច និ្ងពាេិជជករមយ៉ៅ ងេអប្រមសីរ ប្ពរទាំង
ជាំរុញមសាីរប្គរ់វស័ិយទាំងអ្ស់ឱ្យមាន្សន្ាុេះខ្ល ាំងកាល  ប្សរត្តរ
ការវវិតតថ្ន្រមច្ចកវទិាកនុងយុគសរ័យរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ 
នមពេរច្ចុរបន្ន។ 

ទន្ាឹរនឹ្ងការរកីច្មប្រីន្រមច្ចកវទិាកនុងសរ័យឧសាហករមទី៤ 
ករពុជាក៏កាំពុងប្រឹងខប្រងប្រកួតប្រខជងមសដឋកិច្ច និ្ងពាេិជជករម
ទាំងកនុងប្ករែេឌ តាំរន់្ និ្ងកសាងមែឿន្មសដឋកិច្ចររស់ែលួន្ឱ្យ
រងឹមាាំ មោយទរទរសកាត នុ្ពេធន្ធាន្រនុ្សស កមាល ាំងពេករម 
គាំនិ្តថ្ច្នប្រឌិ្តងមី  ៗ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្កនុងការមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា
មោយចាំបាច់្រាំផុត។ យុវជន្ករពុជា កាំពុងកាល យជាតួអ្ងគរយួ
សាំខ្ន្ ់ មៅកនុងយុគសរ័យរមច្ចកវទិាដ៏ទាំមនី្រមន្េះ។ យុវជន្
ករពុជាជាកមាល ាំងច្េករសាំខ្ន់្រាំផុត ខដេប្តូវមប្តៀរែលួន្មដីរត្តរ
រមច្ចកវទិា មហយីមប្រីប្បាស់ ដឹកនាំ និ្ងចូ្េររួរមងកីតគាំនិ្តងមីៗ
កនុងការទញយកអ្តាប្រមយជន៍្ជាអ្តិររមាពីរមច្ចកវទិាទាំង
មនេះ។ យ៉ៅ ងណាកតី ការគិតគូរ និ្ងមប្តៀរែលួន្ឱ្យបាន្ប្គរ់ប្ជុង
មប្ជាយកនុងការរកដេ់រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មៅកនុងរររិទ
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ករពុជា ទរទរមាន្ការចូ្េររួពីតួអ្ងគរីសាំខ្ន់្ៗកនុងដាំមេីរដ៏
ខវងឆ្ៃ យមៅមពេអ្នគត ខដេររួមាន្៖ ប្រជាពេរដឋ វស័ិយ
ឯកជន្ និ្ងរាជរោឋ ភិបាេ។ 

សាំេួររយួដ៏សាំខ្ន់្រាំផុតមៅមពេមន្េះ មតីប្គរ់តួអ្ងគទាំងអ្ស់
ប្តូវមប្តៀរែលួន្ទុកជារុន្ដូច្មរតច្ែលេះ រុន្នឹ្ងរដិវតតន៍្ឧសាហករម
ទី៤ ចូ្េរកដេ់ករពុជា? ឬមយងីអាច្និ្យយមោយែលីថា “មតី
ករពុជាគរួមប្តៀរែលួន្ដូច្មរតច្ សប្មារ់រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤”? 

តហរុអ្វី្រវូនិយាយព ី“បដិវរេនឧ៍សាហកម្មទី៤” 
តៅកម្ពុជា? 

មពេនិ្យយដេ់រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មគខតងគិតមៅដេ់
ពាកយថា “រដិវតតន៍្ឧសាហករម” ជារុន្សិន្។ ពាកយ “រដិវតតន៍្
ឧសាហករម” មាន្ន័្យថា ការរមងកីតគាំនិ្តន្វានុ្វតតន៍្ងមីៗ រមប្រី
ដេ់វស័ិយឧសាហករមកនុងន័្យកាត់រន្ាយការមប្រីប្បាស់កមាល ាំង
រនុ្សស រមងកីន្គុេភាពផេិតករមមេឿន្ឆ្រ់រហ័ស និ្ងងាយ
ប្សួេកនុងទាំនក់ទាំន្ង។ រញ្ា តតិ “រដិវតតន៍្ឧសាហករម” ប្តូវ
បាន្មប្រីដាំរូងរាំផុតនមដីរសតវតសរទី៍១៨ មៅច្ប្កភពអ្ង់មគលស
អ្ាំឡុងឆ្ន ាំ១៧៦០ គឺរុន្មពេសង្គ្ងាគ រមលាកមេីកទី១ បាន្
មកីតមឡងីមៅរវាងឆ្ន ាំ (១៩១៤ -១៩១៨)។ មហតុផេទាំងមន្េះ
បាន្មធវីឱ្យពិភពមលាកឈាន្មជីង ចូ្េមៅកនុងសរ័យផេិតករម
មប្គឿងមរកានិ្ក។ រឯីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី២ បាន្មកីតមៅចុ្ង
សតវតសរទី៍១៩ មោយវតតមាន្ប្រព័ន្ធរាំពង់រងាូរ និ្ងការផេិត
ថារពេអ្គគិសនី្ ខដេមាន្សរតាភាពរមងកីន្ររមិាេផេិត
ផេមប្ចី្ន្ជាងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី១ រារ់សិរដង។ ច្ាំខេក 
រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៣ គឺជាការរកម ញីរមច្ចកវទិាកុាំពយូទ័រ 
និ្ងការរមងកីតប្រព័ន្ធអីុ្ន្ធឺេិតមឡងី។ ដាំណាក់កាេរដិវតតន៍្
ឧសាហករមទី៣ បាន្ចរ់មផដីរកនុងទសវតសរ៦៍០ ថ្ន្សតវតសរ ៍
ទី២០ (History, 2019)។ 

មោយខឡកពាកយថា “រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤” ឬអាច្មៅរា៉ៅង
មទៀតថា “ឧសាហករម៤.០” ជារញ្ា តតិងមីរយួ ប្តូវបាន្មប្រីសប្មារ់
សមាគ េ់មៅមេីជាំនន់្ងមីថ្ន្ការរកីច្មប្រីន្ និ្ងរមងកីតរមច្ចកវទិា
ជាំន្សួឱ្យការមប្រីប្បាស់កមាល ាំងដុេររស់រនុ្សស ខដេរមច្ចកវទិា

ថ្ន្រដិវតតន៍្ឧសាហករមមន្េះ បាន្ជយួសប្រួេដេ់ជីវភាពរស់
មៅប្រចាំថ្ងៃររស់រនុ្សសជាតិ ត្តររយៈការតភាជ រ់រណាត ញអីុ្ន្
ធឺេិតមេបឿន្មេឿន្ (ប្រព័ន្ធ 5G) ប្រព័ន្ធគរនគរន៍្ព័ត៌មាន្
វទិា និ្ងរញ្ា សិរបនិ្រមិតជាមដីរ (សមាា សន៍្ ឯ.ឧ អឹុ្ង វុត្តា , ឆ្ន ាំ
២០១៩)។ រមច្ចកវទិាមជឿន្មេឿន្មៅកនុងរដិវតតន៍្ឧសាហករម
ទី៤ មាន្ដូច្ជាការមបាេះពុរព3D ការមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិារមងកីត
រនុ្សសយន្ត រមច្ចកវទិាជីវសាង្គ្សត Quantum Computing 
ទាំមនី្រករមមេីរណាដ ញទូរគរនគរន៍្ ប្រព័ន្ធវភិាគទិន្នន័្យធាំ 
(Big Data Analytics) រមច្ចកវទិាណាេូ (Nanotechnology) 
រមច្ចកវទិា Gene Sequencing ការរមងកីតរមច្ចកវទិារ ៉ៅូរ៉ៅូត 
(Robotics) រងយន្តថ្វឆ្ល ត ប្រព័ន្ធកាំេត់សញ្ា  (Sensor) និ្ង
ច្ាំមេេះដឹងងមីៗអ្ាំពីការប្គរ់ប្គងផេិតករមជាមដីរ (Petrillo, 
Felice, Cioffi, & Zomparelli, 2018)។ 

ឯកសារជាំន្ួយសាម រតីអ្ាំពីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ររស់រជឈ- 
រេឌ េអ្ភិវឌ្ឍន៍្ករពុជា បាន្មេីកមឡងីថា រញ្ាតតិ “ឧសាហករម
៤.០” ប្តូវបាន្កាំេត់មៅកនុងពិព័រេ៌ដ៏ធាំរួយមឈាម េះ Hannover 
ឆ្ន ាំ២០១១ មៅប្រមទសអាេលឺរ៉ៅង់ មោយសាំមៅមេីការផ្ទល ស់រតូរ
ខែសសងាវ ក់តថ្រលសកេ ខដេមកីតមឡងីមោយការររួរញ្ចូ េគាន  
រវាងប្រព័ន្ធនិ្រមិត និ្ងរូរសាង្គ្សតថ្ន្ផេិតករមកនុង “មរាងច្ប្កថ្វ
ឆ្ល ត” (រុន្នីវសិាេ, ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ជាក់ខសតង ឧសាហករម៤.០ 
រច្ចុរបន្នកាំពុងចរ់មផតីរមាន្វតតមាន្ មៅកនុងរណាត ប្រមទសជា
មប្ចី្ន្កនុងសកេមលាក ររួមាន្សហរដឋអាមររកិ ជរ៉ៅុន្ ប្រមទស
កនុងតាំរន់្អឺ្រ ៉ៅុរ និ្ងរណាត ប្រមទសរយួច្ាំន្ួន្មៅតាំរន់្អាសុី។ 
ភសតុត្តងទាំងមន្េះ មធវីឱ្យរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ វវិតតែលួន្កាន់្
ខតច្ាស់មឡងីៗ មហយីកាំពុងប្គរដេត រ់ និ្ងមាន្វសិាេភាព
មេីរដិវតតន៍្ឧសាហករមរីជាំនន់្រុន្ៗទាំងអ្ស់។ 

ជាររួ ការផតេ់និ្យរន័្យឱ្យរញ្ា តតិ “រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤” 
រហូតរកដេ់មពេមន្េះ ហាក់មៅពុាំទន់្ច្ាស់លាស់មៅមឡយី
សប្មារ់រររិទករពុជា។ កាេណានិ្យយអ្ាំពី “ឧសាហករម
៤.០” មាន ក់ៗមប្ចី្ន្ខតភាជ រ់មៅនឹ្ងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី១ ទី២ 
និ្ងទី៣ មហយីពួកមគមេីកមឡងីថា វាជាការរកីច្មប្រីន្រមច្ចក
វទិាងមី  ៗឬការរមងកីតរញ្ា សរបនិ្រមិត។ រ៉ៅុខន្ត ត្តររយៈការយេ់
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ម ញីទាំងមនេះ វាទាំន្ងសាំមៅដេ់ដាំមេីរការរកីច្មប្រីន្រមច្ចក
វទិាខ្ងមេី កនុងន័្យខតរួយ។ ប្តង់ច្ាំេុច្មន្េះ មគអាច្សន្មត
ថា រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤មន្េះ ជាការវវិតតរន្តិច្រតងៗថ្ន្រមច្ចក
វទិាងមី  ៗខដេបាន្ឆលងកាត់និ្ងកាំពុងភាជ រ់ែលួន្មៅនឹ្ងរដិវតតន៍្
ឧសាហករមរីជាំនន់្រុន្ មោយរខន្ារនឹ្ងការរកីច្មប្រីន្វស័ិយ
ព័ត៌មាន្ឌី្ជីងេ ឬរមច្ចកវទិាឌី្ជីងេនមពេរច្ចុរបន្ន។ 

បដិវរេន៍ឧសាហកម្មទី៤ កនងុបរបិទកម្ពុជា  

រកប្តឹរមពេមន្េះ ពុាំទន់្មាន្ការរញ្ជ ក់ច្ាស់លាស់ណារយួ
ថាមតីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ បាន្ចូ្េរកករពុជា ត្តាំងពីមពេ
ណាមនេះមឡយី។ ត្តររយៈវតតមាន្ថ្ន្ការរកីច្មប្រីន្រមច្ចកវទិា
មៅករពុជា មគអាច្និ្យយបាន្ថា ករពុជាបាន្ និ្ងកាំពុងចរ់យក
រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ រកមប្រីប្បាស់រមេតី រៗ។ ការនិ្យយ
ដូច្មន្េះ គឺខផអកមៅមេីតងភាពជាក់ខសតងរយួច្ាំន្នួ្  ដូច្ជាការ
រមងកីត និ្ងមប្រីប្បាស់ករមវធីិត្តរទូរស័ពាសប្មារ់មៅរមធាបាយ
មធវីដាំមេីរប្រចាំថ្ងៃ ការរាំពាក់រមច្ចកវទិាមា៉ៅ សុីន្មសកន្វតតមាន្
ត្តរអ្ងគភាពសាធារេៈនិ្ងឯកជន្ ការប្គរ់ប្គងប្រព័ន្ធកាមររា៉ៅ
សុវតាិភាពភាជ រ់នឹ្ងករមវធីិទូរស័ពាថ្ដទាំមនី្រ ការរាំពាក់រមច្ចកវទិា
មា៉ៅ សុីន្ទាំមនី្រ មៗៅត្តរមរាងច្ប្កឧសាហករមរួយច្ាំន្នួ្ ការត
ភាជ រ់រណាត ញទូរគរនគរន៍្ ក៏ដូច្ជារមច្ចកវទិាមអ្ឡចិ្ប្តូនិ្ក
មផសងៗជាមដីរ។ រមច្ចកវទិាងមីៗទាំងមន្េះកាំពុងរមប្រីដេ់វស័ិយ
ជាមប្ចី្ន្មៅករពុជា ជាពិមសសវស័ិយមសដឋកិច្ច ឬអាច្មៅបាន្
ថា មសដឋកិច្ចឌី្ជីងេ។ 

ទន្ាឹរការរកីច្មប្រីន្រមច្ចកវទិាងមី មៗន្េះ ឯកឧតតរ អឹុ្រ វុត្តា  អ្នកនាំ
ពាកយថ្ន្និ្យត័ករទូរគរនគរន៍្ករពុជា បាន្មាន្ប្រសាសន៍្ថា 
ឧសាហករម៤.០ រិន្ទន់្ចូ្េរកករពុជាមនេះមទ។ “រច្ចុរបន្ន
ករពុជាពុាំទន់្កាល យជាប្រមទស ខដេឈាន្ចូ្េដេ់ដាំណាក់កាេ
មប្រីប្បាស់ឧសាហករម៤.០មនេះមទ រាជរោឋ ភិបាេករពុជាមាន្
មគាេន្មយបាយ និ្ងមប្រីប្បាស់មសដឋកិច្ចឌី្ជីងេឱ្យបាន្ប្រមសីរ 
មហយីមៅមពេខដេមសដឋកិច្ចឌី្ជីងេរកីច្មប្រីន្ មនេះករពុជា
នឹ្ងមធវីដាំមេីរចូ្េដេ់រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ប្រខហេរវាង
១០ឆ្ន ាំខ្ងរុែមទៀត” (រទសមាា សន៍្ ឯ.ឧ អឹុ្រ វុត្តា , ឆ្ន ាំ២០១៩)

។រង្គ្ន្តីជាំនញថ្ន្និ្យត័ករទូរគរនគរន៍្ករពុជា បាន្ពន្យេ់
រន្តថា “ឧសាហករម៤.០ គឺជាការយករមច្ចកវទិារកមប្រីប្បាស់
មដីរបផីេិតករមមៅកនុងឧសាហករមមោយពឹងខផអកទាំងប្សុង
មេីប្រព័ន្ធឌី្ជីងេ  មហយីឧសាហករម៤.០ អាច្ចូ្េរកដេ់
ករពុជាបាន្ េុេះប្ត្តខតករពុជារកីច្មប្រីន្ និ្ងអាច្ោក់រញ្ចូ េ
ការមប្រីប្បាស់ប្រព័ន្ធឌី្ជីងេមេីប្គរ់វស័ិយ ររួទាំងកសិករម
ឌី្ជីងេ មសវាករមឌី្ជីងេ និ្ងពាេិជជករមឌី្ជីងេជាមដីរ” 
(រទសមាា សន្៍ ឯ.ឧ អឹុ្រ វុត្តា , ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 

ត្តររយៈអ្ាំេេះអ្ាំណាងមន្េះ ប្រសិន្មរីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី
៤ ចូ្េរកករពុជាខរន្ មនេះវានឹ្ងមដីរតយួ៉ៅ ងសាំខ្ន់្កនុងការភាជ រ់
ទាំនក់ទាំន្ងព័ត៌មាន្មៅវញិមៅរករវាងរនុ្សសនិ្ងរនុ្សស និ្ង 
រវាងរនុ្សសនិ្ងរមច្ចកវទិាមោយវធីិសាង្គ្សដងាយប្សួេរាំផុត។ 
ជាក់ខសតងគឺឧសាហករម៤.០ នឹ្ងផតេ់ផេប្រមយជន៍្យ៉ៅ ង
មប្ចី្ន្សប្មារ់មសដឋកិច្ច ពាេិជជករម កាលានុ្វតតភាពការងារ 
និ្ងការរកីច្មប្រីន្កនុងឧសាហករមននមៅករពុជា។ 

សារ្បតយាជន៍បដិវរេឧសាហកម្មទី៤ ស្ាប់
កម្ពុជា  

រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ នឹ្ងអ្តាផតេ់ប្រមយជន៍្យ៉ៅ ងសន្ធឹក
សប្មារ់ករពុជាខដេជាប្រមទសកាំពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងសប្មារ់ករពុជា
ខដេនឹ្ងកាល យែលួន្ជាប្រមទសអ្ភិវឌ្ឍន៍្ប្តឹរឆ្ន ាំ២០៥០ខ្ងរុែ។ 
រដិវតតន៍្ដ៏ទាំមនី្រមន្េះ នឹ្ងផ្ទល ស់រតូររច្នសរព័ន្ធមសដឋកិច្ច ពាេិជជ
ករម និ្ងឧសាហករម ត្តររយៈការកាត់រន្ាយច្ាំណាយថ្ងលមដីរ 
កមាល ាំងពេករម រមងកីន្គុេភាព និ្ងផេិតភាព ប្ពរទាំងពប្ងីក
វមិាប្តមសដឋកិច្ចត្តររយៈប្រព័ន្ធឌី្ជីងេ ដូច្ជាការទូទត់ពាេិជជ
ករម និ្ងការមធវីពាេិជជករមត្តរប្រព័ន្ធមអ្ឡចិ្ប្តូនិ្កជាមដីរ។ 

សារប្រមយជន៍្ទី១ គឺរដិវតតន៍្ឧសាហករម៤.០ នឹ្ងរមងកីន្
ឱ្កាសការងារងមីដេ់ប្រជាជន្ករពុជា ដូច្ជា៖ រមរៀរមធវីការខដេ
កាន់្ខតមាន្ភាពងាយប្សួេជាងរុន្ ក៏ដូច្ជាវតតមាន្ថ្ន្ការងារ
និ្ងរុែរររងមីៗ។ ជាក់ខសតងមសវាករមត្តក់សុីត្តររយៈការមប្រី
ប្បាស់ករមវធីិ App និ្ងការេក់ទាំនិ្ញកាន់្ខតងាយប្សួេមឡងី
ត្តររយៈការមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា រឯីមៅត្តររណាត មរាងច្ប្ក
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មផសងៗនឹ្ងប្តូវការករមករមាន្ជាំនញងមីៗ មដីរបបី្គរ់ប្គង និ្ង
រញ្ជ ឧរករេ៍ ឬមា៉ៅ សុីន្ (រទសមាា សន៍្ ឯ.ឧ អិុ្ត សាំមហង, 
ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ការរមងកីន្កាលានុ្វតតភាពការងារកាន់្ខតមប្ចី្ន្
ដេ់ប្រជាជន្ករពុជាមន្េះ អាច្កត់សមាគ េ់បាន្ត្តររយៈទិដឋភាព
ការងារប្កសួងពាេិជជករម ររួមាន្ ការចុ្េះរញ្ជ ីពាេិជជករមត្តរ
ប្រព័ន្ធអ្ន្ឡាញ ការចុ្េះរញ្ជ ីករមសិទធិរញ្ា  ការចុ្េះរញ្ជ ីអាជីវករម 
ប្ពរទាំងការផតេ់អាជាា រេណនាំមច្ញទាំនិ្ញមផសងៗ។ កនុងមវទិកា
កិច្ចសន្ានករពុជាឧសាហករម៤.០ មេីកទីរយួមៅករពុជា កាេ
ពីថ្ងៃទី២៧ ខែរិងុន ឆ្ន ាំ២០១៩ មរៀរច្ាំមឡងីមោយរជឈ-
រេឌ េអ្ភិវឌ្ឍន៍្ករពុជា មលាកជាំទវ ច្រ និ្រមេ រដឋមេខ្ធិការ
ប្កសួងពាេិជជករម បាន្រញ្ជ ក់មេីច្ាំេុច្ទាំងមន្េះថា “ប្កសួង
ពាេិជជករមកាំពុងមរៀរច្ាំប្រព័ន្ធអ្ន្ឡាញ ខដេអាច្ោក់ពាកយ 
និ្ងមឆលីយតររហ័សកនុងការចុ្េះរញ្ជ ី គឺប្តឹររយៈមពេរយួថ្ងៃមៅ
រីថ្ងៃថ្ន្ការថ្ងៃមធវីការ មហយីប្កសួងកាំពុងមធវីប្រតិភូករមអ្ាំណាច្
ដេ់អាជាា ធរថាន ក់មប្ការជាតិ ជយួពប្ងីកនិ្ងរេដុ េះរណាដ េពី
រមរៀរថ្ន្ការចុ្េះរញ្ជ ី មដីរបសីប្រួេដេ់អាជីវករមមៅទូទាំង
ប្រមទស” (រ.អ្.ក, ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 

សារប្រមយជន៍្ទី២ មនេះគឺរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ នឹ្ងកាត់
រន្ាយមពេមវលារង់ចាំ ដូច្ជាការដឹកជញ្ជូ ន្រហ័ស ច្ាំខេកឯការ
ផេិតប្តូវការច្ាំណាយមពេតិច្ រ៉ៅុខន្តអាច្ទទេួបាន្ររមិាេ
មប្ចី្ន្។ ឧទហរេ៍ ប្រតិរតតិការករមវធីិមផារប្បាក់ត្តរទូរស័ពាថ្ដ
ររស់ធនគាររួយច្ាំន្ួន្ដាំមេីរការយ៉ៅ ងឆ្រ់រហ័ស មហយីការ
ដឹកជញ្ជូ ន្ទាំនិ្ញ ឬអ្នកដាំមេីរត្តររងយន្ត ឬរងមភលីងមាន្មេបឿន្
មេឿន្ ែេៈមពេខដេព័ត៌មាន្ររស់អ្នកជាំងឺមៅកនុងរន្ាីរមពទយ
ប្តូវបាន្កត់ប្ត្តនិ្ងរកាទុកមោយប្រព័ន្ធឌី្ជីងេ។ ជាក់ខសតង 
មៅករពុជារច្ចុរបន្ន ប្រព័ន្ធរន្ាីរមពទយឌី្ជីងេដាំរូងរាំផុត ខដេ
មាន្មឈាម េះថា “មពទយមយងី” ប្តូវបាន្ោក់ឱ្យដាំមេីរការមោយ
ប្កសួងសុខ្ភិបាេ មហយីប្រព័ន្ធមន្េះនឹ្ងមធវីការកត់ប្ត្តទិន្នន័្យ
ព័ត៌មាន្ត្តរប្រព័ន្ធឌី្ជីងេ ខដេផដេ់ភាពងាយប្សួេកនុងការ
ខសវងរកព័ត៌មាន្ និ្ងច្ាំណាយមពេមវលាតិច្។ 

អ្តាប្រមយជន៍្រួយមទៀតផដេ់មោយរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ 
គឺការកាត់រន្ាយកមាល ាំងពេករមរនុ្សស មៅកនុងសងាវ ក់ផេិតករម

ននមៅករពុជា។ វតតមាន្រញ្ា សិរបនិ្រមិត រនុ្សសយន្ត ឬរ ៉ៅូរូត 
អាច្ជាំន្សួការងារររស់រនុ្សសបាន្យ៉ៅ ងងាយ និ្ងមាន្ប្រសិទធិ-
ភាពែពស់ខងរមទៀត។ រមច្ចកវទិារដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ក៏
អាច្មប្រីសប្មារ់ប្គរ់ប្គងប្រព័ន្ធទឹកមៅត្តរកសិោឋ ន្ោាំរខន្ល 
ប្តួតពិនិ្តយគុេភាពដាំណាាំ ដូច្ជាការមប្រីប្បាស់យន្តមហាេះប្ដូន្
មដីរបមីប្សាច្ប្សពដាំណាាំជាមដីរ។ ជាររួ រមច្ចកវទិាសវ័យប្រវតតិ
ទាំងមនេះ នឹ្ងជាំន្សួកមាល ាំងពេករមររស់រនុ្សសបាន្យ៉ៅ ងមប្ចី្ន្ 
និ្ងផដេ់ភាពងាយប្សួេជាងរុន្ ប្សរមពេខដេការកាត់រន្ាយ
កមាល ាំងពេករមរនុ្សសមៅកនុងសងាវ ក់ផេិតករម ឬឧសាហករម
ទាំងមន្េះ អាច្ឱ្យរនុ្សសយកមពេមវលាមៅរមងកីតគាំនិ្តថ្ច្នប្រឌិ្ត
ងមីៗមៅកនុងការងារ។  

រា៉ៅងវញិមទៀត រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ នឹ្ងជយួជាំរុញផេិត
ភាពកនុងតនួទីជាអ្នកផេិតបាន្មប្ចី្ន្ជាងកមាល ាំងរនុ្សស។ មៅ
មពេឧសាហករមរួយរាំពាក់មោយរមច្ចកវទិាទាំមនី្រ ការប្គរ់
ប្គងមប្គឿងមា៉ៅ សុីន្មោយរញ្ា សិរបនិ្រិមត ឬមប្រីប្បាស់រ ៉ៅូរូត នឹ្ង
ជយួឱ្យផេិតករមទាំនិ្ញ ឬផេិតផេមកីន្មឡងីមទវដង និ្ងឆ្រ់
រហ័សរាំផុតខដេមឆលីយតរមៅនឹ្ងតប្រូវការទីផារ និ្ងការរញ្ជ
ទិញជាមដីរ។ មេីសពីមន្េះ មៅមពេខដេឧសាហករមចរ់មផតីរ
មប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិាមៅកនុងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មនេះ
មប្គាេះថាន ក់ការងារ ឬផេរ៉ៅេះពាេ់សុែភាពមផសងៗច្ាំមពាេះរនុ្សស
នឹ្ងប្តូវកាត់រន្ាយជាពុាំខ្ន្។ 

ងវីតបតិខតឧសាហករម៤.០ មៅពុាំទន់្មធវីដាំមេីរការមពញមេញ
កនុងប្រមទសករពុជា រ៉ៅុខន្តវានឹ្ងមេច្រូររាងយ៉ៅ ងមពញមេញមៅ
ថ្ងៃខ្ងរុែ។ សប្មារ់ករពុជា ឧសាហករម៤.០ មដីរតនួទី
រយួយ៉ៅ ងសាំខ្ន្់រាំផុត កនុងដាំមេីរការអ្ភិវឌ្ឍន៍្ប្រមទសឱ្យ
កាល យជាប្រមទសមាន្មសដឋកិច្ចមជឿន្មេឿន្ ឬប្រមទសអ្ភិវឌ្ឍន៍្។ 
រិន្ខរន្មាន្ខតមហតុផេរួន្មន្េះរ៉ៅុមណាណ េះមទ ខដេរដិវតតន៍្
ឧសាហករមរួយមន្េះ ផតេ់ប្រមយជន៍្សាំខ្ន់្ៗសប្មារ់ករពុជា។ 
វានឹ្ងផតេ់ផេប្រមយជន៍្ជាមប្ចី្ន្មផសងមទៀតសប្មារ់ករពុជា 
ប្រសិន្មរីករពុជាបាន្មប្តៀរែលួន្ និ្ងមច្េះមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា
មៅកនុងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មន្េះបាន្ប្គរ់ប្ជុងមប្ជាយ។ 
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មប្ៅពីគុេសរបតតិដ៏រហាសាេសប្មារ់សងគរករពុជា រដិវតតន៍្
ឧសាហករមទី៤ ក៏នឹ្ងផតេ់គុេវរិតតិដ៏ធៃន់្ធៃរផងខដរ មោយ
សារករពុជាជាប្រមទសមកមងែចីកនុងវស័ិយរមច្ចកវទិា។ ករពុជាជា
ប្រមទសមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា មប្ចី្ន្ជាងការផេិតរមច្ចកវទិា។ 
ផេអាប្កក់សប្មារ់ប្រមទសករពុជា ររួមាន្ការបាត់រង់ការងារ
មធវីររស់អ្នករិន្មាន្ជាំនញ ឬមាន្ជាំនញកប្រិតទរ (ករមករ
មប្រីកមាល ាំង) មប្ពាេះអ្វីៗទាំងអ្ស់នឹ្ងមដីរមោយប្រព័ន្ធរមច្ចកវទិា
សវ័យប្រវតតិ។ ការពិតរយួខដេរិន្អាច្ប្រខកកបាន្ គឺមៅមពេ
ឧសាហករម៤.០ ចូ្េរក ការងារជាមប្ចី្ន្នឹ្ងខេងប្តូវការ
រនុ្សសមទៀតមហយី។ រយួវញិមទៀត ករពុជាក៏អាច្នឹ្ងបាត់រង់
អ្នកវនិិ្មយគររមទសចូ្េរកកនុងប្រមទសមប្ចី្ន្ ប្រសិន្មរីការ
ផេិតមាន្ភាពងាយប្សួេ មនេះអ្នកវនិិ្មយគទុន្នឹ្ងពុាំចាំបាច់្
មប្ជីសមរសីករពុជា ជាទីត្តាំងផេិតមនេះមឡយី។ 

មៅកនុងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ករមវធីិរមច្ចកវទិាឌី្ជីងេភាគ
មប្ចី្ន្មប្រីប្បាស់ភាសាអ្ង់មគលស ប្សរមពេសរតាភាពភាសា
អ្ង់មគលសររស់ប្រជាជន្ករពុជាមៅមាន្កប្រិត មន្េះក៏អាច្កាល យ
ជារញ្ា មចទដ៏ច្របងរយួផងខដរ។ រខន្ារពីមេីមន្េះ ការយេ់
ដឹងររស់ប្រជាជន្អ្ាំពីរមរៀរមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា ក៏មៅមាន្
កប្រិត ែេៈខដេករពុជាែលួន្ឯង កាំពុងែវេះខ្តអ្នកជាំនញខផនក
រមច្ចកវទិា មដីរបបី្គរ់ប្គងប្រព័ន្ធរមច្ចកវទិាទាំងមនេះ រារ់ទាំង
ការគិតគូរដេ់រញ្ា សន្តិសុែ និ្ងសុវតាិភាពទិន្នន័្យមេីប្រព័ន្ធ
អីុ្ន្ធឹេិត ររួផសាំនឹ្ងការគិតដេ់សីេធរ៌ និ្ងគុេធរ៌ររស់
រនុ្សសកនុងសងគរក៏មៅមាន្កប្រិតទរ។ ទាំងមន្េះសុទធសឹងខត
ជាឧរសគគច្របងៗច្ាំមពាេះករពុជាខដេជាប្រមទសមកមងែចីខផនក
រមច្ចកវទិាមៅកនុងតាំរន់្កាំពុងជរួប្រទេះ។ 

សរុរជាររួរកវញិ ត្តររយៈការមប្រៀរមធៀររទពិមសាធន៍្
ប្រមទសខដេរកីច្មប្រីន្រមច្ចកវទិា និ្ងបាន្សាកេបងអ្នុ្វតត
រមច្ចកវទិាថ្ន្រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ម ញីថាឧសាហករម
ទី៤ មាន្គុេសរបតតិយ៉ៅ ងមប្ចី្ន្ ខដេករពុជាប្តូវរង់ចាំទទេួ
យកអ្តាប្រមយជន៍្ទាំងមន្េះ។ ផាុយមៅវញិ វាក៏មាន្គុេវរិតតិ
ប្កាស់ខប្កេខដរ ប្រសិន្មរីករពុជាពុាំបាន្មប្តៀរែលួន្មពញមេញ 

មដីរបទីទេួយករដិវតតន៍្ឧសាហករមជាំនន់្ងមីមន្េះ ខដេជាររត់
ថ្ន្ការរកីច្មប្រីន្រមច្ចកវទិា មៅទូទាំងសកេមលាកមនេះមទ។ 

ការត្រៀម្ខ្លួនរបសក់ម្ពុជាស្ាប់បដិវរេន៍
ឧសាហកម្មទី៤ 

“មតីករពុជាគរួមប្តៀរែលួន្ដូច្មរតច្ សប្មារ់ឧសាហករម៤.០?” 
សាំេួររយួមន្េះ បាន្កាល យមៅជាប្រធាន្រទងមីរយួខដេចរ់
មផតីររមងកីតកិច្ចពិភាកាយ៉ៅ ងមប្ចី្ន្មៅករពុជា ត្តររយៈសារ
ព័ត៌មាន្ និ្ងមវទិកាសាធារេៈ មៅកនុងរយៈមពេរយួឆ្ន ាំចុ្ង
មប្កាយមន្េះ។ មពេនិ្យយដេ់រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មគ
ខតងមឆលីយថាគាម ន្ន្រណាមាន ក់មរីេដឹងថា នឹ្ងមាន្មរឿងអ្វីមកីត
មឡងីនមពេអ្នគតមនេះមទ។ រ៉ៅុខន្តមយងីអាច្ដឹងរុន្បាន្ 
ប្រសិន្មរីមយងីអាច្មប្តៀរែលួន្ទុកជារុន្។ សប្មារ់ដាំមេីរផលូវ
មោយរេូន្រយួ កនុងរររិទករពុជាជាប្រមទសឧសាហករម៤.០ 
ប្រជាជន្ករពុជារិន្ប្តូវកាល យជា អ្នកខដេទទួេរងផេវបិាក
ពីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មឡយី មហតុមន្េះតួអ្ងគសាំខ្ន់្ៗរី
ប្កុរ ខដេមាន្តនួទីសនូេមៅកនុងមរសកករមមន្េះ គរបចូី្េររួ
សហការ និ្ងមប្តៀរែលួន្ចរ់ពីឥឡូវតមៅ។ 

 សប្មារ់ប្រជាជន្ករពុជា 

ដាំរូងប្តូវនិ្យយពីយុវជន្រុន្សិន្ មយងត្តរតមួេែរមណាត េះ
អាសន្នថ្ន្េទធផេជាំមរឿន្ឆ្ន ាំ២០១៩ បាន្រងាា ញថាប្រជាជន្
ករពុជាសរុរមាន្ច្ាំន្នួ្ជាង ១៥លាន្ពីរខសន្នក់ (កនុងមនេះ
រុរសមាន្ច្ាំន្នួ្ជាងប្បាាំពីរលាន្រនួ្ខសន្នក់ និ្ងង្គ្សតីមាន្ច្ាំន្ួន្
ជាងប្បាាំពីរលាន្ប្បាាំរីខសន្នក់) ខដេកនុងមនេះ ៦០ភាគរយថ្ន្
ប្រជាជន្គឺជាយុវជន្ (ប្កសួងខផន្ការ, ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ត្តរ
េទធផេជាំមរឿន្ រងាា ញថាកមាល ាំងពេករមសករមករពុជាជាយុវជន្ 
មាន្ច្ាំន្នួ្មប្ចី្ន្។ ដូមច្នេះ មៅមពេខដេឧសាហករម៤.០ ចូ្េ
រកដេ់ យុវជន្មដីរតយួ៉ៅ ងសាំខ្ន់្កនុងការអ្រដាំមេីររដិវតតន៍្
ឧសាហករមរយួមន្េះ។ មតីយុវជន្ករពុជាប្តូវមធវីដូច្មរតច្? 

ក. ការសកិា៖ យុវជន្ករពុជា គរួមរៀន្ចរ់យកឱ្កាស
មវវងយេ់ព័ត៌មាន្ឱ្យបាន្មប្ចី្ន្អ្ាំពីឧសាហករម៤.០ និ្ងប្តូវ
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សិកាច្ាំមេេះជាំនញណារួយ (រាំេិន្ជីវតិ) ខដេជាតប្រូវ
ការចាំបាច់្រយួសប្មារ់ែលួន្ឱ្យបាន្ច្ាស់លាស់។ យុវជន្ប្តូវ
មាន្ភាពឆ្ល តថ្វខ្ងរមច្ចកវទិា ទាំនក់ទាំន្ង និ្ងជាំនញទន់្
មៅកនុងែលួន្។ យុវជន្គរួរន្តការសិកា ឬចូ្េររួករមវធីិផ្ទល ស់រតូរ 
រទពិមសាធន៍្មផសងៗមៅប្រមទសអ្ភិឌ្ឍន៍្ មដីរបខីសវងរករទ
ពិមសាធន៍្ការងារ រមរៀរមធវកីារ និ្ងជាំនញងមីខដេប្រមទសទាំង
មនេះកាំពុងមប្រីប្បាស់។ ការរន្តការសិកាមៅមប្ៅប្រមទសររស់
យុវជន្ករពុជាមៅមពេមន្េះ រិន្ខរន្មាន្ន័្យថា យុវជន្ប្តូវ
មៅមធវីការមៅមប្ៅប្រមទសមនេះមទ រ៉ៅុខន្តគឺមៅមរៀន្មដីរបទីទេួ
បាន្រទពិមសាធន៍្យករកអ្នុ្វតតមៅកនុងប្រមទសករពុជាវញិ។ 

ែ. យុវជន្ និ្ងសេីធរ៌សងគរ៖ ច្ាំេុច្មន្េះ គឺជាកត្តត
រយួ កនុងច្ាំមណារកត្តត ជាមប្ចី្ន្មទៀតខដេកាំេត់មជាគជ័យថ្ន្
រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មៅករពុជា។ សីេធរ៌រស់មៅររស់
យុវជន្ករពុជាមៅកនុងឧសាហករម៤.០មន្េះ ជាខផនករយួសាំខ្ន់្
ខដេយុវជន្ែលួន្ឯងចរ់មផតីរប្តូវសិកាមវវងយេ់រខន្ារ មដីរបី
កាំេត់ពីមជាគវាសនការងារ និ្ងមជាគជ័យសប្មារ់ករពុជា។ 
ប្រសិន្មរីយុវជន្ករពុជាមៅមាន្ភាពែវេះខ្តខផនកសីេធរ៌ ការ
អ្រ់រ ាំចិ្តត អ្តតច្រតិមឆវឆ្វ ការគិតប្តិេះរេិះពុាំទន់្សុីជមប្  និ្ងគាម ន្
ភាពមាច ស់ការមេីែលួន្ឯង មនេះពួកមគនឹ្ងជាអ្នករងផេវបិាកថ្ន្
រមច្ចកវទិា និ្ងអាច្រងករញ្ា កនុងសងគរ ត្តររយៈការមប្រីប្បាស់
រមច្ចកវទិាមោយរិន្មាន្ការគិតពិចរណាបាន្ប្តឹរប្តូវ។ 

គ. យុវជន្ និ្ងមប្គាេះថាន ក់រមច្ចកវទិា៖ មយងីរិន្ដឹងថាមៅ
មពេរដិវតតន៍្ឧសាហករម៤.០ ចូ្េរកដេ់នឹ្ងមាន្មរឿងអ្វី
មកីតមឡងី មហយីរមច្ចកវទិាទាំមនី្រៗអ្វីែលេះនឹ្ងមាន្វតតមាន្រក
មនេះមទ។ រមច្ចកវទិានឹ្ងផតេ់មប្គាេះថាន ក់ដេ់យុវជន្ ប្រសិន្មរី
ពកួមគរមណាត យឱ្យរមច្ចកវទិាប្គរ់ប្គងមេីសាម រតីររស់ពកួមគ 
ជាជាងពួកមគប្គរ់ប្គងមេីរមច្ចកវទិា។ រមច្ចកវទិានឹ្ងមធវីឱ្យ
យុវជន្ករពុជាកាន់្ខតែជិេប្ច្អូ្ស ប្រសិន្មរីរមណាត យែលួន្ត្តរ
រមច្ចកវទិាមោយែវេះការគិតពិចរណាខវងឆ្ៃ យ មហយីមពេែលេះ
អាច្ទាំងមភលច្ពីប្រវតតិសាង្គ្សតររស់ែលួន្ឯងខងរមទៀតផង។ ប្តង់
ច្ាំេុច្មន្េះខដរ ប្សរនឹ្ងការមេីកមឡងីររស់សាា រនិ្កប្កុរហ ុន្
សរាយ (Sabay) មលាក ជី សិលា មៅកនុងមវទិកាកិច្ចសន្ាន

ករពុជាឧសាហករម៤.០ មេីកទី១ មៅករពុជា បាន្មេីកមឡងី
ថា “សប្មារ់គាំនិ្តែាុ ាំ! ែាុ ាំគិតថារដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មន្េះ 
នឹ្ងផដេ់ភាពងាយប្សួេខ្ល ាំងខរន្ខទន្ ខដេអាច្និ្យយបាន្
ថា រិន្ចាំបាច់្ឱ្យរនុ្សសនិ្យយ ប្តឹរខតគិតក៏អាច្ផដេ់មៅដេ់
បាន្ រ៉ៅុខន្ដសប្មារ់ភាពកាន់្ខតងាយប្សេួមន្េះ ក៏មាន្ជាផេ
អ្វជិជមាន្រន្ដិច្ខដរ។ មនេះគឺ កាេណាកាន់្ខតងាយប្សួេ មនេះ
មធវីឱ្យរនុ្សសកាន់្ខតែជិេ”។ ទាំងមន្េះជាគាំនិ្តពញ្ា ក់សាម រតី ខដេ
យុវជន្គរួពិចរណាឱ្យបាន្េអិតេអន់្មដីរបមីប្តៀរែលួន្ជារុន្។ 

ច្ាំខេកប្រជាពេរដឋទូមៅវញិ ប្សមដៀងនឹ្ងយុវជន្ខដរ ែេៈ
រមច្ចកវទិាមផសងៗថ្ន្រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ចូ្េរកករពុជា 
អ្នកខដេទទេួ និ្ងអ្នុ្វតតកនុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្ល ាំងជាងមគ គឺ
ប្រជាជន្ករពុជា។ ដូមច្នេះមហយី វាជាកាពវកិច្ចររស់ប្រជាជន្
ករពុជាប្គរ់រូរ កនុងការខសវងយេ់ពីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ និ្ង
មាន្តនួទីខច្ករ ាំខេកច្ាំមេេះដឹង ររួគាន គិត និ្ងពិភាកាអ្ាំពី
ដាំមេីរការមរឿងរា៉ៅ វជុាំវញិទាំមនី្រករមរួយមន្េះ។ ប្រសិន្មរីមាន ក់ៗ
រិន្ចរ់អាររមេ៍ ឬយកចិ្តតទុកោក់មៅមេីរញ្ា ទាំងអ្ស់មន្េះ 
វាប្បាកដណាស់ថា មៅមពេរដិវតតន៍្ឧសាហករមជាំនន់្ទី៤ 
ចូ្េរកដេ់ ករពុជានឹ្ងរិន្អាច្មដីរទន់្ការរកីច្មប្រីន្មេីប្គរ់
វស័ិយជារយួប្រមទសជិតខ្ងបាន្មឡយី។ ករពុជាអាច្ទទេួ
បាន្មជាគជ័យកនុងឧសាហករម៤.០ គឺអាប្ស័យមេីសរតាភាព 
ច្ាំមេេះដឹង គាំនិ្ត និ្ងជាំនញររស់ប្រជាជន្ករពុជា។ 

 សប្មារ់វស័ិយឯកជន្ ឬប្ករុហ ុន្រមច្ចកវទិា 

រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤មៅករពុជា អាច្ដាំមេីរការបាន្មោយ
មជាគជ័យ ប្តូវខផអកមេីការគិតគូរពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ វស័ិយ
ឯកជន្ ឬប្កុរហ ុន្នាំចូ្េរមច្ចកវទិាជាខផនករួយសាំខ្ន់្កនុង
នរជាអ្នកនាំយករមច្ចកវទិាងមី  ៗ រកវនិិ្មយគមដីរបរីមប្រីតប្រូវ
ការសងគរមៅកនុងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤។ វស័ិយឯកជន្ គរួ
រង្គ្ញ្ជ រច្ាំមេេះដឹងរមច្ចកវទិាងមីៗ មៅដេ់រុគគេិក អ្តិងិជន្ 
ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូច្ជាត្តររយៈការរមងកីតវគគរេតុ េះរណាត េ
ជាំនញរមច្ចកវទិាខដេនាំចូ្េងមីៗ និ្ងការពន្យេ់ឱ្យបាន្សុី
ជមប្ មៅមេីវធីិមប្រីប្បាស់ដេ់អ្តិងិជន្។ រិន្ប្តឹរខតរ៉ៅុមណាណ េះ 
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ប្កុរហ ុន្ទាំងអ្ស់ គរួមាន្សករមភាពទាំន្េួែុសប្តូវសងគរែពស់ 
និ្ងចូ្េររួខច្ករ ាំខេកផេច្ាំមេញរយួខផនក មៅមេីវស័ិយ
សងគរកិច្ច ររសិាា ន្ និ្ងការអ្រ់រ ាំឱ្យបាន្កាន់្ខតេអប្រមសីរ។ 

 សប្មារ់រាជរោឋ ភិបាេករពុជា  

 ក. ការផសពវផាយព័ត៌មាន្ទក់ទងនឹ្ងរដិវតតន៍្ឧសាហករម
ទី៤៖ រាជរោឋ ភិបាេករពុជា គរួផសពវផាយព័ត៌មាន្ចាំបាច់្នន
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ឱ្យបាន្មប្ចី្ន្ត្តរខដេ
អាច្មធវីបាន្មៅកាន់្ប្រជាពេរដឋ ពិមសសដេ់យុវជន្កនុងមគាេ
រាំេងឱ្យពួកមគសាគ េ់ថា មតីអ្វីជារដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤? 
មតីវាមាន្អ្តាប្រមយជន៍្អ្វីែលេះសប្មារ់ពកួមគ? មតីប្រជាពេរដឋ 
យុវជន្ និ្ងសងគរករពុជាគរួមប្តៀរែលួន្ដូច្មរតច្ មដីរបចីរ់យក
ឱ្កាសនាំរកមោយរដិវតតន៍្ងមីមន្េះ? ប្រសិន្មរីរិន្មាន្ការ
ផសពវផាយទូេាំទូលាយនិ្ងញឹកញារ់មនេះមទ វាច្ាស់ណាស់
ថា ប្រជាជន្ និ្ងយុវជន្ករពុជានឹ្ងពុាំអាច្មាន្េទធភាពទទេួ
បាន្ព័ត៌មាន្ទាំងអ្ស់មន្េះមឡយី។ 

 ែ. ការរមងកីតសាា រ័ន្ប្សាវប្ជាវវទិាសាង្គ្សតជាក់លាក់៖ 
រាជរោឋ ភិបាេករពុជា គួររមងកីតករមវធីិ ឬសាា រ័ន្ប្សាវប្ជាវ
វទិាសាង្គ្សតជាក់លាក់រួយ ខដេមាន្ទសសន្វស័ិយមផ្ទត តមៅ
មេីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ ឬមៅរា៉ៅងមទៀតថា ការផេិត
ធន្ធាន្រនុ្សសមោយែលួន្ឯង។ រោឋ ភិបាេ រិន្គរួរ ាំពឹងមៅមេី
និ្សសិតខដេមច្ញមៅរន្តការសិកាមៅមប្ៅប្រមទស ឬរង់ចាំ
ទញអ្នកជាំនញពីមប្ៅប្រមទសរកមធវីការមៅករពុជាខតរ៉ៅាង
មនេះមទ។ ឧទហរេ៍ជាសាំេួរសារញ្ារួយទក់ទិន្មៅនឹ្ង
វស័ិយមប្រងកាតមៅករពុជា ប្រសិន្មរីករពុជារច្ចុរបន្នមាន្អ្នក
ជាំនញខ្ងមប្រងកាតខតមាន ក់ មតីច្ាំន្នួ្អ្នកជាំនញប្តឹរខតមាន ក់
មន្េះអាច្សមាមាប្តនឹ្ងកខន្លងការងារបាន្ខដរឬមទ? មហយីមតី
អាច្ប្គរ់ប្គងមេីរមច្ចកមទសមផសងៗកនុងប្រតិរតតិការសងាវ ក់
ផេិតករមមប្រងកាតបាន្មោយងាយប្សួេខដរឬមទ? មៅប្តង់
ច្ាំេុច្មន្េះ រាជរោឋ ភិបាេករពុជាគរួពិចរណា ប្ពរទាំងរមងកីន្
ងវកិាជាតិសប្មារ់អ្ភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយរមច្ចកវទិាមៅកប្រិតរួយ
ខដេអាច្មឆលីយតរមៅនឹ្ងតប្រូវការជាក់ខសតង។ 

រយួវញិមទៀត ទក់ទងនឹ្ងការមេីកករពស់ការសិកា មរីមធៀរមៅ
នឹ្ងជាំនញមផសងៗមៅករពុជា ច្ាំន្នួ្សិសស-និ្សសតិសិកាជាំនញ
រមច្ចកមទសនិ្ងវជិាជ ជីវៈ និ្ងការប្សាវប្ជាវខររវទិាសាង្គ្សតមៅ
កប្រិត មោយសារយុវជន្ប្តូវច្ាំណាយងវកិាមប្ចី្ន្កនុងការសិកា
ជាំនញទាំងមន្េះ ប្សរមពេខដេសរតាភាពគិតខររវទិាសាង្គ្សត
ររស់យុវជន្មៅពុាំទន់្ទូេាំទូលាយមៅមឡយី។ រាជរោឋ ភិបាេ 
គរបមីាន្ករមវធីិមេីកទឹកចិ្តត និ្ងផតេ់អាហារូរករេ៍បាន្ឱ្យ
មប្ចី្ន្ ខដេនឹ្ងជាំរុញឱ្យមាន្អ្នកសិកាជាំនញរមច្ចកមទស និ្ង
រមច្ចកវទិាកាន់្ខតមប្ចី្ន្។ សញ្ា វជិជមាន្រយួសប្មារ់ករពុជា
មនេះគឺ ប្កសួងអ្រ់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកីឡា បាន្រមងកីតករមវធីិសិកា 
សប្មារ់សិសានុ្សិសសមផ្ទដ តសាំខ្ន់្មេី រុែវជិាជ វទិាសាង្គ្សដ 
រមច្ចកវទិា វសិវករម និ្ងគេិតវទិា (STEM) ការរមងកីតសាលា
មរៀន្ជាំនន់្ងមី និ្ងករមវធីិសរមសរកូដ Sister of Code។ 

រោឋ ភិបាេករពុជា គរបពិីចរណាកនុងការរមងកីតធន្ធាន្រនុ្សស
ជារីកប្រិតសាំខ្ន់្ៗ ខដេកនុងមនេះទី១ កប្រិតអ្នកមប្រីប្បាស់
រមច្ចកវទិា ទី២ កប្រិតអ្នករមប្ងៀន្ ឬរងាា ញពីរមរៀរមប្រីប្បាស់
រមច្ចកវទិា និ្ងទី៣ កប្រិតអ្នករមងកីតរមច្ចកវទិាងមីៗ ឬករមវធីិ
ឌី្ជីងេងមី។ កប្រិតទី១ អ្នកមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា ឬកប្រិតមប្រី
ប្បាស់រូេោឋ ន្ សាំមៅដេ់ការរមប្ងៀន្ ឬរងាា ត់រងាា ញជាំនញ 
មប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិាកនុងឧសាហករម ដេ់ករមករត្តរមរាងច្ប្ក 
មដីរបឱី្យពកួមគយេ់ដឹង និ្ងមច្េះមប្រីប្បាស់រមច្ចកវទិា។ កប្រិត
ទី២ គឺការរន្តអ្ភិវឌ្ឍសរតាភាពអ្នករងាា ញពីរមរៀរមប្រីប្បាស់
រមច្ចកវទិា មដីរបធីានថាពួកមគមាន្សរតាភាពពិតប្បាកដកនុង
ការរងាា ត់រងាា ញ និ្ងសប្ររសប្រួេមពេខដេអ្នកមប្រីប្បាស់
កប្រិតទី១ ជរួរញ្ា ។ ឯកប្រិតទី៣ គឺអ្នករមងកីតរមច្ចកវទិា
ងមីៗ ឬរមងកីតករមវធីិងមីៗមោយធានថា ជាធន្ធាន្រនុ្សសខដេ
មាន្គាំនិ្តន្វានុ្វតតន៍្កនុងរមងកីតងមីៗមេីវស័ិយរមច្ចកវទិា។ 

 គ. ការមរៀរច្ាំមហោឋ រច្នសរពន័្ធឌី្ជីងេ៖ រាជរោឋ ភិបាេ
ករពុជាគួរមរៀរច្ាំមហោឋ រច្នសរព័ន្ធឌី្ជីងេ និ្ងជាំរុញការមប្រី
ប្បាស់ឌី្ជីងេឱ្យបាន្ប្គរ់វស័ិយ ររួមាន្មសដឋកិច្ចឌី្ជីងេ 
ព័ត៌មាន្ឌី្ជីងេ កសិករមឌី្ជីងេ មសវាករមឌី្ជីងេ ពាេិជជ-
ករមឌី្ជីងេ និ្ងវស័ិយមផសង មៗទៀតឱ្យមដីរប្ពរគាន ។ មៅមពេ
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ប្គរ់វស័ិយទាំងអ្ស់ពឹងមេីឌី្ជីងេ ឬមៅថាឌី្ជីងេូរនី្យករម 
មពេមនេះករពុជានឹ្ងអាច្ភាជ រ់ែលួន្ជាទីប្កុងថ្វឆ្ល តមឆ្ព េះពីទីប្កុង
រយួមៅទីប្កុងរយួ ពីតាំរន់្រយួមៅតាំរន់្រយួ និ្ងឈាន្មៅ
ភាជ រ់ែលួន្នឹ្ងរណាត ប្រមទសមផសងៗកនុងតាំរន់្ ខដេប្សរមៅត្តរ
រដិវតតន៍្ឧសាហករមជាំនន់្ទី៤។ 

យ៉ៅ ងណារិញ មដីរបបី្រព័ន្ធឌី្ជីងេប្គរ់រូរភាពខររមន្េះអាច្
ដាំមេីរបាន្ ទរទរឱ្យប្រព័ន្ធអីុ្ន្ធឺេិតមាន្មេបឿន្មេឿន្ និ្ង
រិន្មាន្ភាពរអាក់រអ្េួ មហយីប្តូវធានថាប្គរ់ទីកខន្លងទាំង
អ្ស់ មាន្មសវាអីុ្ន្ធឺេិតចូ្េមៅដេ់មហយីអាច្មប្រីប្បាស់
បាន្ទូេាំទូលាយ មរីរិន្ដូមចន េះមទច្ាស់ណាស់ថារមច្ចកវទិា
នឹ្ងគាាំងជាក់ជារិន្ខ្ន្ មហយីមសវាអីុ្ន្ធឺេិតប្រព័ន្ធ 5G នឹ្ង
ពុាំមាន្េទធភាពដាំមេីរការបាន្មនេះមទ។ 

  . យន្តការមេកីទឹកចិ្តតសហប្គាសធុន្តូច្ និ្ងរធយរ៖ 
សហប្គាសធន្តូច្ និ្ងរធយរនឹ្ងប្តងយកកមាល ាំងពេករមពីឥទធិ-
ពេរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មោយមហតុថា សងាវ ក់ផេិតករម
កនុងឧសាហករម៤.០ នឹ្ងប្តូវជាំន្សួមោយរមច្ចកវទិា រ ៉ៅូរូត 
មា៉ៅ សុីន្សវ័យប្រវតតិមផសងៗ។ មោយរិន្អាច្ប្រខកកបាន្ រនុ្សស
នឹ្ងបាត់រង់ការងារជាក់ជាពុាំខ្ន្។ មដីរបជីាការមោេះប្សាយវរិតតិ
ការងារររស់ប្រជាពេរដឋ រាជរោឋ ភិបាេករពុជាចាំបាច់្ប្តូវគិត
គូរ និ្ងមេីកទឹកចិ្តតកនុងការរមងកីតសហប្គាសធន្តូច្ និ្ងរធយរ
ឱ្យបាន្មប្ចី្ន្ មហយីតប្រូវឱ្យរនុ្សសមាន្ការងារមធវីមប្ៅពី អ្វី
ខដេរមច្ចកវទិាទាំមនី្រ ឬរញ្ា សិរបនិ្រមិតអាច្មធវីបាន្។ 

 ង. ប្រព័ន្ធសុវតាភិាព និ្ងសន្តសុិែកនុងររត់ឧសាហករម
៤.០៖ រាជរោឋ ភិបាេករពុជា គរួមាន្មគាេន្មយបាយជាក់
លាក់កនុងការចរ់យក មប្រីប្បាស់ និ្ងប្គរ់ប្គងរមច្ចកវទិាកនុង
ររត់ឧសាហករម៤.០។ កនុងមនេះប្តូវមាន្ច្ារ់ប្គរ់ប្គងប្រព័ន្ធ
អីុ្ន្ធឺេិត និ្ងច្ារ់ប្គរ់ប្គងសងាវ ក់ផេិតករមមា៉ៅ សុីន្ទាំមនី្រ  ៗ
មៅកនុងមរាងច្ប្ក-ឧសាហករម។ រោឋ ភិបាេករពុជា ប្តូវមាន្
មគាេការេ៍ត្តរោន្គុេភាពឧរករេ៍រមច្ចកវទិាប្តឹរប្តូវ 
ប្រករមោយតមាល ភាព និ្ងសរភាពកនុងការប្តួតពិនិ្តយ ក៏ដូច្
ជារទោឋ ន្ ឬច្ារ់ហារប្បារច្ាំមពាេះការមប្រីប្បាស់ឧរករេ៍

រមច្ចកវទិាណារួយ ខដេងាយនឹ្ងរ៉ៅេះពាេ់ដេ់សន្តិសុែ និ្ង
សុវតាិភាពសងគរ (ភារៈ, ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ឧទហរេ៍ដូច្ជា 
ច្ារ់ ឬរញ្ាតតិសតីពីការប្គរ់ប្គងការរមងាា េះឧរករេ៍យន្តមហាេះ
ប្ដូន្ (Drone) ខដេរញ្ជ ត្តរប្រព័ន្ធឌី្ជីងេជាមដីរ។ មប្ៅពី
មន្េះ ករពុជាក៏ប្តូវសងកត់ធៃន់្រខន្ារ មៅមេីការពប្ងឹងសរតាភាព
សាា រ័ន្ប្គរ់ប្គងរមច្ចកវទិា េុររាំបាត់អ្ាំមពីពុករេួយ ជាំរុញ
មគារពច្ារ់ករមសិទធិរញ្ា  មគារពសិទធិឯកជន្ភាព កាត់រន្ាយ
ការផសពវផាយព័ត៌មាន្រិន្ពិត និ្ងគាម ន្វជិាជ ជីវៈមៅកនុងសងគរ។ 

តសចកដីសននិដ្ឋា ន 

សរុរជាររួរកវញិ ការនិ្យយពីរដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ មៅ
មពេមន្េះ គឺជាការមប្តៀរែលួន្មវវងយេ់រខន្ារពីឧសាហករម
៤.០ រ៉ៅុមណាណ េះ។ ការមប្តៀរែលួន្ជារុន្មន្េះ គឺជារមធាបាយេអ
រាំផុតរុន្នឹ្ងករពុជាឈាន្មជីងចូ្េកនុងរមច្ចកវទិាដ៏ទាំមនី្រ ថ្ន្
ឧសាហករម៤.០ ខដេអាច្ផតេ់ឱ្យមយងីនូ្វភាពងាយប្សួេកនុង
ការសប្ររែលួន្នឹ្ងការរកីច្មប្រីន្ថ្ន្រមច្ចកវទិា មដីរទន់្រច្ចុរបន្ន
ភាពថ្ន្ព័ត៌មាន្ងមី  ៗ និ្ងមាន្សរតាភាព ច្ាំមេេះដឹងប្គរ់ប្គាន់្ 
ក៏ដូច្ជាជាំនញវទិាសាង្គ្សដ និ្ងរមច្ចកមទសងមីៗ ប្សរត្តរ
ដាំមេីរថ្ន្រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤។ ទន្ាឹរមន្េះ រាជរោឋ ភិបាេ
ករពុជា ក៏ប្តូវមាន្គមប្មាងច្ាស់លាស់ មដីរបមីប្តៀរែលួន្ ទទេួ
យក កាត រ់ឱ្កាស មប្រីប្បាស់ និ្ងប្គរ់ប្គងទាំមនី្រករមថ្ន្រមច្ចក
វទិា និ្ងឌី្ជីងេូរនី្យករម មហយីមោេះប្សាយរញ្ា ប្រវរ
នន ដូច្ជាហានិ្ភ័យថ្ន្ការបាត់រង់ការងារររស់ប្រជាពេរដឋ
ខដេរិន្មាន្ជាំនញ ឬមាន្ជាំនញកប្រិតទរ ែេៈមពេ 
រដិវតតន៍្ឧសាហករមទី៤ នឹ្ងចក់ឫសមប្ៅមៅសងគរករពុជា 
និ្ងប្រមទសននកនុងសកេមលាកកនុងសតវតសរទី៍២១ មន្េះ៕ 
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