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ដោយ ប្ស្របង ពិសិ្ដ្ឋ និង ម ិល វាស្នា 
 
សសចកតីស្តើម្ 

 វប្បធម៌វិទ្្ា (Culturology) ជាបញ្ញត្តិថ្មមីួយសម្រាប់កមពុជា ដោយវាព ុំទាន់ម្រត្ូវម្រ្រឹះស្ថ្នសកិ្ា ឬ 
ស្ថ្បនណាមួយបានសកិ្ាម ខវិជាជដ្នឹះឬបដ្កើត្ផ្នែកដនឹះដៅដ ើយដទ្ ដម្រៅពីរាជបណ្ឌតិ្្យសភាកមពជុា។ ដយើ្ ក៏ព ុំ
ទាន់ដ ើញានឯកស្រពន្យល់បកម្រស្យអុំពីវប្បធម៌វិទ្្ាជាភាស្ផ្ខមរដៅដ ើយផ្ែរ។ ការបដ្កើត្ផ្នែកវប្បធម៌វិទ្្ា
ដៅរាជបណ្ឌិត្្យសភាកមពុជាានម្របដោជនខ៍្្ុំ្ណាស់សម្រាប់សិក្ាម្រស្វម្រជាវពីវប្បធម ៌ម្របពពណ្ី ទ្ុំដនៀមទ្ា្ប្់ 
ផ្ត្ដយើ្ក៏ម្រត្ូវជមែឹះបញ្ហ្ជាដម្ររើនផ្ែរ ដោយដយើ្ព ុំទាន់បានយល់ែរ្ស ីជដម្រៅអុំពីវប្បធម៌វទិ្្ាដៅដ ើយ។  

ដៅបណាត្ម្របដទ្សដោកខ្លិរក៏ព ុំសូវានដសៀវដៅសរដសរអុំពីវប្បធម៌វិទ្្ាដនឹះផ្ែរ។ ដ្ដម្របើបញ្ញត្តិ
ដន្េ្ ផ្ត្ានខលរមស្រម្របហាកម់្របផ្ែលគ្ន។្ ដ្បដ្កើត្ម ខវជិាជ្ ការសិក្ាវប្បធម៌ (Cultural Studies) ផ្ែលដ្
យល់ថាវាែូរគ្ន្នរ្វប្បធម៌វិទ្ា្ផ្ែរ។ ការសកិ្ាវប្បធម៌ កស៏ិក្ាម្រស្វម្រជាវអុំពីវប្បធម៌ ដែើយ វប្បធម៌វិទ្្ា ក៏
សិក្ាម្រស្វម្រជាវអុំពីវប្បធម៌ផ្ែរ។ 
 បញ្ញត្ត ិ វប្បធម៌វិទ្្ា ានលុំអានសរដសរមកជាបនតបន្ទប្់ ផ្ត្មិនានការបដ្កើត្ជាម ខវិជាជឯ្កដទ្ស
សម្រាប់សកិ្ាែូរជាម ខវិជាជែ្ពទ្ដទ្ៀត្ដ ើយ។ ម្របដទ្សរ ស្េុបីានបដ្កើត្ឱ្យានម ខវិជាជ ្វប្បធម៌វិទ្្ា ដនឹះ និ្ោក់
ឱ្យសិក្ាដៅតាមមហាវិទ្្ាលយ័ ដោយានដគ្លបុំណ្្សិក្ារ្ាសោ់ស ់ ានកមមវធិីសិក្ាម្រត្រមម្រត្ូវ រែូត្
ានការបណ្្តឹះបណាតល្ែលថ់ាន្ក់បណ្ឌិត្ និ្ដម្រកាយបណ្ឌតិ្ដទ្ៀត្ន្។  

ានការដលើកដ ើ្ថា វប្បធមវ៌ិទ្្ា ម្រត្ូវម្របដទ្សរ ស្េុីបដ្កើត្ដ ើ្ដែើម្បជីុំនួសទ្ស្េនវិជាជក្ មមុយនីសតា ្ក្េ-
ដលនីន ផ្ែលបានែលួរលុំដៅ។ អត្ថបទ្ដនឹះនរ្ព្ាោមពន្យល់បកម្រស្យអុំពីមូលោឋ្នពនវប្បធម៌វិទ្្ា។   

វបបធម្៌វទិ្យាជាអ្វី?  
វប្បធមវ៌ិទ្្ាម្រត្ូវបានកុំណ្ត្់អត្ថន័យថា ជាម ខវិជាជ្វិទ្្ាស្ស្រសតផ្ែលសិក្ាបកម្រស្យពលីុំោប់ដន្េ្គ្ន្ពន

បាត្ ភូត្វប្បធម។៌ បញ្ញត្ត ិ« វប្បធម៌វិទ្្ា » (ជាភាស្អា មឺ៉្់ Kulturologies) ម្របផ្ែលម្រត្ូវដលើកដ ើ្ ជាដលើក
ែុំបូ្ដៅឆន្ុំ១៩១៥ ដោយ្មីីវិទ្ូទ្ទ្លួរង្វ្នណ់្ូផ្បល ដោក វីលែរម អសូតវ (Wilhelm Ostwald) ដៅកែុ្ការ
បកម្រស្យអុំព ីម្របពន័ធវិទ្្ាស្ស្រសត ។ 1 ដម្រកាយមកដោក ដលសល ីដអ វា ្យធ ៍(Leslie A.White) នរវិទ្អូាដមរ៉ិក 
បានដលើកដ ើ្ នូវម្រទ្រសតីដន្េ្ៗអុំពកីារវិវត្តពនវប្បធម៌និ្ ការសិក្ាវប្បធមត៌ាមផ្បបវិទ្្ាស្ស្រសត ផ្ែលដោកដៅ
ថា      « វប្បធម៌វិទ្្ា » ។  ដោកបានបដ្កើត្បញ្ញត្តិ « វប្បធម៌វិទ្្ា » ដនឹះដ ើ្ ដម្ររឹះដោកដជឿថា វប្បធម៌មនិអារ
ពន្យល់តាម រតិ្តវិទ្្ា ជីវវិទ្្ា ឬសរីរស្ស្រសតបានដទ្ ផ្ត្ម្រត្ូវពន្យល់តាមលកខណ្ៈរបស់វាផ្ទ្ល់។ ានន័យថា ការ
ពន្យល់បកម្រស្យអុំពីវប្បធម៌្ ឺានផ្ត្វប្បធម៌វិទ្្ាប៉ ដណា្្ឹះ។ វប្បធម៌ានវិធីស្ស្រសតម្រស្វម្រជាវ មិនផ្មនម្រគ្ន់ផ្ត្
ជាកមមវត្ថុពនការម្រស្វម្រជាវប៉ ដណា្្ឹះដទ្។ ែូដរែឹះ វប្បធម៌វិទ្ា្ (Culturology) និ្ ការសិក្ាវប្បធម ៌ (Cultural 
Studies) មិនផ្មនខ សគ្ន្ម្រត្រមផ្ត្ សពទ ដន្ឹះដទ្ ផ្ត្ខ សគ្នខ្្វិធីស្ស្រសតន្ផ្ែរ។ 

 
1 Mikhail Epstein, From Culturology to Transculture (http://books.google.com/books?isbn=03122 18087...) 
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វប្បធម៌វិទ្្ា ជាម ខវជិាជ្ថ្មីមួយផ្ែលបានដកើត្ដ ើ្ដៅរ ស្េីុដម្រកាយការែួលរលុំសែភាពសដូវៀត្និ្បណាត្
រែឋដន្េ្ដទ្ៀត្ពនអត្ីត្បលុកសូដវៀត្។ ដោយកុំណ្ត្់ថា វប្បធម៌វិទ្្ាជាការសកិ្ាអុំពីវប្បធមទ៌ាុំ្ឡាយរបស់មន ស្េ
ជាម្របព័នធរួម និ្សិក្ាអុំពីឥទ្ធិពលរបស់វប្បធម៌ដលើឥរិោបថ្មន ស្េ វាអារែូរគ្នដ្ៅនរ្ម ខវិជាជម្ួយពនបណាត្
ម្របដទ្សដោកខ្លិរ ការសិក្ាវប្បធម ៌ (Cultural Studies) ផ្ត្ោ ្្ណា វាានការខ សផ្បលកគ្ន្ដលើផ្នែក     
សុំខន់ៗមយួរុំននួ 2 ។ វប្បធម៌វិទ្្ាមិនែូរម ខវិជាជន្រវិទ្្ាវប្បធម៌ (Cultural Anthropology) ឬការសកិ្ា   
វប្បធម៌ទាុំ្ម្រស ្ដទ្។ ជា្ុំនិត្រួម កែុ្អត្ថន័យជាភាស្រ ស្េុ ី វប្បធម៌ជាម ខវជិាជ្ផ្ែលមិនអារបុំផ្បកដៅជាការ
សិក្ាពិដសសដោយផ្ កដន្េ្ៗគ្ន្បានដទ្។ កែុ្ន័យដនឹះ កមមវត្ថសុិក្ារបស់វប្បធម៌វិទ្ា្្ឺវប្បធមជ៌ា ម្របពន័ធរួម 
ពនវប្បធម៌និ្ ជាត្សិ្សន ៍អាជីព ពូជស្សន ៍បញ្ហដ្ភទ្ ។ល។ 

ដោក អិបដសតន (Epstein) បានឱ្យនិយមន័យវប្បធម៌វិទ្្ារ ស្េុីថា ជាការសិក្ាអុំពីវប្បធម៌ ជាម្របព័នធរួម
មួយពនវប្បធម៌ទាុំ្ឡាយ ែូរជា ជាត្ ិអាជីព ពូជស្សន៍ បញ្ហ្ដភទ្ . . . ។ល។ ែូដរែឹះ តាមនិយមនយ័របស់
ដោក អិបដសតន (Epstein) វប្បធម៌វិទ្្ាទាមទារឱ្យានការយល់ែរ្្ុំនិត្រមួពនវប្បធម៌ ដម្ររឹះវាានទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្
ដៅនរ្ម ខវជិាជដ្ន្េ្ដទ្ៀត្ផ្ែលដយើ្មនិបានែរ្។ ម្រពុំផ្ែនវប្បធម៌្ធឺុំទ្ោូយនិ្ស ីជដម្រៅជា្ម្រពុំផ្ែនស្គម។ 
ខណ្ៈស្គមានត្នួ្ទ្ីដកាតប្ដលើការរស់ដៅរបស់មន ស្េខ្ផ្នែកសកមមភាពនិ្អនតរទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្ វប្បធម៌ដកាត្ប
រាល់សកមមភាពរបស់មន ស្េជុំន្ន់ម ន រួមាន ស្ន្ពែសិលប្ៈ របក្ុំដែើញវិទ្្ាស្ស្រសត ត្ពមលសលីធម ៌ និ្ អវីៗ
ដន្េ្ដទ្ៀត្។ 3 

បញ្ហទ្្ូដៅរបស់វប្បធម៌វទិ្្ា្អឺប់រំឱ្យដ្លើយនរ្សុំណ្ួរថា ដត្ើវប្បធម៌ដកើត្ដ ើ្ោ ្្ ែូរដមតរ? ដត្ើអវជីា
មូលោឋ្នពនវប្បធម?៌ ដត្ើអវខីលឹះជាសាសភាពន្េុំពនវប្បធម៌? ដត្ើវប្បធម៌ផ្ម្របម្របលួោ ្្ ែូរដមតរ? ដត្ើវប្បធម៌
ទាុំ្ឡាយដធវើអនតរកមមនិ្ជឹះឥទ្ធិពលដលើគ្ន្ោ ្្ ែូរដមតរ? 4 

ានការដលើកដ ើ្ថា វប្បធមវ៌ិទ្្ាានវិស្លភាពធុំជា្ម ខវិជាជវ្ិទ្្ាស្ស្រសតទ្ស្េនវិជាជ ្ដទាឹះបីជាវាាន
ការដធវើទ្ស្េនវជិាជក្ត។ី ជាទ្ស្េនវិស័យរបស់អែកវប្បធម៌វិទ្្ាឬអែកអន្្ត្និយម ្ឺថា បផ្ម្រមបម្រមួលវប្បធម៌ន្ុំម ខ
ទ្ស្េនវិជាជ។្ វប្បធម៌ឬស្គមានការផ្ម្របម្របលួម ន បន្ទ្បម់កដទ្ើបទ្ស្េនវិជាជព្្ាោមបកម្រស្យ ផ្ែលានររតឹ្
បង្ហ្ញនូវសរចភាពពនបផ្ម្រមបម្រមួលដន្ឹះ។ ែូដរែឹះដែើយដទ្ើបដ្យលថ់ា ទ្ស្េនវិជាជម្និន្ុំឱ្យានការផ្ម្របម្របួល
ស្គមឬវប្បធម៌ដទ្ ផ្ត្វាម្រគ្នផ់្ត្ានឥទ្ធពិលត្ិរត្រួប៉ ដណា្ឹ្ះ។ ប៉ ផ្នតអែកខលឹះដទ្ៀត្យល់ថា ទ្ស្េនវិជាជ្ន្ុំឱ្យាន  
បផ្ម្រមបម្រមលួវប្បធម ៌ ដម្ររឹះការបកម្រស្យរបស់ទ្ស្េនវិជាជ្អុំពីអវីមួយនរ្ន្ុំមន ស្េដៅរកត្ពមលថ្មី ្ុំនិត្ថ្ម ី និ្ការ
ផ្ម្របម្របួលថ្ម។ី រុំដរឹះបញ្ហ្ដនឹះ ដ្អារនោិយបានថា រវា្បផ្ម្រមបម្រមលួវប្បធមន៌ិ្ទ្ស្េនវិជាជ្ ្ឺជាបញ្ហ្ព្ាន់
និ្ដមាន។់ 5 
 ដពលផ្ែលវប្បធម៌ជាស្ររបស់មន ស្េ វប្បធម៌វិទ្្ា្ជឺាការយល់ែរ្ អុំពីវប្បធម៌ោ ្្ រ្ាស់ោស់។     
វប្បធម៌វិទ្្ា្សឺម្រាប់វប្បធម ៌ ឯវប្បធម៌្សឺម្រាបម់ន ស្េជាត្ិ ផ្ែលជាមដធ្ាបាយពនរុំដណ្ឹះវិជាជ្និ្ការដរៀបរុំ    

 
2 Culturology, (http://en.wikipedia.org/wiki/Culturology) 

3 POSITION PAPER, 2003, TRANSCULTURE, (http://arts.monash. edu.au/lcl/research/journals/ trans-2003-

epstien-position.pdf) 
4 Nata B.Krylova, Values of Russian Education, What Is Changing and How: Answers to some Philosophical 

Questions, (http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducKryl.htm) 
5 Culturologists versus Philosophists? Culturology versus Philosophy? (http://futuristguy.wordpress.

com/2008/05/17/culturologists-versus-philosophists-culturology-versus-philosophy/) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Culturology
http://futuristguy.wordpress.com/2008/05/17/culturologists-versus-philosophists-culturology-versus-philosophy/
http://futuristguy/
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ខលួន។ ដបើវប្បធមប៌ដ្កើត្ដ ើ្ដោយធមមជាត្ិ ដន្ឹះវប្បធម៌វទិ្ា្មិនផ្មនម្រត្រមផ្ត្ជាការសិក្ាវប្បធម៌ដទ្ ្ឺវាសិក្ា
ទាុំ្ការបដ្កើត្របស់វាដន្ឹះដទ្ៀត្។ វប្បធម៌វិទ្្ា ្ឺជាវិទ្្ាស្ស្រសតសកិ្ាអុំពីបាត្ ភូត្និ្ម្របព័នធវប្បធម៌។ វប្បធម៌
វិទ្្ា្ួរានទ្ីតាុ្ំ ដៅកែុ្ រុំដណាមវិទ្្ាស្ស្រសតទាុំ្ឡាយ ដម្ររឹះវប្បធម៌ជាបាត្ ភូត្ានលកខណ្ៈរបស់វាផ្ទល្់ 
ដរល្ឺវាានែុំដណ្ើរពិដសសដោយផ្ ក ានយនតការពនការផ្ម្របម្របួល ានររន្សមពន័ធ ្ុំរ ូ និ្រ្ាប់របស់វា
ផ្ទ្ល់ ដែើយផ្ែលវប្បធម៌ដន្ឹះជាមរត្កដន្េ្ៗគ្ន្និ្ ជាស្ន្ពែរបស់មន ស្េជាត្ិ។ 6 
 វប្បធម៌វិទ្្ានតល់នូវរុំដណ្ឹះែរ្រួមអុំពីផ្នែកដន្េ្ៗពនវប្បធម។៌ វប្បធម៌រួមបញ្ចូលទាុ្ំ ភាពប ិនម្របសប ់
វិទ្្ាស្ស្រសត ម ខរបរ សិល្បៈ វជិាជ្ជីវៈ និ្ ជុំដនឿ ផ្ែលផ្នែកទាុំ្អស់ដនឹះអភិវឌ្ឍដៅកែុ្ វសិ័យរបស់វាផ្ទល្់ ដែើយ
មិនសូវយល់ែរ្ពីផ្នែកដន្េ្ដទ្ៀត្។ វប្បធម៌វិទ្្ាម្រត្ូវយលែ់រ្លកខណ្ៈពិដសសពនភាពរួមវប្បធម៌ ដៅដពលភាព
ដោយផ្ កពនវិសយ័ទាុំ្ឡាយម្រត្ូវន្ារភាជ្បឱ់្យានទ្ុំន្កទ់្ុំន្គ្ន។្  

ដម្រៅពីអត្ថនយ័ផ្ែលបានបង្ហញ្ខ្ដលើ ដ្ដ ើញាននិយមន័យវប្បធម៌វទិ្្ាពីរម្របហាក់ម្របផ្ែលគ្ន ្   
ទ្ី១ វប្បធម៌វិទ្្ាជាម្រក មពនម ខវិជាជ្ដន្េ្ៗ រួមាន ម្រទ្រសតអីក្េរស្ស្រសត ស្គមវិជាជ្វប្បធម៌ ស្សន្ឬទ្ស្េនវជិាជ្ 
ទ្ស្េនវិជាជ្ម្របវត្តិស្ស្រសត វិទ្្ាស្ស្រសតនដោបាយ ដស្ភណ័្វជិាជ្ ជាដែើម។ វាានលកខណ្ៈជាការដម្របៀបដធៀបនិ្ជា
ការសិក្ាកែុ្វប្បធមទ៌្ូដៅ។ ទ្ី២ វប្បធម៌វិទ្្ាជាអសតិម្របពន័ធ(meta-system) ឬជាអសតិវិទ្្ាស្ស្រសត (meta-
science) ជាទ្ស្េនវិជាជ្វប្បធម៌ថ្មីផ្ែលជួយពន្យល់អុំពីការរីករដម្រមើនដៅទ្ូទាុំ្ពិភពដោក។ អ ៊ី អា  ឺវា ្ស (I. A. 
Levâš) ជាអែកនិពនធជាត្ដិបឡារ ស បានដលើកដ ើ្ថា « ម្របសិនដបើវទិ្្ាស្ស្រសតវប្បធមជ៌ាម្រក មពនម ខវិជាជដ្ន្េ្ៗ 
ផ្ែលសកិ្ាពីដោកធាត្ ទាកទ់្្នរ្វប្បធម៌ដន្េ្ៗដោយគ្ម្នផ្ែនកុំណ្ត្់ ដន្ឹះវប្បធម៌វិទ្្ា្ឺជារ្ាប់ពនកា្្ុ្ំ
ម្រសូបទាញម ខវិជាជទ្ាុ្ំ ដន្ឹះបញ្ចូលគ្ន។្ ជារមួ វាជាទ្ស្េនវជិាជ្វប្បធម៌» ។ 7 

វបបធម្៌វទិ្យា និង ការសកិាវបបធម្៌  
 វប្បធម៌វិទ្្ា និ្  ការសិក្ាវប្បធម៌ បានបដ្កើត្ដ ើ្ដសទើរផ្ត្ែុំណាលគ្ន្ ជាការោត្សនធរ្ពនត្ម្រមូវការ
និ្អាទ្ិភាពម្រទ្រសតីដន្េ្ៗរបស់វប្បធម។៌ សម្រាប់បណាត្ម្របដទ្សនោិយភាស្អ្់ដ្លស ដ្ស្គ្លប់ញ្ញត្ត ិ ការ
សិក្ាវប្បធម ៌ (Cultural Studies) ផ្ត្ដៅរ ស្េុីដ្ដម្របើបញ្ញត្ត ិ វប្បធម៌វិទ្្ា ។ ដែើម្បបីង្ហ្ញពីរុំណ្ុរម្រសបគ្នន្ិ្
ខ សគ្ន្រវា្ វប្បធម៌វិទ្្ា និ្  ការសិក្ាវប្បធម៌ ដយើ្នរ្ ដលើកយកលកខណ្ៈសុំខន៥់ពន ការសិក្ាវប្បធម៌ ផ្ែល
ដលើកដ ើ្ដោយ ែ្េុីយូ៉ឌីន ស្រោរ (Ziauddin Sardar) កែុ្ដសៀវដៅ មលូោឋ្នពនការសកិ្ាវប្បធម ៌
(Introducting Cultural Studies) មកពចិារណា៖ 8 

១- ការសិក្ាវប្បធម៌ ានដគ្លបុំណ្្ពិនិត្្យខលរមស្រកែុ្ ន័យម្របត្បិត្តិវប្បធម៌និ្ ទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្របស់វា
ដៅនរ្អុំណារ។ វប្បធម៌វិទ្ា្ ានដគ្លបុំណ្្ពិនតិ្្យវប្បធម៌ជាមជ្ឈមណ្ឌលពនការអន វត្ត ផ្ែល
អាររំដោឹះមន ស្េដរញពីស្ថន្ភាពផ្បបធមមជាត្និិ្ស្ថន្ភាពពរ្ផ្នែកដលើរូបកាយ ស្ថន្ភាពផ្ែល
អែកដខ្ាយពរ្ ដលើអែកខ្្ុំ្ ផ្ែលដន្ឹះជាទ្ុំន្កទ់្ុំន្អុំណារ។ វប្បធម៌ជាអវីៗផ្ែលបដ្កើត្ដ ើ្ដោយ

 

6 Akifumi Iwabuchi, Marine Culturology, Tokyo University of Marine Science & Technology, 2010. (www.

soi.wide.ad.jp/class/20090061/ materials_for_student/03/20090061-03-2in1.pdf) 
7 Marlène Laruelle, The Discipline of Culturology: A New ‘Ready-Made Thought’ for Russia, 2004 (www.

sagepublications.com) 

8 Mikhail Epstein, From Culturology to Transculture (http://books.google.com/books?isbn=03122 18087...) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ziauddin_Sardar
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មន ស្េ និ្ជាអវីៗផ្ែលបដ្កើត្មន ស្េឱ្យខ សពីធមមជាត្ិសររីា្គ និ្មិនអារបុំម្រពួញមកជាធមមជាត្ ិ  
សរីរា្គបាន។ 

២- ការសិក្ាវប្បធម៌ មិនផ្មនជាការសិក្ាោរ់ដោយផ្ កពីបរិបទ្នដោបាយឬស្គមដន្ឹះដទ្។ វា
ានដគ្លបុំណ្្យលែ់រ្អុំពីវប្បធម៌នូវរាល់ទ្ម្រម្់សមុ្ស្ម្ញទាុំ្អស់ និ្ ានបុំណ្្វិភា្បរិបទ្
ស្គមនិ្ នដោបាយផ្ែលបានបង្ហ្ញដ ើ្ តាមវប្បធម។៌ វប្បធម៌ានអត្ថិភាពដៅកែុ្បរបិទ្ស្គម
និ្នដោបាយ  ផ្ត្បរិបទ្ដនឹះវាម្រគ្ន់ផ្ត្ជាទ្ិែឋភាពមួយផ្នែកពនវប្បធមប៌៉ ដណា្ឹ្ះ  វាមិនម្រ្បែណ្្ប់
វប្បធម៌ទាុំ្មូលដ ើយ។ ស្ន្ពែសិល្បៈនិ្ទ្ស្េនវិជាជ ្ក្បួនរតី្៍និ្ការអន វត្តខ្ស្ម្រត្ ីត្ពមលសីលធម ៌
ទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្ផ្ទល្់ខលួន ការម្របត្តិបត្តិម្របចាុំពថ្ៃានទ្ុំន្កទ់្ុំន្នរ្បផ្ម្រមបម្រមួលនិមិត្តរូប ជាទ្ិែឋភាពពន
វប្បធម៌ផ្ែលដធវើឱ្យមន ស្េមនិដៅម្រត្រមផ្ត្ជាសត្វដរឹះដធវើនដោបាយដ ើយ។ វប្បធម៌វិទ្្ាានត្ួន្ទ្ី
បង្ហញ្វប្បធម៌ជាភាពសរ បែទ៏្ូលុំទ្ោូយ ផ្ែលន ត្ែសួពីផ្នែកដោយផ្ កណាមួយ រួមទាុំ្
នដោបាយន្ផ្ែរ។ វប្បធមវ៌ិទ្្ា ានការយលែ់រ្វប្បធម៌ដោយខលួនឯ្។ ដបសកកមមរបស់វាមនិ
ផ្មនដែើម្បមី្រ្ប់ម្រ្្វប្បធម៌ដោយដម្របើស្ថ្បនអុំណារ ែូរនដោបាយបានដធវើដន្ឹះដទ្ ផ្ត្ជាការម្រ្ប់
ម្រ្្ញាណ្របស់វាដោយខលួនឯ្។ 

៣- ដៅកែុ្ ការសកិ្ាវប្បធម៌ វប្បធម៌ានម ខង្រពីរោ ្្្ឺ ជាកមមវត្ថពុនការសិក្ាន្ និ្ ជាទ្ីកផ្នល្ពន
សកមមភាពនដោបាយនិ្ការរិឹះ្ន់ន្។ ការសិក្ាវប្បធម ៌ានបុំណ្្កា្្យជា្ុំនិត្ម្របត្ិបត្តិជាក់
ផ្សត្ន្និ្ជាផ្នែក្ុំនិត្បញ្ញ្ន្។ វប្បធម៌វិទ្្ា ក៏ានម ខង្រទាុ្ំ ពីរដនឹះែូរ ការសិក្ាវប្បធម ៌
ផ្ែរ ផ្ត្វាមនិបង្ហញ្វប្បធមជ៌ារុំណ្រុពនការរិឹះ្ន ់និ្សកមមភាពនដោបាយដទ្ ផ្ត្វាបង្ហ្ញរុំណ្ុរ
ផ្្្ស់បតូរជាអរិពស្រនតយ៍ពនការម្របត្ិបត្តិនដោបាយ តាមរយៈការដធវើបរិបទ្នីយកមមពនបរិបទ្ជានិមិត្តរូប
របស់វា។ វប្បធម៌វិទ្្ាមិនអន ញ្ញ្ត្ម ខវជិាជដ្ោយផ្ កណាមួយានប ពវសិទ្ធិដលើម ខវជិាជ្ែពទ្ និ្ 
ដែើរត្ួជាវាក្យសពទរ ្ដម្រកាយ ឬជាមូលោឋ្នស្កលពនការបកម្រស្យដ ើយ។ វប្បធម៌វទិ្្ាមិនផ្មនជា
្ុំនិត្ម្របត្ិបត្ត ិ(pragmatic enterprise)  ម្រសបដៅតាម្ុំរសូកមមភាពវប្បធម៌ដន្េ្ៗដ ើយ។  

៤- ការសិក្ាវប្បធម៌ ានបុំណ្្បង្ហ្ញនិ្ សម្រមបសម្រមលួការផ្ប្ផ្រកព ទ្ធ ិ សុំដៅល បបុំបាត្់ការផ្ប្
ផ្រករវា្ទ្ម្រម្់ព ទ្ធិផ្បបកាត្យ់ល់(ព ទ្ធិអពភនតរញាណ្ផ្ែលផ្នែកដលើវប្បធម៌កែុ្ត្ុំបន)់ និ្ ទ្ម្រម្ព់ ទ្ធិ
បរាន ម័ត្ (ព ទ្ធិស្កល)។ វាសនមត្ពអីត្តសញ្ញ្ណ្រមួនិ្នលម្របដោជន៍រវា្អែកដរឹះនិ្ អវីផ្ែលដ្
ដរឹះ រវា្អែកអដ្កត្ពិនតិ្្យនិ្ អវីផ្ែលដ្កុំព ្ អដ្កត្ពិនតិ្្យ។ កែុ្ដគ្លបុំណ្្ដែើម្បលី បបុំបាត្់ការ
ផ្ប្ផ្រកព ទ្ធិនិ្ភាពខ សគ្ន្ពនឯកដទ្សកមម វប្បធម៌វិទ្ា្សែការោ ្្ជតិ្សែទិ្ធជាមយួការសិក្ា   
វប្បធម។៌ វប្បធម៌វិទ្្ាព្ាោមខិត្ជតិ្វប្បធម៌ដោយសពទរបស់វា និ្ព្ាោមអភិវឌ្ឍភាស្រួមមួយ
ផ្ែលដជៀសវា្ការ្ល្ែួសដៅរកនដោបាយនិយម វិទ្្ាស្ស្រសតនិយម ដស្ភណ័្និយម សលីធម៌
និយម ឬោរ់ខត្នីយកមមពនទ្ិែឋភាពវប្បធម៌ដោយផ្ កណាមួយ។ ដនឹះជាមូលដែត្ ផ្ែលវប្បធម៌
វិទ្្ាមិនស្កត្់ធៃន់ដលើវប្បធមត៌ាមនដោបាយ ផ្ែលការអដ្កត្ដលើវប្បធម៌តាមនដោបាយដនឹះបាន
ដម្របើោ ្្ដលើសលប់ដៅកែុ្ការសិក្ាវប្បធម ៌។ ម្របសិនដបើអែកឯកដទ្សទាុំ្អស់ដធវើការង្រដៅកែុ្ម ខ
វិជាជ្របស់ខលនួឬវិស័យវប្បធម៌ដៅតាមរ្ាបន់ិ្បម្រាមដោយឥត្ែរ្ខលួន ដន្ឹះអែកវប្បធម៌វិទ្្ាដធវើឱ្យ 
វប្បធម៌ដៅជាកមមវត្ថុនយិមនយ័ ដែើយដោយដែត្ ដន្ឹះ្ឺវាែួសផ្ែនកុំណ្ត្់របស់វា។ 

៥- ការសិក្ាវប្បធម៌ ស្កត្ធ់ៃន់ដលើរង្វ្យត្ពមលសលីធម៌ ស្គមទ្ុំដនើប និ្ ដលើាគ្ ម្លូោឋ្ន (radical 
line) ពនសកមមភាពនដោបាយ។ ដគ្លការណ្៍របសក់ារសិក្ាវប្បធម៌មិនផ្មនជាការសិក្ាគ្ម្ន
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ត្ពមលដទ្ ផ្ត្វាស្កត្ធ់ៃន់ដលើការកស្្ស្គមដោយការន្ារភាជ្ប់នរ្នដោបាយ។ ែូដរែឹះ ការសិក្ា 
វប្បធម៌ព្ាោមយល់និ្ ផ្កផ្ម្របររន្សមព័នធពនការម្រ្បែណ្ប្់ដៅម្រ្ប់ទ្កីផ្នល្ ដលើកផ្ល្ផ្ត្ស្គម
មូលធនឧស្ាែកមម។ វបប្ធម៌វិទ្្ាមិនផ្មនជាទ្ម្រម្់ម្របឆុំ្ខ្នដោបាយដទ្។ វាមិនរិឹះ្ន់
នដោបាយវប្បធម៌មួយកែុ្ន្មវប្បធម៌មយួដទ្ៀត្ ផ្ែលជានដោបាយានការរីករដម្រមើននិ្ដជឿន
ដលឿនជា្ដន្ឹះដទ្។ វារិឹះ្ន់ដលើនដោបាយពីទ្ស្េនៈវប្បធម៌ទាុំ្មលូ ជាម្របដភទ្ពនការពភិាក្ា ជា
ទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្ពនអុំណារ ជាការអន វត្តត្ូររដ្ែៀត្។ វប្បធម៌វទិ្្ាមិនផ្មនជាបញ្ហ្ការម្របឆុ្ំ ដទ្ ផ្ត្ជា
បញ្ហអ្ត្ិដសែឋភាព ជារដបៀបែួសការម្របត្ិបត្តឬិម្រទ្រសតីដម្របើសមត្ថភាពនិមតិ្តសញ្ញ្វប្បធម ៌ និ្ភាព 
សតុកសតមភឥត្ផ្ែនកុំណ្ត្់របសវ់ា។  

វបបធម្៌វទិ្យា និង អ្នតរវបបធម្៌  
 ដទាឹះបីវប្បធម៌វិទ្្ាជាម ខវិជាជ្វិទ្្ាស្ស្រសតកត ីផ្ត្វាានលទ្ធភាពន្ុំដៅែួសវសិ័យសិក្ាវិទ្ា្ស្ស្រសតដនឹះ ្ឺ 
ដៅជាការអន វត្តពិត្ម្របាកែផ្ែលដយើ្ដៅថា អនតរវប្បធម៌ (transcultural)។ អនតរវប្បធម៌ជាវិធីមយួដៅែសួ
វប្បធមផ៌្ែលដយើ្ាន និ្ជាវិធីដម្របើកា្្ុំ្ផ្្្ស់បតូរវប្បធម៌រុំដរឹះវប្បធមខ៌លួនឯ្។ អនតរវបប្ធម៌ជាលុំោប់ទ្ពីីរពន
លកខណ្ៈវប្បធម ៌ផ្ែលវាានសមត្ថភាពបណ្្តឹះខលួនឯ្និ្អត្ិដសែឋភាពខលនួវា។ ម្របសិនដបើវប្បធម៌វិទ្្ាយល់ែរ្ ពី
វប្បធម ៌ ដន្ឹះអនតរវប្បធមជ៌ាបផ្ម្រមបម្រមួលវប្បធម ៌ជាភាពរួមពនម្រទ្រសតីនិ្ ការម្របត្បិត្ត ិ ផ្ែលរដំោឹះវប្បធមព៌ីយនតការ
ម្រ្ប់ម្រ្្ផ្ទល្់របស់ខលួនវា។ តាមរយៈការដៅែសួម្រពុំផ្ែនវប្បធម៌ធមមជាត្ិឬកម្រមិត្ែុំបូ្ ទ្ិែឋភាពផ្្ស្់បតូរវប្បធម៌
បានន្ុំមន ស្េដៅរកដសរីភាពជាបនតបន្ទប្ ់ ឱ្យចាកន ត្ពភីាពរុំណ្ុឹះនិមិត្តសញ្ញ ្ ការ្ប់្ លនរ្មដន្្មវិជាជ ្
ការ្ប់នរ្ដសែហាជាត្ិ ផ្ែលជាលកខណ្ៈរបស់ដយើ្ កែុ្ន្មជាសាជិកម្រក មវប្បធម៌មយួ។ អនតរវប្បធម៌អារ
កុំណ្ត្់អត្ថន័យថា ជាម្របព័នធរុំែពនជដម្រមើសនិមតិ្តសញ្ញដ្នេ្្ៗ ដៅរកវប្បធមា៌នម្រស្បន់ិ្ម្របពន័ធសញ្ញ្ផ្ែលវា
បដ្កើត្ដ ើ្។ 
 អិបដសតន (Epstein) បានដលើកដ ើ្ថា ដៅកែុ្ពិភពអនតរវប្បធម៌ វប្បធម៌ទាុំ្ឡាយដធវើឱ្យភាវៈស្គម
ានដសរីភាពររួន ត្ពីស្គម។ ានន័យថា ភាពខ សៗគ្ន្ពនវប្បធម៌បានរំដោឹះប ្គលដរញពីមដន្្មវិជាជ្វប្បធម៌
និ្ការម្របត្បិត្តិវប្បធម៌។ ការអប់រំអុំពីអនតរវប្បធម៌ជាភាវៈែួសពីទ្ម្រម្់អត្ថិភាពជាក់ោក់មួយឬជាការរកដ ើញ
ទ្ីតាុ្ំ មួយដៅម្រត្្ម់្រពុំផ្ែនវប្បធម៌ទាុំ្ឡាយផ្ែលានអត្ថភិាព។ ដទាឹះបីជាអនតរវប្បធម៌ដធវើឱ្យប ្គលាន្ក់ៗ ឃ្្្ត្
ដរញពីអត្តសញ្ញណ្្ពនវប្បធម៌ដោយផ្ កៗរបស់ពកួដ្កត ី ដៅកម្រមិត្មួយដន្េ្ដទ្ៀត្ វាជាែុំដណ្ើរអនតរកមមរវា្
វប្បធមដ៌ន្េ្ៗ ផ្ែលប ្ គលាន្ក់ៗដមើលដ ើញថា ខលនួសថតិ្ដៅដម្រៅវប្បធម៌ដោយផ្ កមួយ ដៅដម្រៅផ្ែនកុំណ្ត្់
ជាត្ ិពជូស្សន៍ បញ្ហ្ដភទ្ មដន្្មវិជាជ ្និ្ផ្ែនកុំណ្ត្ែ់ពទ្ដទ្ៀត្។  
វបបធម្៌វទិ្យា និង សងគម្វិជាា  

ខ សពសី្គមវិជាជ្ផ្ែលសិក្ាពបីាត្ ភូត្ស្គម វប្បធម៌វទិ្្ាសិក្ាពីបាត្ ភូត្វប្បធម៌និ្ ម្របព័នធវប្បធម ៌
ដម្ររឹះវប្បធមជ៌ាបាត្ ភតូ្ានលកខណ្ៈរបស់វាផ្ទ្ល ់ ផ្ែលានែុំដណ្ើរពិដសសដោយផ្ ក ានយនតការផ្ម្របម្របួល 
ានររន្សមព័នទ ្ ុំរូ និ្រ្ាបរ់បស់វាផ្ទ្ល។់ ដែត្ ដនឹះ វប្បធម៌វិទ្្ា្ួរផ្ត្ានកផ្នល្ មួយកែុ្រុំដណាមម ខវជិាជ្វិទ្្ា
ស្ស្រសតទាុំ្ឡាយ។ អូែគសុ ក មត្៍ (August Comte) បានដលើកដ ើ្ ថា ដោយស្រវបប្ធម៌ (មិនផ្មនជាជីវតិ្
ស្គម) ជាសមិទ្ធនលនិ្មត្៌កមន ស្េជាត្ែិ៏អស្ច្រ្យ វប្បធម៌វិទ្្ា្ួរចាត្់ទ្ កជាវទិ្្ាស្ស្រសតកែុ្លុំោប់កុំពូលពន
ឋាន្ន ម្រកមវទិ្្ាស្ស្រសត។ 
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ដោក វិនស្ន ែ ្ (Wen-shan Huang) បានគ្ុំម្រទ្និ្ ជុំរ ញឱ្យវប្បធម៌វិទ្្ាដៅជាម ខវិជាជ្ឯករាជ្យ
មួយ សកិ្ាពីបាត្ ភូត្វប្បធមដ៌ោយដម្របើវិធីស្ស្រសតម្របវត្តិស្ស្រសតវប្បធម។៌ ដោកបានដលើកដ ើ្ថា ម្របព័នធវប្បធម៌
ម្រត្ូវសិក្ាដោយវិទ្្ាស្ស្រសតវបប្ធម៌វិទ្្ា ដែើយម្របពន័ធស្គមសិក្ាដោយស្គមវិជាជ។្ ដោកបានដលើកដែត្ នល
រុំដរឹះរុំណ្រុដនឹះែូរខ្ដម្រកាម៖ 9 
 - វប្បធម៌វិទ្្ាជាវិទ្្ាស្ស្រសតថ្មមីួយផ្ែលដកើត្ដរញពីស្គមវជិាជ្ 

- មលូដែត្ ធុំបុំន ត្្ឺថា ររន្សមព័នធពនម្របព័នធវប្បធម៌ខ សពីររន្សមពន័ធពនម្របព័នធស្គម។ ម្របព័នធវប្បធម៌
ជាខលរមស្រ ឯម្របព័នធស្គមជាទ្ម្រម្។់ (ខលរមស្រ) វប្បធម៌របស់ម្រ្សួ្រ រែឋ ្ណ្បកេ្នដោបាយ 
ស្កលវិទ្្ាល័យ ឬម្រក មែ  នមួយ ្ឺដកើត្ដ ើ្ពីត្ពមលនិ្ខលរមស្ររបសភ់ាស្ វទិ្្ាស្ស្រសត ស្សន្ 
ដស្ភណ័្វិជាជ្ ម្រកមសីលធម៌ នដោបាយ ដសែឋកិរច ទ្ស្េនវិជាជ្ រ្ាប់ និ្ បដរចកវិទ្្ា។ ត្ពមលវប្បធម៌្ឺ
ានដៅកែុ្ម្រ្ប់ម្រក មទាុំ្អស ់ ដែើយកា្្យជាភានក្់ង្រែ៏ានឋាមពល ឬ ជាមដធ្ាបាយពនអត្ថិភាព
របស់ម្រក មទាុំ្ដន្ឹះ។ ម្របពន័ធស្គមឬម្រក មស្គម ែរូជា រែឋឬម្រក មែ  ន ្ឺជាទ្ម្រម្់អ្គភាពផ្ែល
កុំណ្ត្់ដោយរ្ាបន់ិ្ម្រកមសលីធម។៌ 

- ម្របព័នធវប្បធម៌និ្ ែុំដណ្ើរវបប្ធម៌ានជីវតិ្របស់វាផ្ទល្ ់ ផ្ែលកុំណ្ត្់ដោយរ្ាប់របស់វា។ ែូដរែឹះ ការ
សិក្ាអុំពីវប្បធម៌ម្រត្ូវកា្យ្ជាវទិ្្ាស្ស្រសតឯករាជ្យដោយានដគ្លបុំណ្្ កម្រមតិ្ ផ្ែនកុំណ្ត្ ់ និ្  
រ្ាប់របស់វាផ្ទល្់ដោយដរៀសមិនរួរ។ 

 

តាម ពីម្រទ្ីម ដអ សូរូ្ ីន (Pitrim A. Sorokin) រាល់ម្រទ្រសតីបង្ហ្ញថា បាត្ ភូត្ស្គមនិ្បាត្ ភូត្វប្បធម៌
ានលកខណ្ៈខ សគ្ន្ទាុំ្ម្រស ្  ផ្ែលម្រត្ូវសិក្ាដោយផ្ កពីគ្ន។្ ត្ថ្ភាពវប្បធម៌សិក្ាដោយវិទ្្ាស្ស្រសត      
វប្បធម៌វិទ្្ា ដែើយបាត្ ភូត្ស្គមសិក្ាដោយស្គមវិជាជ។្ 

បញ្ញត្តិ « វប្បធម៌វិទ្្ា » ម្រត្ូវបានដម្របើជាដលើកែុំបូ្ដោយ វីលដែម អូសវល៉ែ៍ (Wilhelm Ostwald) ជា
្ីមីវិទ្ូនិ្ ទ្ស្េនវិទ្ូអា មឺ៉្ ់ ដែើម្បសីិក្ាអុំពីបាត្ ភូត្វប្បធម៌។ ដោកបានដម្របើសពទ Kulturologie  ដៅកែុ្     
អត្ថបទ្របស់ដោកន្ដែើមឆន្ុំ១៩០៩ ដែើយបានដម្របើវាដម្ររើនដទ្ៀត្ដៅកែុ្ អត្ថបទ្ដម្រកាយៗមកដទ្ៀត្របស់ដោក។ 
ដោក អសូវ៉លែ៍ (Ostwald) ម្របផ្ែលជាអែកម្របាជញែុំបូ្ដ្ផ្ែលបានបដ្កើត្ទ្ស្េនៈដគ្លការណ្៍និ្្ុំនិត្ និ្ 
ផ្ែនកុំណ្ត្់វិទ្្ាស្ស្រសតវប្បធម៌ខ សពសី្គមវិជាជ្ ដែើយផ្ញកវប្បធម៌វិទ្្ាដរញពសី្គមវិជាជ្។ ដោកបានដលើក
ដ ើ្ថា សពទ ស្គមវជិាជ ្ ានភាពទ្លូុំទ្ូោយដពក ដោយវាដផ្ត្ត្ដៅដលើអនតរកមមស្គមផ្ែលរួមបញ្ចូលនូវម្រ្ប់
រុំពួកានជីវិត្។ ស្គមនិ្ វប្បធម៌្មឺិនែរូគ្ន្ដទ្។ អសូវល៉ែ៍ (Ostwald) អារជាទ្ស្េនវិទ្ូផ្ែលបានបង្ហ្ញ
ដយើ្រ្ាស់ោស់ជា្ទ្ស្េនវិទ្ូដន្េ្ដទ្ៀត្ ផ្ែលថា វបប្ធម៌វិទ្្ា្ួរជាវិទ្្ាស្ស្រសតឯករាជ្យមួយដន្េ្ពសី្គម
វិជាជ្។ ដោកបានដលើកបញ្ជក្់ថា ការទ្ទ្លួស្គល្់និ្ការពណ្៌ន្បាត្ ភតូ្វប្បធម៌ ្ឺខ សគ្ន្ពីការសិក្ានិ្ការ
ពណ្៌ន្អនតរកមមស្គម។ 

ដៅកែុ្ស្ន្ពែរបស់ ដលសលី ដអ វា ្យធ៍ (Leslie A. White) អុំពី វិទ្្ាស្ស្រសតវប្បធម៖៌ ការសិក្ាអុំពី
មន ស្េនិ្ អរិយធម៌ (The Science of Culture: A Study of Man and Civilization, New York, 1939) ដោក
បានបដ្កើត្ឱ្យានកូនដៅកែុ្ ម្រ្ួស្រពនវិទ្្ាស្ស្រសតវប្បធម៌វទិ្្ា។ ដោកបានដលើកដ ើ្ ថា វប្បធម៌ជាររន្សមព័នធ
ពនម្រពរត្តិការណ្៍និ្ អវីៗទាុ្ំ ឡាយផ្ែលផ្នែកដលើភាស្និមតិ្តសញ្ញ្ ម្របពពណ្ ី ឧបករណ្ ៍ ជុំដនឿ ។ល។ ផ្ែលម្រត្ូវ

 

9 Pitrim A. Sorokin, Sociological Theories of Today, New York: Harper and Row, 1966, pp. 388-391. 
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ពិចារណាដៅកែុ្បរិបទ្ដម្រៅរបូកាយ ជាែុំដណ្ើរពនលកខណ្ៈរបស់វាផ្ទ្ល់ផ្ែលដៅដម្រៅខលនួមន ស្េ។ ែូដរែឹះ វប្បធម៌
វិទ្្ាជាការសិក្ាផ្បបវិទ្្ាស្ស្រសតនិ្ការម្របមូលនតុុំបាត្ ភតូ្វប្បធម៌ដោយខលួនវា។ ម្របវត្តិវិទ្ ូដអរ អ ៊ី បាផ្ណ្ស (H. 
E. Barnes) បាទ្ចាត្់ទ្ ក វា យ្ធ៍ (White) ជាបិតាវប្បធមវ៌ិទ្្ា។ 

វប្បធម ៌ខ សគ្ន្ព ីស្គម ផ្ែលទាមទារនូវវិទ្្ាស្ស្រសតដោយផ្ កមួយដែើម្បីសិក្ាវា។ ដ្មនិអារពន្យល់
វប្បធម៌តាមអវីដន្េ្ដម្រៅពីវាខលនួវាដន្ឹះដទ្។ 

វប្បធម៌វិទ្្ា្ួរានវិស័យនិ្ផ្ែនកុំណ្ត្ែ់ូរខ្ដម្រកាម៖ 10 
• ដោយផ្នែកដលើទ្និែន័យពិដស្ធពីនរវទិ្្ា ស្គមវិជាជ ្ជាត្ពិនធុវិទ្្ា រិត្តវិទ្្ារបូស្ស្រសតវបប្ធម៌ ជីវវិទ្្ា ម្របវត្តិ
និ្ភូមសិ្ស្រសតវប្បធម ៌ ម នែុំបូ្ប្ែស ់ វប្បធម៌វិទ្្ាព្ាោមបកម្រស្យពីម្របភពវប្បធម៌របស់មន ស្េដៅ
ដលើពិភពដោកដនឹះ 

• វប្បធម៌វិទ្្ាបង្ហ្ញពីម្របភពនិ្ការរីករដម្រមើនរបស់ររន្សមព័នធវប្បធម៌និ្ ស្ថ្បនវប្បធម៌ម្រ្ប់ទ្ម្រម្ ់
• វប្បធម៌វិទ្្ាសិក្ាពកីុំដណ្ើត្ ការរីករដម្រមើន ការធា្្ក់រ ឹះ និ្ ការដកើត្ដ ើ្ វិញរបស់វប្បធម៌និ្អរិយធម ៌
• វប្បធម៌វិទ្្ាបកម្រស្យពីការចាប់ដនតើម ឥទ្ធពិលម្រ្បែណ្ប្់ និ្ ការធ្្ាករ់ ឹះពនមដន្្មវិជាជ្ ទ្ស្េនវិជាជ្
និ្ស្សន្ ផ្ែលានឥទ្ធពិលដលើសកមមភាពវប្បធម៌ដៅែុំណាក់កាលដន្េ្ៗពនការវិវត្តវប្បធម ៌

• វប្បធម៌វិទ្្ាពិនិត្្យអដ្កត្ដលើម្រទ្រសតីការវិវត្តវប្បធម៌ និ្ព្ាោមដោឹះម្រស្យបញ្ហ្បផ្ម្រមបម្រមួលពនវប្បធម ៌
• វប្បធម៌វិទ្្ាសិក្ាអុំពីបញ្ហទ្ាុំ្ឡាយពនម្របដភទ្វប្បធម៌ដរញពីទ្ស្េនៈដោយផ្ កៗ 
• វប្បធម៌វិទ្្ាព្ាោមដម្របៀបដធៀបម្របព័នធវប្បធម៌ដោកខ្ដកើត្និ្ដោកខ្លិរ និ្សិក្ាពីបញ្ហព្ន
ការរួមរូលគ្ន្របស់វា 

• វប្បធម៌វិទ្្ាដផ្ត្ត្ដលើការរីករដម្រមើននិ្ការម្របត្បិត្តិវិធីស្ស្រសតថ្មីសម្រាប់ការ្តិ្ខ្វប្បធម៌ ផ្ែលន្ុំែួស
ពីទ្ស្េនៈមួយដៅជាម្របព័នធពនការ្ិត្មួយ ពីម្របព័នធដៅម្រក មពនម្របព័នធ ដៅសុំដោ្ និ្ពីសុំដោ្ដៅ
ការផ្្្ស់បតូរទាុ្ំ ម្រស ្ជារ ្ដម្រកាយ។ អារនិោយបានថា ជាវិធីស្ស្រសតពនការរួមគ្នប្ញ្ចូលរវា្្ុំនតិ្
និ្សកមមភាព ផ្ែលានការដ្លើយត្បរុំដរឹះែុំដណាឹះម្រស្យដលើការផ្ម្របម្របលួឥត្ឈបឈ់រពនម្រ្ប់កម្រមិត្
វប្បធម៌។ 

• ែូដរែឹះ វប្បធម៌វិទ្្ាព្ាោមផ្សវ្រកនិ្ បដ្កើត្រ្ាប់អភិវឌ្ឍវប្បធម ៌ទាុំ្រុំដរឹះែុំណាកក់ាលទ្ូដៅពនការ 
វិវត្តវប្បធម ៌ទាុំ្រុំដរឹះែុំណាក់កាលដោយផ្ ក ស្ថ្បនដោយផ្ ក និ្អារម្របជាជាត្ដិោយផ្ កៗ។ 

• វប្បធម៌វិទ្្ាអារបម្រ្បួបម្រ្មួវិទ្្ាស្ស្រសតទាុ្ំ អស់ដោឹះម្រស្យវប្បធមស៌្កលដោក និ្បង្ហ្ញពីរដបៀប
ផ្ែលវាពិចារណាដលើបញ្ហដ្ៅឋិត្ដថ្រពនអរិយធម។៌ 

 សរ បមក ត្ួន្ទ្ីរបស់អែកវប្បធម៌វិទ្្ាមិនផ្មនម្រគ្ន់ផ្ត្ផ្សវ្រកការពន្យលព់ីទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្ដែត្ នលរុំដរឹះ
រ្ាប់និ្ទ្ុំដន្រពនការរីករដម្រមើនវប្បធមរ៌បស់មន ស្េជាត្ិដន្ឹះដទ្ ផ្ត្ដៅកែុ្ទ្ិែឋភាពម្របត្បិត្តិ អែកវប្បធម៌វិទ្្ាក៏
អារបដ្កើត្និ្កុំណ្ត្់ម្រពរត្តកិារណ្៍ដៅកែុ្ ពិភពបាត្ ភូត្ផ្ែរ។ 

 

 

10 Wen-shan Huang, Culturology_Its Evolution and Prospects: An Integral Theory of Culture, pp.16-17. 

(www.search.nioerar.edu.tw/edu_paper/data_image/g0000549/0n27/196901/p0000001.pdf) 
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វប្បធម៌វិទ្្ាអារដម្របើវិធីស្ស្រសតមួយរុំននួែូរខ្ដម្រកាម ៖ 11 
 • ជាក់ផ្សត្ណាស ់ ដ្ផ្ត្្ដ ើញានបាត្ ភូត្វប្បធមដ៌ៅរួមគ្នជ្ាមួយបាត្ ភតូ្ស្គមនិ្បាត្ ភូត្រិត្ត
ស្ស្រសត និ្ការពរ្ អាម្រសយ័គ្ន្ដៅវិញដៅមករវា្បាត្ ភតូ្វប្បធម៌ បាត្ ភតូ្ស្គម និ្ បាត្ ភូត្រតិ្តស្ស្រសត។ ជាវិធី
ស្ស្រសតនិ្វទិ្្ាស្ស្រសត ដ្អារបម្រ្ួមបាត្ ភូត្វប្បធម៌ ដែើយចាត្់ទ្ កវាឯករាជ្យពសីរ ្្គកាយផ្ែលវាអាម្រសយ័។ 
  • វប្បធម៌បរចបុ្បនែកាន់ផ្ត្ម្រត្ូវការទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្ ការយលែ់រ្រវា្ម ខវិជាជឯ្កដទ្សដន្េ្ៗ។ ដែើម្បីដធវើអព្ា
ម្រករត្កមមទ្ុំដន្រព ទ្ធិដន្េ្ៗ វប្បធម៌វិទ្្ាផ្ែលជាវិទ្្ាស្ស្រសតឯករាជ្យមួយ អារទ្ទ្ួលវធិីស្ស្រសតមយួផ្ែលបដ្កើត្
ដ ើ្ដែើម្បីនតល់នូវទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្រវា្ម ខវិជាជ្ឯកដទ្សដន្េ្ៗ។ 
 

ម្ុខវជិាា វទិ្យាស្ថស្រសត «វបបធម្៌វទិ្យា»  
ដទាឹះបី វប្បធម៌វិទ្្ា ជាវិទ្្ាស្ស្រសតនិ្ជាបញ្ញត្តផិ្ែលបដ្កើត្ដ ើ្ដោយអែកម្របាជញបសចមិម្របដទ្សកត ី ផ្ត្ដ្

សដ្កត្ដ ើញ វប្បធម៌វិទ្្ា ម្រត្វូបានបដ្កើត្ជាម ខវិជាជស្ិក្ាដៅម្របដទ្ស ផ្ែលធា្្ប់ម្រ្ប់ម្រ្្ដោយរបបក មមុយនីសត 
ខណ្ៈផ្ែលដៅបសចិមម្របដទ្សបដ្កើត្ម ខវិជាជ្ ការសិក្ាវប្បធម៌ (Cultural Studies)។ វប្បធម៌វិទ្្ាជាម ខវិជាជ្
វិទ្្ាស្ស្រសតដកម្ខចីមួយ ផ្ែលម្របសូត្ដ ើ្ ដៅសត្វត្្េទ្ ី២០ ។ វប្បធម៌វិទ្្ាម្រត្ូវបានបដ្កើត្ជាម ខវិជាជ្សកិ្ាមួយ
សម្រាបន់សិ្េិត្មហាវិទ្្ាលយ័និ្នសិ្េិត្ដម្រកាយឧត្តមសកិ្ា ឱ្យសិក្ាអុំពីម្របវត្តិវប្បធម៌និ្ម្រទ្រសតីវប្បធម៌។ ម ខ
វិជាជ្ដនឹះនតល់រុំដណ្ឹះែរ្ទ្ូដៅអុំពីស្រជាត្ិនិ្ផ្ែនកុំណ្ត្់របស់វប្បធម៌វិទ្្ា វិធីកែុ្ការសកិ្ាពីត្ថ្ភាពស្គម និ្
សិក្ាពីបញ្ហស្ុំខន់ៗ របស់វប្បធម៌វិទ្្ា។ 

ដគ្លបុំណ្្ពនម ខវិជាជ្ដនឹះ្ឺដែើម្បីបង្ហ្ញនិស្េិត្អុំពីបាត្ ភតូ្ដន្េ្ៗ និ្ទ្ុំដន្រជីវិត្ស្មរ្ត្ីទាុំ្ឡាយ
ពនស្គមទ្ុំដនើប ដោយរួមទាុ្ំ ស្គមរ ស្េុីន្ ដែើម្បបីដម្រ្ៀនពួកដ្ឱ្យយល ់ និ្នតល់ត្ពមលែល់ភាពដោយផ្ កពន
ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដៅកែុ្ ស្ថន្ភាពម្របវត្តសិ្ស្រសតថ្ម។ី វប្បធម៌វិទ្្ាដែើរត្ួន្ទ្ជីាអសតមិ ខវជិាជ្ (metadiscipline) 
ដៅកែុ្ម ខវិជាជស្្គម ដោយានបុំណ្្ម្របមូលនតុុំនូវបាត្ ភតូ្វប្បធម៌ទាុ្ំ ឡាយ ផ្ែលសិក្ាដោយទ្ស្េនវិជាជ ្
ម្របវត្តិវិទ្្ា ស្គមវិជាជ ្អក្េរស្ស្រសត និ្ការរិឹះ្ន់ជាលកខណ្ៈសិល្បៈ។ វប្បធម៌វិទ្្ា្ជឺាផ្នែករួមនិ្ ជាធាត្ ចាុំបារ់
មួយដៅកែុ្កមមវិធសីិក្ាដៅស្កលវិទ្្ាល័យដៅរ ស្េុ។ី ម ខវិជាជថ្្មីដនឹះបានរលូមកជុំនួសកផ្នល្របស់ម ខវិជាជ ្  
ា ្ក្េ-ដលនីនឬរបូធាត្ និយមបែិសុំដោ្ ដែើយកុំព ្ បង្ហ្ញពភីាពដាឹះម ត្របស់ខលនួដែើម្បីនតល់វិធី្តិ្ថ្មីអុំពី
ពិភពដោក និ្ ជួយម្របជាជនឱ្យយល់ពកីាររីករដម្រមើនន្ដពលបរចុប្បនែ និ្ត្ួន្ទ្ីរបស់រ ស្េុីដៅកែុ្ការរកីរដម្រមើន
ដន្ឹះ។  

វប្បធម៌វិទ្្ារ ស្េុបីានដកើត្ដ ើ្  បន្ទប្់ពីការែលួរលុំលទ្ធាិ ្ក្េដៅរ ស្េុ។ី ដៅតាមស្កលវិទ្្ាលយ័ជា
ដម្ររើន ដែបា ្ត្ឺម៉្ ់វប្បធម៌វទិ្ា្បានរូលមកជុំនួសទ្កីផ្នល្ដែបា ្ត្ឺម៉្ ់លទ្ធកិ មមុយនីសតវិទ្្ាស្ស្រសតនិ្លទ្ធិា ក្្េ-    
ដលនីន ផ្ែលពីម នដែបា ្ត្មឺ៉្់ដនឹះទ្ទ្លួខ សម្រត្ូវរុំដរឹះរកខុវិស័យកុំពូលខ្នដោបាយនិ្ការដម្របើម្របាស់រាល់
ម ខវិជាជ្ដន្េ្ដទ្ៀត្។ ដគ្លដៅរម្ប្របស់វប្បធម៌វិទ្្ារ សេ្ុី ្ឺផ្តរ្់វប្បធម៌ដរញអុំពនីដោបាយ ដោយមិនឱ្យវាជា
ឧបករណ្៍អុំណារ។  

 អែកម្របាជញអា ឺម៉្ ់បានដលើកដ ើ្ថា ទ្ស្េនវិជាជ្ជាមលូោឋ្នរបស់វប្បធម៌វិទ្្ា។ អែកម្របាជញមួយរុំនួន 
ែូរជា ែកូដថ្ , ែែឺ ឺ , វីនផ្ឌលបិន , ស មីិល និ្  ស្បុិនលរ័ (Goethe, Herder, Windelband, Simmel និ្  

 

11 Wen-shan Huang, Culturology_Its Evolution and Prospects: An Integral Theory of Culture, p. 19. 

(www.search.nioerar.edu.tw/edu_paper/data_image/g0000549/0n27/196901/p0000001.pdf) 
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Spengler) យលថ់ា វប្បធមជ៌ាអ្គសរីរា្គរមួ។     វប្បធម៌ដកាត្បសកមមភាពញាណ្និ្សកមមភាពបដ្កើត្ថ្មីដន្េ្ៗ 
រួមាន នដោបាយ ដសែឋកិរច វិទ្្ាស្ស្រសត សលិ្បៈ អក្េរស្ស្រសត ទ្ស្េនវិជាជ ្និ្ស្សន្។   

បរចុប្បនែ វប្បធម៌វិទ្្ា ្ឺជាម ខវិជាជ្សិក្ាចាុំបារ់មួយដសទើរមនិអារខនបានដៅឆន្ុំទ្ី១ តាមស្កលវិទ្្ា
ល័យ រួមាន មហាវិទ្្ាលយ័វិទ្្ាស្ស្រសតមន ស្េ មហាវិទ្្ាល័យវិទ្្ាស្ស្រសតធមមជាត្និិ្វិទ្្ាស្ស្រសតពិត្ រ្ាប់ 
ដសែឋកិរច ដពទ្្យ ឬបដរចកវិទ្ា្។ ភា្ដម្ររើន ដ្បដម្រ្ៀនវប្បធម៌វិទ្្ាដៅឆន្ុំទ្ី២ កែុ្លកខណ្ៈជាការសកិ្ាអុំព ី     
មូលោឋ្នម្រ្រឹះពនទ្ស្េនវជិាជ្។ ដៅតាមស្កលវិទ្្ាលយ័ជាដម្ររើន ជាពិដសសដៅស្កលវិទ្្ាលយ័តាមដខត្ត 
ស្ស្រស្ត្ចារ្យវប្បធម៌វិទ្្ាជាអត្ីត្ស្ស្រស្តច្ារ្យទ្ស្េនវជិាជ ្ ផ្ែលបដម្រ្ៀនលទ្ធាិ ្ក្េ រូបធាត្ និយមបែិសុំដោ្ ឬ
ខលឹះបដម្រ្ៀនពីលទ្ធិបែិដសធអាទ្ិដទ្ព 12 ។ ម្រ្បូដម្រ្ៀនវប្បធមវ៌ិទ្្ាបានដលរដ ើ្ ជាដលើកែុំបូ្ដៅម្របដទ្សរ ស្េុី
កែុ្ទ្សវត្្េឆន្ុំ១៩៨០ ដែើយមួយទ្សវត្្េដម្រកាយមក ដទ្ើបពួកគ្ត្់បានកា្្យជាស្ស្រស្ត្ចារ្យវប្បធម៌វិទ្្ាពិត្
ម្របាកែ។ ដៅឆន្ុំ១៩៩៥ ម្រកសួ្អប់របំានបដ្កើត្សត្ ់ោសញ្ញប្ម្រត្ជុំន្ញវប្បធម៌វទិ្្ាជាដលើកែុំបូ្  ផ្ែលត្ម្រមូវ
ឱ្យសិក្ារយៈដពលម្របាុំឆន្ុំ។ ដម្រកាយមក ដ្បានបដ្កើត្ថានក្់បណ្ឌិត្ ដែើយដៅឆន្ុំ២០០០ ដ្ានថាន្ក់ដម្រកាយ
បណ្ឌតិ្ជុំន្ញវប្បធម៌វិទ្្ា។ ដោយានការកុំណ្ត្ព់ីម្រកសួ្ វប្បធម៌វិទ្្ាផ្នែកដលើការសិក្ាអុំពីម្រក មម ខវិជាជ ្  
ដសែឋកិរចស្គមនិ្ម ខវិជាជ្មន ស្េស្ស្រសត ម ខវិជាជ្វិទ្្ាស្ស្រសតធមមជាត្និិ្វិទ្្ាស្ស្រសតពិត្និ្ ម្រក មម ខវិជាជ្ឯកដទ្ស
ដន្េ្ៗដទ្ៀត្ផ្ែលបុំដពញដោយថាន្ក់ឯកដទ្ស ានសរដសរបីអត្ថបទ្ ការររនិដកខបបទ្ និ្មលូោឋ្នអន វត្តការ   
បដម្រ្ៀន។ បរចុប្បនែ ការសិកា្រយៈដពលម្របាុំឆន្ុំពីម ន ានការផ្កផ្ម្របម ខវិជាជខ្លឹះ ្ឺានវប្បធម៌វទិ្្ាខលនួវា ម្របវត្តិ
ស្សន្ ម្របវត្តសិ្ស្រសតជាត្ិនិ្ ម្របវត្តិស្ស្រសតស្កលដោក ទ្ស្េនវិជាជ ្ ស្គមវិជាជ ្ រតិ្តវិទ្្ា ម្របវត្តិវិទ្្ាស្ស្រសត           
ក ុំព្យូទ្័រ ភាស្បរដទ្ស ភាស្វទិ្្ា រូបសញ្ញ្វិជាជ ្ការសិក្ាពីម្របពពណ្ទី្ុំដនៀមទ្ា្្បអ់ែកម្រស ក ការសិក្ាពសី្រមនទីរ 
។ល។ ដៅតាមជដម្រមើសរបសន់ិស្េិត្។ ឯកដទ្សនីយកមមម ខវិជាជ្វប្បធម៌វទិ្្ា បានន្ុំឱ្យានការបដម្រ្ៀនម ខវិជាជ្
ដនឹះដៅបឋមសកិ្ានិ្មធ្យមសិក្ាដៅសែព័នធរ ស្េុី។ 13 
 បរចុប្បនែ ម្រ្ប់ស្កលវិទ្្ាលយ័ធុំៗទាុំ្អស់ដៅរ ស្េុីស ទ្ធសរ្ានម ខវិជាជវ្ប្បធម៌វិទ្្ា ផ្ែលន្ារភាជ្ប់
ដៅនរ្ម ខវជិាជ្ដន្េ្ដទ្ៀត្តាមឯកដទ្សដែើមរបស់អែកម្របាជញវប្បធម៌វិទ្្ាានក្់ៗ ផ្ែលម្រត្ូវចាត្់តាុំ្ឱ្យបដម្រមើត្ួន្ទ្ី
ដន្ឹះ ែរូជា ទ្ស្េនវិជាជ្ ម្រទ្រសតវីប្បធម៌ ្រ ដកាសល្យ ម្របវត្តសិ្សន្ ម្របវត្តសិិល្បៈ ភាស្បរដទ្ស ការសិក្ាពីបូរ ្
ម្របដទ្ស ជាដែើម។ ម ខវជិាជថ្្មីដនឹះានម ខង្រដន្េ្ៗជាដម្ររើន ដែើយផ្ែលសុំខន់ដន្ឹះ្ឺជុំនួសកផ្នល្ម ខវិជាជរ្ូប
ធាត្ និយមបែសិុំដោ្និ្ នតល់ទ្ស្េនៈថ្មីអុំពីអវី្ួរជាវប្បធម៌ទ្ូដៅដៅរ ស្េីុ។ ដៅកម្រមិត្ខពស់ពនម ខវិជាជ្ដនឹះ ដ្
ដៅ ម្រទ្រសតីអុំពវីប្បធម ៌(Theories of culture) ជាជា្ វប្បធម៌វិទ្្ា  14 ។ ែូរដនឹះ រ ស្េុីម្របផ្ែលជាម្របដទ្សផ្ែល
បដ្កើត្ឱ្យានការសកិ្ាម ខវជិាច្ វប្បធម៌វិទ្្ា ម នដ្ ដែើយដម្រកាយមក ដ្ដ ើញានការសិក្ាម ខវិជាជ្ដនឹះានដៅ
បណាត្ម្របដទ្សមួយរុំនួនដទ្ៀត្។ ដៅអ  យផ្ម្រកន កែុ្អុំ ុ្ទ្សវត្្េឆន្ុំ១៩៩០ វប្បធម៌វិទ្្ាបានកា្្យជាម ខវិជាជ្
វិទ្្ាស្ស្រសតមួយផ្ែលដ្សិក្ាដៅតាមម្រ្រឹះស្ថ្នឧត្តមសកិ្ាន្ន្។ ែុំបូ្ដ ើយ វប្បធម៌វិទ្្ាានទ្ម្រម្់ជាការ
សិក្ារួមគ្ន្ពនស្គមនិ្វប្បធម៌។ ដម្រកាយមក វាានការរីករដម្រមើន្ួរឱ្យកត្ស់ាគ្ល ់ ដោយានកុំដណ្ើនពនការ

 

12 Russian Culturology: Continuing Where Marxism Left Off, (http://www.washprofile.org/ru/node /4862) 

13 Marlène Laruelle, The Discipline of Culturology: A New ‘Ready-Made Thought’ for Russia, 2004. 

(www.sagepublications.com) 

14 Marlène Laruelle, The Discipline of Culturology: A New ‘Ready-Made Thought’ for Russia, 2004. 

(www.sagepublications.com) 
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ចាប់អារមមណ្៍ដលើវប្បធម៌និ្ ម្របវត្តិវប្បធម ៌ ការរីករដម្រមើនកែុ្ ទ្ុំដន្រស្កលភាវូបនីយកមម និ្ ការដកើត្ដ ើ្ ពន
អរិយធម៌ដម្រកាយឧស្ាែកមម អរិយធម៌ពែ វប្បធម។៌ វប្បធម៌វិទ្្ាសកិ្ាពីការសផ្មត្ ដ ើ្ដន្េ្ៗពនវប្បធម៌
កុំព ្ានអត្ថិភាព សិក្ាពីទ្ុំន្ក់ទ្ុំន្រវា្ប ្គលនិ្ស្គម ពីស្ន្ពែសដម្រមរបាននិ្បរាជ័យពនវប្បធមប៌ដរចក
វិទ្្ា ពីបផ្ម្រមបម្រមួលពនដស្ភណ័្វិជាជ្និ្ សលិ្បៈ ពីទ្ុំន្កទ់្ុំន្រវា្ជីវតិ្និ្ដសរកតសី្្ប្់ដៅកែុ្វប្បធម៌ដន្េ្ៗ 
ភាពអារផ្ម្របម្របួលពន្ុំរូទ្ស្េនវិជាជ្ដៅកែុ្ម្របវត្តិវប្បធម៌ និ្ សិក្ាពីអវីៗដន្េ្ដទ្ៀត្ជាដម្ររើន។ 15 

ដៅឆន្ុំ២០០០ ស្កលវិទ្្ាល័យជាត្ិដៅទ្ីម្រក ្ែូជីមិញ ម្របដទ្សដវៀត្ណាម បានដបើកវ្គសិក្ាថានក្់
បរិញ្ញ្បម្រត្ជាន់ខពសខ់្វប្បធម៌វិទ្្ា ផ្ែលជាវទិ្្ាស្ស្រសតដផ្តត្្ដលើការសកិ្ាម្រស្វម្រជាវពីវប្បធម៌។ ដម្រកាយមក ដៅ
ឆន្ុំ២០០២ ដទ្ើបដ្បដ្កើត្ដែបា ្ត្ឺម៉្់វប្បធម៌វិទ្្ាជានលូវការ ដែើយបានកា្្យជាមហាវិទ្្ាល័យវប្បធម៌វិទ្្ាកែុ្ឆន្ុំ
២០០៨។ មហាវិទ្្ាល័យវបប្ធម៌វិទ្្ាានការសិក្ាកម្រមិត្បរិញ្ញ្បម្រត្ បរិញ្ញប្ម្រត្ជាន់ខពស់ និ្ថានក្់បណ្ឌិត្។ 
កមមវិធីបណ្្តឹះបណាត្លថានក្់បរញិ្ញ្បម្រត្វប្បធម៌វិទ្្ាានបុំណ្្បណ្្តឹះបណាតល្និស្េិត្ឱ្យានរុំដណ្ឹះែរ្ខ្វប្ប-
ធម៌ ម្របវត្តិវប្បធម៌ ភូមិស្ស្រសតវប្បធម៌ វប្បធម៌របស់ម្របជាជនជាត្ិពនធ និ្ ម ខវិជាជ្ដន្េ្ៗដទ្ៀត្ផ្ែលទាក់ទ្្នរ្  
វប្បធម៌ដវៀត្ណាមនិ្វប្បធម៌ដលើពិភពដោក។ កមមវធិីបណ្្តឹះបណាតល្ដៅថាន្កប់រិញ្ញ្បម្រត្ជាន់ខពស់ានភារកិរច
បុំដពញបផ្នថមនិ្បដ្កើនរុំដណ្ឹះែរ្នសិ្េិត្ផ្ែលទ្ទ្ួលបានដៅថាន្ក់បរិញ្ញប្ម្រត្ ដោយដធវើទ្ុំដនើបកមមរុំដណ្ឹះដោយ
ផ្ កៗនិ្ពម្រ្រ្ការសិក្ាម្រស្វម្រជាវ។ កមមវិធីដនឹះក៏ដផ្តត្្ដលើរុំដណ្ឹះែរ្ ខ្វប្បធម៌ ម្របវត្តិវប្បធម ៌ ភូមសិ្ស្រសត
វប្បធម៌របស់ម្របជាជនជាត្ពិនធ និ្ម ខវិជាជ្ដន្េ្ៗដទ្ៀត្ផ្ែលទាក់ទ្្នរ្វប្បធម៌ដវៀត្ណាមនិ្ វប្បធមដ៌លើពិភព
ដោកផ្ែរ។ កមមវិធបីណ្្តឹះបណាត្លថានក្់បណ្ឌិត្ផ្នែកវប្បធម៌វិទ្្ាានទ្សិដៅបណ្្តឹះបណាត្លនសិ្េិត្ខ្វប្បធម៌
វិទ្្ា ដោយពម្រ្រ្ បផ្នថមការសិក្ាម្រស្វម្រជាវអនតរម ខវិជាជ ្ដធវើទ្ុំដនើបកមមវិធសី្ស្រសត និ្សមត្ថភាពពនការ្ិត្ផ្បបពរែ
ម្របឌិត្។ 16 

 
សសចកតសីននដិ្ឋា ន 

 វប្បធម៌វិទ្្ាជាម ខវិជាជ្សម្រាបស់ិក្ាពីវប្បធម៌ អនតរកមមរវា្វប្បធម។៌ វាជួយដយើ្ ឱ្យសកិ្ាបានស ីជដម្រៅ
ជា្ម ខវិជាជ្ដន្េ្ៗផ្ែលសិកា្អុំពីវប្បធម៌ដៅតាមឯកដទ្សដរៀ្ៗខលួន។ ម ខវិជាជ្ដន្េ្ៗានកមមវត្ថសុិក្ារបស់
ខលួនរ្ាសោ់ស ់ ដោយដផ្តត្្ដលើឯកដទ្សរបសខ់លួន ដែត្ ដនឹះការសកិ្ារបសម់ ខវិជាជដ្ន្េ្ៗដៅដលើវប្បធម ៌ ្ឺ
ម្រគ្ន់ផ្ត្សកិ្ាបាននូវរុំផ្ណ្កដោយផ្ កៗពនវប្បធម៌ប៉ ដណា្្ឹះ មិនសិក្ាបាននូវវប្បធម៌ទាុំ្មលូដន្ឹះដទ្។ ប៉ ផ្នត 
វប្បធមវ៌ិទ្្ាានកមមវត្ថសុិក្ារបស់ខលួន្ឺ វប្បធម៌ជា ម្របព័នធរួម ពនវប្បធមន៌ិ្ជាត្ិស្សន៍ អាជីព ពូជស្សន៍ 
បញ្ហ្ដភទ្ ។ល។ ដែត្ ដនឹះវានរ្សិក្ាបាននូវវប្បធម៌ទាុំ្មូល។ 
 ដយើ្សដ្កត្ដ ើញថា ដៅម្របដទ្សរ ស្េុីផ្ែលានការបណ្្តឹះបណាត្លម ខវិជាជ្វប្បធម៌វិទ្្ាជាម្របព័នធ រែតូ្
ែល់ានការបណ្្តឹះបណាតល្ថាន្ក់ដម្រកាយបណ្ឌិត្ដន្ឹះ ដៅែុំណាកក់ាលែុំបូ្ពនការចាប់ដនតើមបដ្កើត្ម ខវិជាជដ្នឹះ 
ដ្បានដម្របើស្ស្រស្ត្ចារ្យឯកដទ្សទ្ស្េនវិជាជ ្ផ្ែលធា្្ប់បដម្រ្ៀនលទ្ធិា ក្្េ រូបធាត្ និយមបែិសុំដោ្ ឬបដម្រ្ៀនពី
លទ្ធិបែិដសធអាទ្ិដទ្ព។ រុំណ្ុរដនឹះបង្ហ្ញថា អែកឯកដទ្សទ្ស្េនវិជាជ្ានការរកព់ន័ធនិ្ន្ារភាជប្់ោ ្្ជតិ្

 

15 Bohdan Shumylovych, Key Concepts and Terms of Culturology,  (http://www.lvivcenter.org/en/teaching/

Shumylovych2011/) 

16 Faculty of Culturology, (www.vanhoahoc.edu.vn) 

http://www.lvivcenter.org/en/teaching/Shumylovych2011/
http://www.lvivcenter.org/en/teaching/Shumylovych2011/


-12- 

 

សែិទ្ធដៅនរ្ ម ខវិជាជ្វប្បធម៌វិទ្ា្ ដោយវាបាននតល់ជាមូលោឋ្នពនការវិភា្អុំពីវប្បធម។៌ វប្បធម៌វិទ្្ាមិនម្រត្រមផ្ត្
សិក្ាពីឥរិោបថ្មន ស្េនិ្ បាត្ ភូត្ដន្េ្ៗកែុ្ស្គមមន ស្េប៉ ដណា្ឹ្ះដទ្ ផ្ត្្ឺវាសកិ្ារកមូលដែត្ ផ្ែលន្ុំឱ្យ
មន ស្េានឥរិោបថ្ផ្បបដនឹះឬផ្បបដន្ឹះ និ្មូលដែត្ ផ្ែលន្ុំឱ្យានបាត្ ភូត្ទាុ្ំ ឡាយដកើត្ានដ ើ្កែុ្
ស្គមដទ្ៀត្ន្ ផ្ែលដនឹះជាការពិចារណា វិភា្ផ្បបទ្ស្េនវិជាជ្អុំពីវប្បធម។៌ 

ដទាឹះបីជាវប្បធម៌វិទ្្ាជាម ខវជិាជវ្ិទ្្ាស្ស្រសតសម្រាប់សកិ្ាអដ្កត្ដលើវប្បធម៌កត ីផ្ត្កទ៏ាមទារឱ្យានជុំនួយ
ពីវិទ្្ាស្ស្រសតែពទ្ដទ្ៀត្ផ្ែរ ដែើម្បីឱ្យការសកិ្ាអដ្កត្ពីវប្បធម៌ផ្ែលានវិស្លភាពធុំទ្ោូយដនឹះានលកខណ្ៈ
ម្រ្បម់្រជ ្ដម្រជាយ។ ប៉ ផ្នត ដែើម្បីដរៀសវា្ការភាន់ម្ររ ុំ វទិ្្ាស្ស្រសតទាុំ្ឡាយចាុំបារ់ម្រត្ូវែរ្និ្ ដគ្រពម្រពុំផ្ែន
របស់ខលួនឱ្យបានម្រត្រមម្រត្ូវ។ 
 
 
ឯកស្ថរពិសត្រោះ 

 

- ម្រត្រ្  ង្រ៖ អរយិធមផ៌្ខមរ  (ថាន្ក់បញ្ចប)់ ដបាឹះព មពដលើកទ្៣ី ភែុំដពញ? ១៩៧៤។  
- Akifumi Iwabuchi, Marine Culturology, Tokyo University of Marine Science & Technology, 

2010.(www.soi.wide.ad.jp/class/20090061/materials_for_student/03/20090061-03-2in1.pdf) 
- Bohdan Shumylovych, Key Concepts and Terms of Culturology,  (http://www. lvivcenter.
org/en/teaching/Shumylovych2011/) 

- Culture, (http://en.wikipedia.org/wiki/Culture) 
- Cultural Studies, (http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural Studies) 
- Culturology, (http://en.wikipedia.org/wiki/Culturology) 
- Culturologists versus Philosophists? Culturology versus Philososphy? (http://futurist
guy.wordpress.com/2008/05/17/culturologists-versus-philosophists-culturology-versus-
philosophy/) 

- Faculty of Culturology (www.vanhoahoc.edu.vn) 
- Leslie A. White, The Science of Culture: a study of man and civilization , New York, Grove 
Press, inc. 1949. 

- Leslie A. White, Individuality and Individualism: A Culturological Interpretation, The 
Universiy of Michigan, U.S.A. (www.deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/67052/2/
10.1177_002071526300400104.pdf) 

- Marlène Laruelle, The Discipline of Culturology: A New ‘Ready-Made Thought’ for Russia, 
2004. (www.sagepublications. com) 

- Mikhail Epstein, Culture - Culturology – Transculture, (http://www.emory.edu/
INTELNET/af. culturology.html) 

http://www.lvivcenter.org/en/teaching/Shumylovych2011/
http://www.lvivcenter.org/en/teaching/Shumylovych2011/
http://en.wikipedia.org/wiki/Culturology
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://en.wikipedia.org/wiki/Culturology
http://futuristguy/
http://futuristguy/
http://www.deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027
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- Mikhail Epstein, From Culturology to Transculture, (http://books.google.com/books?isbn
=03122 18087... 

- POSITION PAPER, 2003, TRANSCULTURE, (http://arts.monash.edu.au/lcl/research/journals
/trans-2003-epstien-position.pdf) 

- Russian Culturology: Continuing Where Marxism Left Off, (www.washprofile.org/ru/node 
/4862) 

- Stephen P. Campodonico, Culturology: Using Organizational Culture for Strategic 
Growth, 2012, (www.culturologybook.com) 

- Wen-shan Huang, Culturology_Its Evolution and Prospects: An Integral Theory of 
Culture,(www.search.nioerar.edu.tw/edu_paper/data_image/g0000549/0n27/196901/p00
00001.pdf) 

 
 
 
 
 


