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ប្រភពនៃការអរ់រកំ្នងុពិភពលោក្សម័យរុរាណ 
The World Roots of Ancient Education 

 

ដោយ៖ រណឌិ ត ស ូសធុីរ 
មន្ត្រីស្រាវស្រាវនាយកោា ្វទិ្យាាន្ត្រអប់រ ំ 

                    ន្វទិ្យាាា ្ម្ុ្សាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាាន្ត្រ្ ងគម រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុា 
 

 
១-ការអរ់រ ំលៅក្នងុសងគម ដែលមៃុសស មិៃ
ទាៃ់ ល េះរលងកើ តអក្ស រ  (Education in the 
preliterate society) 

ក្ - កា រ ល ទេ រ វ រ ប ធ ម៌  (Cultural 
transmission)  

្ិទា្កថា ដៅទី្យដ្េះ បា្ចាប់ដ្ដើមពី
្ម័យដែលម្ុ្សមិ្ទា្់ដ េះអា្ ្ិង្រ
ដ្រ មុ្ដពលមា្ការបដងកើត្ថ្មីន្ការអា្ ្ិង
ការ្រដ្រ ដៅដពលដែលបុពវបុរ្ ដ្េរវបប
ធម៌ដោយផ្ទេ ល់មាត្់រប្់ដេ ពីជនំា្់មួយដៅ
ជនំា្់មួយដទ្យៀត្។ ដេអា ដ្វងរកដ ើញស្របភព
ដែើមកដំណ្ើ ត្ន្ការ្ិកាមិ្្លូ វការតាមស្រេួារ 
្ិងវាយត្នមលថា ដត្ើមូលដេតុ្អវីបា្ាវាដៅដត្
មា្ឥទ្យធិពល រេូត្មកែល់្ពវនថ្ៃដ្េះ។ ថ្វីដបើ
ដយើ ង រ ្់ ដៅកនុ ង្ម័យកាលមួយ ដែល
ព័ត្៌មា្ស្រត្ូវបា្្េុ កកនុ ងស្របព័្ធដអឡិកស្រត្ូ្ិក 
្ិងរកាទុ្យកកនុ ងកុំពយូទ្យ័រក៏ដោយ ក៏ការពិ្ិត្យ
ដមើលការអប់រដំៅ្ម័យដែលម្ុ្ស មិ្ទា្់
ដ េះអា្ ្ិង្រដ្រ អា ជួយឱ្យដយើងយល់
ែឹងពីមូលដេតុ្ដែលាលាដរៀ្ ាញឹកញាប់ 
មិ្ស្រពមផ្ទល ្់បដូ រ ដៅដពល ដែលដេបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លយុវវយ័្ូវបណិំ្្េង់ដៅែ៏្ខំា្់  

(Essential survival skills)។ 
ខ-ការសកិ្ាតាមដររសាក្លបង ៃិង

មាៃក្ំហុស (Trial-and-error learning) 
ម្ុ្ស ដៅ្ម័យដែលមិ្ទា្់ដ េះ

អា្ ្ិង្រដ្រ បា្ស្របឈមមុខ្ឹងបញ្ហា ែ៏
ដស្រ ើ្ដលើ្លុបន្ការរ្់ដៅកនុងបរាិា ្ ដែល
បា្ទ្យប់ទ្យល់្ឹងដស្ររេះរាងំ្ៃួត្ ្ិងទឹ្យកជំ្្់ 
្ត្វាហាវ ្ិងការវាយស្របហារពីស្រកុម្ស្រត្ូវ
ដ្សងៗ។ តាមការាកលបង ្ិងមា្កំេុ្ 
ពួកដេបា្អភិវឌ្ឍបំណិ្្ ដែលមា្េង់ដៅ 
ដែលកនុងអឡុំងដពលមួយ  បា្កាល យាវបបធម៌
េរូំ។ 

ដែើមបឱី្យវបបធម៌មា្អត្ាិភាព វាស្រត្ូវដត្
ដ្េរពីម្ុ្សចា្់ ដៅឱ្យកុមារ។ តាមការបដងកើត្
ឱ្យមា្វបបធម៌ កុមារ បា្្ិកាបំណិ្្ ្ិង
ភាារប្់ស្រកុម ដេើយដធវើឱ្យស្រជួត្ស្រាបត្នមលខាង
ា្នា ្ិង្ីលធម៌។ 

គ- លោលការណ៍សីលធម៌  (Moral 
codes) 

កនុ ងអំឡុងដពលមួយ ស្រកុមបា្អភិវឌ្ឍ
បណិំ្្េង់ដៅ ដេើយបា្ប្ដបណិំ្្ទាងំដ្េះ 
ដៅឱ្យយុវវយ័។ ពួកដេបា្យក ិត្ដទុ្យកោក់ដៅ
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ដលើែដំណ្ើ រឆ្លង ពីកុមារដៅម្ុ្សចា្់ាមួយ
្ឹងរបាដំែលដកើត្មា្ាទ្យមាល ប់ ត្ន្ត្ដី  ្ិងការ
្ដមដងដែលេួរឱ្យរដំភើប ិត្ដ ដែើមបបីដងកើត្្ូវអត្ា
្័យអភិធមមាត្ិែ៏មា្ឥទ្យធិពល ្ិងបួង្ួង
ែល់ស្រប្ិទ្យធភាពខាង្ីលធម៌។ កុមារដរៀ្្ូស្រត្
បទ្យបបញ្ញត្ដិរប្់ស្រកុម (Group’s prescriptions) 
(អាកបបកិរយិាដែលេួរទ្យទួ្យលយកបា្) ស្រពម
ទាងំការហាមឃាត្់ ឬអវីដែលដេហាមមិ្ឱ្យប េះ 
ឬដស្របើស្របា្់ (Proscriptions or taboos)។ 

ឃ-ប្រនពណីផ្ទេ លម់ាត់ (Oral tradition) 
ដោយខវេះខាត្ដ្នក្ំដណ្រ ឬការកត្់

ស្រតាកនុងអត្ីត្កាល ្ងគមដែលមិ្ទា្់មា្្ំ
ដណ្រ ្ិងការអា្ ពឹងដ្ែកដៅដលើស្របនពណី្ 
ដែលដធវើ ដោយមាត្់ទ្យដទ្យ េឺការ្ិទា្ដរ ឿង 
(Storytelling) ដែើមបដី្េរមរត្កវបបធម៌រប្់ដេ 
(Cultural heritage)។ ម្ុ្សចា្់ ឬបពវជិត្ ា
ញឹកញាប់ាម្ុ្ស  ដែលមា្្ិ្សយ័ខាង
្ិទា្ដរឿង ដស្រ ៀង ឬ្ូស្រត្ការ្ិទា្ដរឿងន្
ស្របវត្ដិអត្ីត្រប្់ស្រកុម។ ដោយ្សជំដំ្ឿាមញ្ញ 
(Myths) ្ិងដ រ ឿងដ ស្រពង (Legends)ស្រប នពណី្ 
ដែលដធវើដោយមាត្់ទ្យដទ្យ បា្្ិទា្ស្របាប់ម្ុ្ស
ដកមងៗ អំពីវរីជ្រប្់ស្រកុម ជ័យជំ្េះ ្ិងការ
បរាជ័យ។  ដស្រមៀង ្ិងដរឿង្ិទា្ បា្ជួយ
ែល់យុវវយ័ ្ិកាភាា្ិយាយរប្់ស្រកុម ្ិង
អភិវឌ្ឍន្ការេិត្អរូបី (Abstract thinking) អពីំ
កាល ្ិងលេំ។ 

 
 

ង-ការៃិទាៃលរឿង (Storytelling) 
ដរឿង្ិទា្ ្ិងការ្ិទា្ដរឿង ដៅដត្ា

លប ិែ៏្ខំា្់ ្ិងការ ូលរួមដ្នកអប់រ ំនាដពល
្ពវនថ្ៃ ាពិដ្្ ដៅមដត្ដយយ ្ិងថាន ក់បឋម
្ិកា។ តាមរយៈដរឿង្ិទា្ កុមារទ្យ ទួ្យលបា្
បទ្យពិដាធពីវបបធម៌រប្់ដេ ដេើយ្ិងវរីបុរ្ 
ដរឿង្ិទា្ ្ិងស្របវត្ដិរប្់ខលួ្។ 

 -អក្ខរក្មម(Literacy) 
កនុងនាមាអនកបដងកើត្ឧបករណ៍្ ម្ុ្ស

បា្បដងកើត្ ្ិងដស្របើ ស្របា្់លំដពង (Spears) 
ពូដៅ ្ិងឧបករណ៍្ដ្សងដទ្យៀត្ ាឧទាេរណ៍្
ន្បដ េកវទិ្យាជំនា្់ដែើមបងែ្់។ ស្រ្ដែៀងរន
ដ្េះ កនុ ងនាមាអនកដស្របើស្របា្់ភាា ម្ុ្ស 
បា្បដងកើត្ ្ិងបា្ដស្របើស្របា្់យា ងបុិ្ស្រប្ប់
្ូវ្ញ្ហញ ទាងំឡាយ។ ដោយបា្ចាប់ ដ្ដើម
បញ្ហា ក់ បង្ហា ញ្ញ្ហញ ទា ំង ដ្េះ  កនុ ង្ញ្ហញ
ទាងំឡាយ អកសររូប ្ិងអកសរ ដេើយ្ិងការ
បដងកើត្ភាា្រដ្ររាប់បញ្េូ លទាងំការដលាត្ 
ដផ្ទល េះ ខាងវបបធម៌ែ៏ធដំធង  ដំ េះការដ េះអា្ 
្ិង្រដ្រ ដេើយបនាេ ប់មក េឺការអប់រ។ំ 

ស្រកបខណ្ឌ ្កលមួយ ន្ការ្ិយាយ
ដយាងែល់ដ្េះ ្ឹងជួយអនកឱ្យយល់ែឹង្ូវ
 លនាពិភពដលាក ដែើមបអីភិវឌ្ឍាលាដរៀ្
កនុ ង្ងគមអកខរកមម។ ដស្រ េះដេតុ្ែូដ នេះដេើយ 
ការបដងកើត្ាស្របវត្ដិាន្ត្ដ បា្ចាប់ដ្ដើមាមួយ
្ឹង ស្រកភព ិ្ ្ិងឥណ្ដឌ បុរាណ្។ 
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២-ការអរ់រតំាមអរយិធម៌ ិៃរុរាណ 
(Education in the Ancient Chinese 
Civilization) 

ស្របវត្ដិាន្ត្ដអរយិធម៌ ិ្ែ៏យូរអដងវង 
្ិងឥទ្យធិពលែ៏ធដំធង ្ដល់្ូវជដស្រៅការយល់ែឹង
ែ៏្ំ ខា្់ដៅាការវវិត្ដការអប់រ។ំ ដោយមា្
 ំ្ួ្ស្របាជ្ែ៏ដស្រ ើ្បំ្ុត្កនុ ងពិភពដលាក 
ស្របដទ្យ្ ិ្្ម័យទ្យំដ ើ្ប េឺាអណំ្ដ ្កល
ែ៏្ំខា្់មួយ។ តាមស្របវត្ដិាន្ត្ដ  ិ្ ាអត្ីត្
 ស្រកភពែ៏ធមួំយ ដែលអរយិធម៌រប្់ខលួ្ បា្
ឈា្ែល់កស្រមិត្កំពូលបំ្ុត្ខាងដ្នកការ
អភិវឌ្ឍ្ដយាបាយ ្ងគម ្ិងអប់រ។ំ  ស្រកភព
ដនាេះ  បា្ស្រេប់ ស្រេងដៅដោយ្្ដត្ិ វង ស  
(Dynasties) ាប្ដបនាេ ប់អ្់រយៈដពលាង
៤០្ត្វត្ស  ពីឆ្ន ២ំ២០០មុ្េ.្. ែល់ឆ្ន ំ
១៩១២1ន្េ.្.។ ស្របនពណី្អប់រាំដស្រ ើ្ ា
ពិដ្្ ខុងជឺ្ិយម ដែលមា្ស្របភពពី ស្រក
ភព ិ្ ដៅដត្មា្ឥទ្យធិពលែល់្ពវនថ្ៃ។ 

មរត្កអប់រដំៅ ិ្ បា្បង្ហា ញ្ូវការ 
ត្  ្ូ ស្របឹងដស្របងាខាល ងំ ដែើមបរីកា្ូវ្ិរ្ដរភាព
វបបធម៌ ដែលមិ្អា បដំបកបា្។ ដស្របៀបែូ ា
ម្ុ្សាដស្រ ើ្  ិ្្ម័យដែើម មា្ភាព
ស្របកា្់ពូជា្្៍ ដេើយដជឿថា ភាា ្ិង  
វបបធម៌ រប្់ដេ មា្ភាពកំពូលាងាត្ិ
ា្្៍ណ្ដៗទា ំងអ ្់ 2។  ដោយស្របមាថ្
បរដទ្យ្ថាាអនារយជ្ជ្ាត្ិ ិ្ ដមើលដត្

                                                 
1Edward Shaughnessy, China: Empire and civilization 

(New York: Oxford University Press, 2000). 
2Roxann Praznik, Dialogues Across Civilization: 

Sketches in World History from the Chinese and 

ភាពខាងកនុ ង ដោយដមើលដ ើញត្នមលត្ិ តួ្  
ដៅកនុ ងវបបធម៌ដ្សងដទ្យៀត្។ តាមពិត្ដៅភាព
ាេ ក់ដ្េើររប្់ ស្រកភព ិ្ ដែើមប ី្ ស្រមបដៅ្ឹង
បដ េកវទិ្យា ពីវបបធម៌ដ្សងដទ្យៀត្ ដធវើឱ្យ ិ្ដៅ
ោ ់ពីដេ ្ិង ុេះទ្យ្់ដខាយ ដេើយស្រត្ឹម្ត្វត្ស
ទី្យ១៩ រងការឈឺចាប់ពីការដកងស្របវញ្េ ពីពួកបរ
ដទ្យ្។ ការខិត្ខអំ្់្មត្ាភាពពីរដបៀប្ស្រមប 
ដៅ្ឹងេំ្ិត្ថ្មីៗាពិដ្្វទិ្យាាន្ត្ដ ្ិងប
ដ េកវទិ្យា ដេើយ្ិងការរកាវបបធម៌ផ្ទេ ល់ខលួ្ 
ដៅដត្ាបញ្ហា អប់រែំ៏្ំខា្់ ដៅកនុ ងស្រប ដទ្យ្
 ិ្ប េុបប្ន ដេើយ្ិងកនុងស្របដទ្យ្ដ្សងដទ្យៀត្
្ងដែរ។ ការខិត្ខរំប្់ដេ ជួយដយើង ឱ្យយល់
បា្បញ្ហា ដែលថា អនកកនុងនាមាស្រេូ ស្រត្ូវដត្្ួរ
ខលួ្ឯង៖ ដត្ើអនកអា ្ដល់ឱ្យ្ិ្ស ាមួយ្ឹង
ការវាយត្នមល  ដំ េះ្មិទ្យធ្ លវបបធម៌ ្ិងវទិ្យា
ាន្ត្ដអត្ីត្កាល ស្រពមទាងំដបើក ំេ  ំដ េះ
ការផ្ទល ្់បដូ រវបបធម៌ ្ិង្ងគមឬដទ្យ? អវីាទ្យនំាក់
ទ្យំ្ង រវាង្ិរ្ដរភាពវបបធម៌្ិងការផ្ទល ្់បដូ រ 
ដេើយការអប់រជំរុំញែល់ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង្ិរ្ដរភាព
វបបធម៌ ្ិងការផ្ទល ្់បដូ រមួយ ឬដ្សងដទ្យៀត្យា ង
ែូ ដមដ ? 

២ -១ -កា រអរ់ រ ំតាម ដររខុ ងជឺ  
(Confucian education) 

ក្ -ភាព លសាម េះ ប្ តង់ លៅក្នុង ប្ ក្ុ ម 
(Group loyalty) 

European experiences (Boulder, Colo.: Westview 

HarperCollins, 1996 
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ម្ុ្សាដស្រ ើ្ ាពិដ្្កនុងស្របដទ្យ្
 ិ្ ជប ុ្ កូដរ  ខាងត្បូង ្ិងាបុរ ីឱ្យត្នមលដៅដលើ
ខុងជឺ (៥៥១-៤៧៩មុ្េ.្.) ថាាទ្យ្ស្វទូិ្យែ៏
លបបីំ្ ុត្រប្់ពិភពដលាក ្ិងាស្រេូបដស្រងៀ្។ 
អ្់រយៈដពលាង២០០០ឆ្ន  ំស្របព័្ធ្ីលវទិ្យា
រប្់ខុងជឺ ដោយមា្ការ្ងកត្់ធៃ្់ដៅដលើវ ិ
្័យបុេគល ភាពដាម េះស្រត្ង់ ំដ េះស្រេួារ ្ិង
ស្រកុម ្ិងត្ស្រមូវការ ្ស្រមាប់ភាពស្រ្បរន ខាង
្ដយាបាយ ្ិង្ងគម បា្បដងកើត្រូបរាងការ
អប់រ ំ្ិងអរយិធម៌ ិ្3។ 

ខ-តប្មូវការសប្មារ់ភាព ុេះសប្មុង
ៃឹងោន  (Need for harmony) 

ខុងជឺ បា្រ្់ដៅកនុ ងអំឡុងដពលមា្
្ន្តង្ហគ ម រវាង រែានានា (The warring states 
period) ន្ស្របវត្ដិាន្ត្ដ ិ្ ដែលា្ម័យកាល 
មួយន្ភាព លា លវកឹវរ (Chaotic turmoil) 
អដំពើកបត្់ (Treachery) ្ិងទ្យនំា្់។ ដមទ្យព័ដែល
មា្ការស្របកួត្ស្របដជង(Rival warlords) ដោយ
ដស្របើស្របា្់ភាពឈាល ្នវ  ិត្ដដវៀ ដវរ (Duplicity) 
្ិងកមាល ងំែូ ្ត្វត្ិរចាា ្ (Brute force) បា្ត្
 ្ូ ស្របយុទ្យធ ដែើមបអីំណ្ដ ។ ្្ធិ្ញ្ហញ ដ្សងៗ 

ស្រត្ូវបា្ដេបដងកើត្ដឡើង ដេើយបនាេ ប់មក មិ្
ស្រត្ូវបា្ដេយកមកអ្ុវត្ដ។  អំដពើ ្ីុ្ំណូ្ក
្ូកបា ្់  (Bribery) ដធវើឱ្យពួកដេដពញ ិត្ដា
ខាល ងំ ការលួ ដធវើឃាត្ (Assassi- nations) េឺា
ដរឿងធមមតា។ ដែើមបដីឆ្លើយត្ប ដៅ្ឹង្ម័យ
កាលដបបដ្េះ ខុងជឺ បា្បដងកើត្ទ្យ្សវាិា អប់រ ំ

                                                 
3 See Peimin Ni, On Confucius (Belmont, Calif.: 

Wadsworth, 2002) and Jennifer Oldstone More, 

្ិង្ីលវទិ្យា ដែើមបាីដ រ្្ដិភាព ្ិងភាព ុេះ
្ស្រមុងរន  ដៅកនុងស្របដទ្យ្ ិ្។ ដោយដជឿាក់
ថា ដំណ្េះែឹងអា ជំ្ ួ្កមាល ងំ រត្់បា្បដងកើត្
ាលាដរៀ្មួយ ដែលរត្់អា អប់រមំន្ត្ដីរោា ភិ
បាល នាដពលអនាេត្ ដែើមបសី្រេប់ស្រេងស្របដទ្យ្
 ិ្ដោយយុត្ដិធម៌ ភាពស្រត្ឹមស្រត្ូវ ្ិង្ណ្ដដ ប់
ធ្នន ប់។ 

គ-ទមាា រ់ ៃិងមារយាទ (Rituals and 
manners) 

្ស្រមាប់ខុងជឺ  ដរលដៅឧត្ដុ ងគឧត្ដម
រប្់ការអប់រ ំ េឺស្រត្ូវអភិវឌ្ឍម្ុ្ស ដែលមា្អ
ត្ដ រតិ្នថ្ល ថ្នូ រ ដែលតាមការ្ិកាដោយយក
 ិត្ដ ទុ្យកោក់  ្ិងាប្ដបនាេ ប់  ទ្យ ទួ្យលបា្
 ំដណ្េះែឹងចាបំា ់ ដែើមបអី្ុវត្ដតាមរដបៀប
មដធាបាយមួយ  ដែលនាដំៅែល់ ិត្ដដមតាដ  
(Benevolence) ាាងអំដពើេិងា (Violence)។ 
តាមការដ្វងរកការកាត្់ប្ាយអកុលតា ដែល
បណ្ដដ លឱ្យមា្ការផ្ទល ្់បដូ រភាល មៗដនាេះ ខុងជឺ 
បា្ដរៀប ចំាត្់ដ ងស្របព័្ធអប់រ ំ្ិង្ីលវទិ្យា 
ដៅជុវំញិការ្ិកាពីរដបៀប្ដងកត្ ទ្យមាល ប់្ិង
រដបៀបរបប ដែលស្រេប់ស្រេងទ្យំនាក់ទ្យំ្ងម្ុ្ស 
តាមឋានា្ុស្រកម្ងគម។ ឧត្ដមេត្ិរប្់រត្់ន្
ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងតាមឋានា្ុស្រកម អា ស្រត្ូ វបា្
ពិពណ៌្នា ថាាកាជំដណ្ដើ រ្ីលវទិ្យា ដែល
ម្ុ្សកពុំងដត្ឈរ ដៅដលើកា ំ្ ីមួយៗ ស្រត្ូវបា្
ភាា ប់ដៅ្ឹងម្ុ្ស ដែលកពុំងដត្ឈរ ដៅខាង
ដលើ  ្ិងខាងដស្រកាម។ ម្ុ្សរាល់រន  តាម

Confucianism  (Oxford and New York: Oxford 

University Press, 2002). 
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ឋានា្ុស្រកម េួរដត្ែឹងយា ង ា្់លា្់្ូវ      
ឋា្ៈរប្់ខលួ្ ្ិងការទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូវ ដេើយ្ិង
រដបៀបែ៏្មរមយន្ការស្របស្រពឹត្ដ  ដំ េះម្ុ្ស
ដ្សងដទ្យៀត្។ 

ឃ-ឋានាៃុប្ក្ម (Hierarchy) 
កនុ ងនាមាស្រេូបដស្រងៀ្មាន ក់ ដត្ើអនក្ឹង

ជួយ្ិ្សរប្់ខលួ្ ដែើមបឱី្យអភិវឌ្ឍទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង 
្ិងត្នមលម្ុ្សាវជិាមា្យា ងែូ ដមដ ? ដត្ើ
ត្នមលទាងំដ្េះ ្ឹងឆ្លុ េះបញ្ហេ ងំ្ដង់ោរស្របនពណី្ 
ឬវា្ឹងមិ្មា្ដែ្កំណ្ត្់? បញ្ញត្ដិន្ទ្យំនាក់
ទ្យំ្ ង្ីលវទិ្យា តាមឋានា្ុស្រកមមា្ ការអ្ុវត្ដ
ា្ំខា្់ ្ស្រមាប់ការអប់រ  ំាពិដ្្ ការ
បដងកើត្អត្ដ រតិ្។ បញ្ញត្ដិរប្់ខុងជឺ ន្ទ្យំនាក់
ទ្យំ្ងតាមឋានា្ុស្រកម ដែលបុេគលមួយ ំ្ួ្ 
មា្ភាពខពង់ខព្ ់ ដេើយអនកដ្សងដទ្យៀត្ មា្តូ្ 
តា  ខុ្រន យា ងខាល ងំពីេំ្ិត្ាមញ្ញរប្់
ដយើង្ពវនថ្ៃ ន្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងម្ុ្សដោយដ្ែក
ដលើ្មភាព។ 

តាមលកខខណ្ឌ ្មភាពបុេគល  ដែល
 ូលរួមកនុ ងទ្យំនាក់ទ្យំ្ងមួយ កំណ្ត្់ាប្ដ
បនាេ ប់្ូវទ្យំនាក់ទ្យំ្ង  ្ិងបដងកើត្ការដបើក ំេ
ថ្មីៗ ំដ េះរន ដៅវញិដៅមក ដេើយាញឹក
ញាប់ បដងកើត្ ឬបដងកើត្ដឡើងវញិ្ូវដែ្កណំ្ត្់
ទាងំឡាយ។ ការអប់រអំត្ដ រតិ្ដៅកនុងាា ្ភាព
ន្្មភាព នាដំៅែល់បញ្ញត្ដិ្ីលវទិ្យា ដែល
ដយើងេួរស្របស្រពឹត្ដែល់បុេគលមាន ក់ៗ ថាមា្ភាព

                                                 
4 Confucius, The Analects, Book II, in D. C. Lau, 

Introduction, The Analects, trans. D. C. Lau (New York: 

Penguin Books, 1979), p. 64. 

ដ្មើៗរន  ដេើយដយើងេួរដត្ដររព ្ិងវាយត្នមល
្ូវភាពខុ្រន រប្់ដេពីដយើង។ 

្េុយដៅវញិ ្ីលវទិ្យាខុងជឺ បដងកើត្េំរូ
ាក់លាក់ន្អាកបបកិរយិា ាាងភាពបត្់ដប្ 
ឬទ្យ្់     ភល្ ់។ ម្ុ្ស ស្រត្ូវបា្អ្ុញ្ហញ ត្ឱ្យមា្
កស្រមិត្ដររពដ្សងៗរន  ដោយដ្ែកដៅដលើ
ត្ំដណ្ង ឬឋា្ៈ ្ិង្មិទ្យធ្ល។ ការអប់រ  ំ         
អត្ដ រតិ្  មា្្័យថា ដរៀ្ពីតួ្នាទី្យ ដៅកនុ ង
បណ្ដដ ញន្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ង ដែលបដងកើត្បា្្េ
េម្៍ ្ិងដែើមបបីដំពញអាកបបកិរយិា តួ្នាទី្យ ដៅ
តាមបញ្ញត្ដិ  ដែលធ្ននាែល់ភាព ុេះ្ស្រមុងរន
ដៅកនុង្ងគម។ 

ពីដស្រ េះដត្ការផ្ទល ្់បដូ រភាពថ្មីដបលកៗ ្វា
្ុវត្ដ្ ៍ អា នាែំល់កដីមិ្រពឹំងទុ្យកមុ្ ដេើយ ការ
ផ្ទល ្់បដូ រដោយមិ្រពឹំងទុ្យកមុ្ េឺាបញ្ហា ្ងគម
មួយដនាកនុ ងដពលដ្េះ ខុងជឺ បា្ដ្ែកស្របព័្ធ
្ីលវទិ្យា ដៅតាមស្របនពណី្។ ការស្របត្ិបត្ដិែ៏ពិត្
ស្របាកែមួយ ឬអាកបបកិរយិា ដែលរួម ំដណ្ក
ែល់ការរកា្្ដិភាព ្្ដិ្ុខ ្ិងភាពរងំ្ហប់
 ិត្ដ (Tranquility) កនុ ងអត្ីត្កាល ន្ត្នមលដែល
ស្រត្ូវបា្ដស្រាបកនុ ងរដបៀបតាមទ្យមាល ប់ន្ការ
ស្របស្រពឹត្ដ ដេើយស្រត្ូវបា្ដ្េរ ្ិងស្របត្ិបត្ដិ ដោយ
ម្ុ្សនាដពលប េុបប្ន។ ដោយដយាងដៅតាម
ខុងជឺ “ម្ុ្សមាន ក់ ដែលមា្ត្នមលាស្រេូ ស្រត្ូវដ េះ
ែឹងពីអវីដែលថ្មី តាមការរកា ដំណ្េះែឹងថ្មីៗ កនុង
 ិត្ដ្ ូវអវីៗ ដែលរត្់បា្ដ េះែឹងរួ មកដេើយ4។  
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ង-ការលោរព  ំល េះប្គូ (Respect for 
teachers) 

ដៅស្របដទ្យ្ ិ្ ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងស្រេូ-្ិ្ស 
ែូ ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងដ្សងដទ្យៀត្ដែរ េឺមា្ភាពលប ី
លាញ ្ិងស្រត្ូវមា្ភាពាក់លាក់។ ្ិ្ស ស្រត្ូវ
ដររពស្រេូរប្់ដេាខាល ងំ ្ិងខពង់ខព្់។ ្ិ្ស
ផ្ទេ ល់រប្់ខុងជឺ បា្ដៅរត្់ថា ដលាកមាេ ្់ 
(The master)។ ការដររព ំដ េះការ អប់រ ំការ
្ិកា ្ិងស្រេូ បា្កាល យាលកខណ្ៈពិដ្្ែ៏
្ំខា្់ន្ការអប់រ ំកនុងស្របដទ្យ្ ិ្ ្ិងអា្ីុអា
ដេនយ៍ ដែលាកដ្លងដែលខុងជឺ បា្កាល យាប
ញ្ញវ្ដ មបង ្ិងកមាល ងំអប់រ5ំ។ 

២ -២ -ការ រ ួម ំ ដណក្ ររស់ ិ ៃ 
 ំ ល េះការអរ់ រ ំពិភពលោក្ (Chinese’s 
contri- bution to world education) 

ារៈ្ខំា្់ន្ការស្របឡង 
ដករែដំណ្លអប់រែំ៏្ខំា្់ពី ិ្បុរាណ្ 

េឺស្របព័្ធការស្របឡងថាន ក់ាត្ិ។ េរុវទូិ្យ ិ្ បា្
អភិវឌ្ឍការស្របឡងដបប្រដ្រតាមការយល់ែឹង 
ដែើមបវីាយត្នមល្មត្ាភាព្ិការប្់្ិ្ស។ 
្ិ្សបា្ដស្រត្ៀមដរៀប ំដែើមបសី្របឡង តាមការ
្ិកាអកសរ្ិលប ិ៍ ិ្បុរាណ្ ្ិងអត្ាបទ្យខុងជឺ 
ាមួយស្រេូដៅាលាតាមស្រពេះវហិារ ឬស្រពេះបរម
រាជវាងំ។ ការស្របឡង្ងកត្់ធៃ្ ់ ដៅដលើការ ងចា ំ
ដោយទ្យដ្េញព័ត្៌មា្ ាាងដោេះស្រាយបញ្ហា
ាក់ដ្ដង។ ែំដណ្ើ រការស្របឡង ែូ ា្ងគម 
បា្ែំដណ្ើ រការតាមឋានា្ុស្រកម ្ិងតាមការ

                                                 
5 T.R. Reid, Confucius Lives Next Door: What living in 

the East Teaches Us about Living in the West (New 

York: Vintage Press, 2000). 

ដស្រជើ្ដរ ើ្ ។ ្ិ្ស ស្រត្ូវដត្ស្របឡងាប់្ូវលោំប់
ន្ការស្របឡងែ៏លំបាក តាមលំោប់ដកើ្ដឡើង។ 
ស្រប្ិ្ ដបើដេស្របឡងធ្នល ក់ ដេ្ឹងស្រត្ូវបដណ្ដ ញ
ដ ញពីែដំណ្ើ រការដនាេះ6។ ដៅកនុង្ម័យកាល
ដនាេះ មា្ដត្អនកស្រប- ឡងែល់ទី្យបញ្េប់ត្ិ តួ្ ដត្
ប ុ ដណ្ដណ េះ អា ទ្យទួ្យលបា្ត្ំដណ្ងដ្វាកមម្ីុ
វលិា្់ខព្់បំ្ុត្រប្់ ស្រកភព ិ្។ ស្របព័្ធ
អប់ រ  ំ ្ិងការស្របឡង ស្រត្ូ វបា្រកាទុ្យកឱ្យ
ទាងំស្រ្ុងដត្ម្ុ្សស្របុ្វណ្ណៈខព្់ប ុ ដណ្ដណ េះ។ 
ន្ត្ដី  ដែលមិ្អា ទ្យទួ្យលត្ំដណ្ងកនុ ងរោា ភិបា
លដនាេះ មិ្មា្្ិទ្យធិ ូលដរៀ្្ងដែរ។ 

៣-ការអរ់ រ ំតាមអរ ិយធម៌ឥណ្ឌឌ
រុរាណ 

ក្-សមតាវរបធម៌ 
ែូ ាស្របដទ្យ្ ិ្ ឥណ្ដឌ  មា្អរយិធម៌

បុរាណ្មួយ។ អរយិធម៌ទាងំឡាយ ដែលមា្
ដៅតាមស្រជលងភនំ ទ្យដ្ល លូត្លា្់បា្លែ ដៅ
តាមស្រចាងំទ្យដ្លឥណ្ឌុ ្ (Indus) រប្់ឥណ្ដឌ  
ដៅMohenjodaro and Harrapa ពី៣០០០មុ្េ.
្. ដៅែល់១៥០០មុ្េ.្.។ ស្របវត្ដិអប់ររំប្់
ឥណ្ដឌ  បា្លាត្ស្រត្ោង្ូវេរូំន្ការឈាល ្ ្
ាទូ្យដៅ ដោយអនកលុកលុយ ឈាល ្ ្ដែល
បនាេ ប់មក  ដោយការប េះទ្យងគិ ខាងវបបធម៌  
ាមួយជ្ាត្ិដែើម ដេើយបនាេ ប់មកេឺការាដ រ
្មតាវបបធម៌្ងគម។ ដៅកនុ ង្មតាវបបធម៌
ដ្េះ អនកឈាល ្ ្ ស្រត្ូវបា្ដេស្រ្ូបទាញយក
ដៅាវបបធម៌ឥណ្ដឌ  ដែលដៅដពលាមួយរន

6 Conrad Schriokauer, A Brief History of Chinese 

Civilization (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 

1991), pp. 57, 124, 128. 
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ដនាេះ ជ្ាត្ិដែើម បា្ខេីេំ្ ិត្ពីអនកឈាល ្ ្
លុកលុយមួយ ំ្ ួ្7។ 

ខ-ប្រវតដិសលងខរ 
ដៅកនុ ង ំដណ្ដមអនកលុកលុយជំនា្់

ដែើមរប្់ឥណ្ដឌ  េឺពួកអារយ ័្  (The Aryans) ា
បុពវបុរ្ន្អមបូរជ្ភាេដស្រ ើ្ ដែល្ិយាយ
ភាាេិណ្ឌូ  (Hindi-speaking majority) រប្់
ឥណ្ដឌ  ដែលបា្ ូលលុកលុយឥណ្ដឌ កនុ ង
១៥០០ឆ្ន មុំ្េ.្. ដេើយបា្បងខកំារស្រត្ួត្ស្រតា
ពួកស្រ្ុកដែើមស្រាវទិ្យ (The indigenous Dravidian 
inhabitants)។  បនាេ ប់មក មា្ពួកអនក  កា្់
ា្នាអីុាល ម ដែលបា្បដងកើត្្្ដត្ិ វងស
Mughulកនុង្ត្វត្សទី្យ១៣។ បនាេ ប់មកដទ្យៀត្ កនុង
្ត្វត្សទី្យ១៨  ស្រកភពអង់ដេល្ បា្ស្រត្ួត្ ស្រតា
ស្របដទ្យ្ឥណ្ដឌ ។ 
 ការផ្ទល ្់បដូ រវបបធម៌  ដែលបា្នាមំក
ដោយពួកអារយ ័្  បា្បដងកើត្ឥទ្យធិពលអប់រ ំ្ិង 
្ងគមែ៏មា្អំណ្ដ ដែលបា្ប្ដមកែល់
ដពល្ពវនថ្ៃ។ ពួកអារយ ័្  បា្នាមំក្ូវា្នា
ស្រ េមណ៍្ ្ិងវណ្ណៈ្ងគមែ៏ខពង់ខព្់រប្់ដេ 
ដែលដេបា្ដៅថា ស្របព័្ធវណ្ណៈ(The caste 
system)។ 

គ-សាសនាឥណឌូ  
ា្នាឥណ្ឌូ  ដែលាកមាល ងំែ៏មា្ឥទ្យធិ

ពលមួយ ដៅកនុងស្របដទ្យ្ឥណ្ដឌ ដនាេះ រួមបញ្េូ ល
ទាងំជំដ្ឿា្នាែ៏ ទូ្យលំទូ្យលាយមួយ ្ិង

                                                 
7 See Stanley A.  Wolport, Herman Kulke and Dietmar 

Rothermunt, A history of India (New York: Routlege, 

1998 

ទ្យមាល ប់ែ៏លែិត្លែ្់ទាងំឡាយ។ ា្នាឥណ្ឌូ  
្ងកត្់ ធៃ ្់ ដៅ ដលើការផ្ទល ្់បដូ រ ន ្ ស្រពលឹង
(Transmigration of souls) េឺស្រពលឹងរប្់ម្ុ្ស
មាន ក់  បា្ឆ្ល ងកាត្់កា រចាប់ បែិ្្ធិ ាថ្មី  
(Reincarnations) ាដស្រ ើ្ ដេើយត្ដំណ្ងរប្់
ម្ុ្សមាន ក់ ដៅកនុងកស្រមិត្ដលាកធ្នតុ្ អាស្រ្័យ
ដៅដលើម្ុ្សមាន ក់ ស្របកា្់្ូវករណី្កិ េ ្ិង
ទ្យមាល ប់បា្លែយា ងែូ ដមដ ។ ការចាប់បែិ្្ធិ
ាថ្មី (Reincarnations) បញ្េប់ដត្ដៅដពលដែល
ស្រពលឹង បា្ឈា្ែល់កស្រមិត្ខាង្លូ វ ិត្ដឬ
ាម រត្ីខព្ ់បំ្ ុត្ ដេើយស្រត្ូវបា្ស្រ្ូបទាញដឡើង
វញិដោយស្រពេម (Brahma) ដែលាអណំ្ដ មក
ពីអាទិ្យដទ្យព8។ 

ឃ-ប្រព័ៃធវណណ ៈ 
វណ្ណៈដែលាស្របភពដែើម មា្៤េឺ៖ 
-ស្រ េមណ្ៈ (Brahmins)  = អនកអប់ រ ំ

ដែលាបពវជិត្ (Priest-educators) 
-កសស្រត្ិយៈ (Kshatriyas)  = អនកស្រេប់ស្រេង 

(rulers) ដៅ ស្រកម  (Judges) ្ិ ងអន ក ម ាំង
(Warriors) 

-នវ្យៈ (Vaishyas)  =  ណិ្ជាករ មាេ ្់
ែី (Merchants) 

-្ូស្រទ្យៈ (Sudras)= ក្ិករ ទា្ករ (The 
farmers)។ 

ស្រ្ទាប់វណ្ណៈដស្រកាមដេបំ្ ុត្ េឺអនកដែល
ដេមិ្ឱ្យប េះ ល់ ឬម្ុ្សដស្រៅវណ្ណៈ(The 

8 Arvrin Sharma, ed. The Study of Hinduism (Columbia: 

University of South Carolina Press, 2003; also see 

Mehdi Nakosteen, The History and Philosophy of 

Education (New York: Ronald Press, 1965), pp.23-30 
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untou- chables) ដែលដធវើការង្ហរដថាកទាបបំ្ ុត្
(The most menial work)។  ល័ត្ភាព្ងគម មិ្
មា្ទាល់ដត្ដាេះ។ ម្ុ្សដៅដត្្ាិត្កនុងវណ្ណៈ
ែដែល តាងំពីដពលដែលដេបា្ដកើត្មក ដេើយ
បា្ដរៀ្្ូស្រត្្ូវករណី្កិ េ ្ិងតួ្នាទី្យរប្់ខលួ្
ដោយស្រតាប់តាមឪពុកមាដ យ ្ិងម្ុ្សចា្់
ដ្សងដទ្យៀត្។ ការ្ិកាអប់រ ំទុ្យកឱ្យដត្ម្ុ្សវ
ណ្ណៈខព្់ដត្ប ុ ដណ្ដណ េះ ាពិដ្្ េឺពួកស្រ េម
ណ្ៈ។ ដោយចាត្់ទុ្យកថា ការដរ ើ្ ដអើងវណ្ណៈា
ការខុ្ ាប់ ឥណ្ដឌ ្ម័យទ្យំដ ើ្ប បា្បងខំឱ្យ
មា្្កមមភាពវជិាមា្្ស្រមាប់្មាជិក វណ្ណៈ
ទាប។ ដទាេះាយា ងដ្េះកដី ការដរ ើ្ ដអើង ដៅដត្
ដកើត្មា្។ 

៣-១-ការវិវតដនៃការអរ់រឥំណ្ឌឌ  
ការអប់រដំៅឥណ្ដឌ  បា្ឆ្លុេះបញ្ហេ ងំ្ូវេរូំ

ាស្របវត្ដិាន្ត្ដទូ្យដៅន្ការរ្់ដៅ លាយឡំ្ ឹង
វបបធម៌ដ្សងៗរន ។ ាលាដរៀ្្ម័យដែើម បា្
ឆ្លុ េះបញ្ហេ ងំ្ូវការផ្ទល ្់បដូ រវបបធម៌ ដែលនាមំក
ដោយពួកអារយ ័្ ។ ឥណ្ដឌ បុរាណ្ មា្ស្របដភទ្យ
ាលាដរៀ្ែូ ត្ដៅ៖ 

ក-ដវទ្យៈ (Veda = Knowledge) 
1-ាលាដរៀ្ពួកស្រ េមណ៍្ ្ស្រមាប់វ

ណ្ណៈបពវជិត្ ្ងកត្់ធៃ្់ដៅដលើា្នា ទ្យ្ស្
វាិា ។ ដវទ្យ (Vedas), the Bhagavad Gita (& The 
Upanishads) ្ិងឧប្ិ្័ទ្យ ដ្ៀវដៅា្នាែ៏
ពិ្ិែារប្់ស្រ េមណ៍្ ពណ៌្នាដរលដៅន្
ជីវតិ្ថា ាការស្រាវស្រាវ្ េភាពខាងាម រត្ី
                                                 
9 Nandish Patel, A Comparative Exposition of  Western 

and Vedic Theories of the Institution of Education, 

្កល។ ការដ្វងរក្ េភាព ដែលអនកអប់រ ំ
ឥណ្ដឌ ដជឿាក់ដនាេះ េឺថា ការទាមទារឱ្យមា្ការ
តា ំងភាវនាែ៏មា្ វ ិ្័យ។  ការតា ំងភាវនា
អដ វ ហារកិនា្ម័យទ្យដំ ើ្ប ្ិងដយាេៈ ដធវើតាម
ដរលការណ៍្ឥណ្ដឌ បុរាណ្ ដែើមបដី្វងរក្ េ
ភាព ្ិងភាព្ៃប់ដ្ៃៀម (Serennity) ខាងាម រ
ត្ី។  

2-Tols ាាលាដរៀ្ដែលមា្ដត្មួយ
ប្េប់ ដែលមា្ដត្ស្រេូបដស្រងៀ្ដត្មាន ក់ បដស្រងៀ្
ា្នា ្ិង ាប់។ 

3-ាលាដរៀ្វាងំ ទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូវដោយ
ស្រពេះអងគមាេ ្់ បដស្រងៀ្អកសរាន្ត្ដ  ាប់ ្ិងរែា
បាល។ 

ខ-ាលាដរៀ្ ្ិងការបដស្រងៀ្ 
ទ្យ្ស្វាិា អប់រឥំណ្ឌូ  ដោយបា្្ងកត្់

ធៃ្់ដៅដលើា្នា បា្បញ្ញត្ដទ្យំនាក់ទ្យំ្ងស្រេូ
្ិ្សយា ង្មរមយ។ ស្រេូ  ស្រត្ូ វ ដត្ដលើកទឹ្យក
 ិត្ដ ្ិ្ស  (ឱ្ យ ដ េះដររពជី វ តិ្?) ្ិងដ េះ
ស្រាវស្រាវរក្ េភាព។ ្ិ្សស្រត្ូវដត្ដររពស្រេូ 
ដែលាស្របភពន្េត្ិបណ្ឌិ ត្ ដេើយស្រេូស្រត្ូវដត្
ដ េះទ្យប់អារមមណ៍្ កុដំធវើឱ្យ្ិ្សអា   មា ្់មុខ9។ 

េ-Mughuls 
្្ដត្ិ វងស  Mughulsដែលបដងកើត្ដឡើង 

ដស្រកាយដពលមា្ការ ូលលុកលុយន្ពួកមូ្លុ ី
ម បា្នាមំក្ូវា្នាអីុាល ម ្ិងទ្យ្ស្វាិា
ពួកPersian ្ិងអារា ប់ វទិ្យាាន្ត្ដ អកសរាន្ត្ដ 

International Journal of Educational Management 8 

(1994), pp-9-14 
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តារាាន្ត្ដ(Astronomy) េណិ្ត្វទិ្យា ដវជាាន្ត្ដ 
្ិលបៈ ត្ន្ត្ដី ្ិងាា បត្យកមម (Architecture)។ 

 -ការ ូលមកែល់ន្ពួកអង់ដេល្  
ស្រត្ឹមដពលដែលជ្ាត្ិអង់ដេល្ បា្

 ូលមកែល់ស្របដទ្យ្ឥណ្ដឌ  ដៅ ុង្ត្វត្សទី្យ 
១៨ ាលាដរៀ្រប្់ពួកឥណ្ដឌ ែឹកនាដំោយ
ពួកឥណ្ឌូ  ឬមូ្លុ ីម ឬដោយ្ិកាយតូ្ ៗ ែូ ា
ពុទ្យធា្្ិកជ្ Jains, and Parsis។ មា្ដត្
១០% ន្កុមារឥណ្ដឌ  ភាេដស្រ ើ្ដកមងស្របុ្ បា្
 ូលដរៀ្។ ាលាដរៀ្ា្់ខព្់ឥណ្ដឌ  ែឹកនា ំ
ដោយពួកស្រ េមណ៍្ដោយ្ងកត្់ធៃ្់ដលើ អកសរ
្ិលបខ៍ាងា្នា េណិ្ត្វទិ្យា តារាាន្ត្ដ 
្ិងដវយាករណ៍្្ំន្ត្កឹត្។ ាលាដរៀ្ពួកមូ្លុ ី
មដៅថា Madrassahs ស្រត្ូវបា្្ារភាា ប់ដៅ្ឹង
ស្រពេះវហិារម ូ្ (Mosques) ដេើយ្ិង្ងកត្់ធៃ្់
ដៅដលើដវយាករណ៍្ ្ិងេមពីរកូរា ្ (Korans)10។ 

ដៅដពលដែល ស្រកភពអង់ដេល្បា្
បដងកើត្ការស្រេប់ស្រេង តាមដបបអាណ្ដ្ិេម ដៅ
កនុងស្របដទ្យ្ឥណ្ដឌ  ពួកដេ បា្ប េះទ្យងគិ ្ឹងអរយិ
ធម៌ ាមួយ្ឹងភាា ្ិងា្នាាដស្រ ើ្។ 
ពួកអង់ ដេល្ដោយឱ្យត្នមល ដៅដលើភាា
អង់ដេល្ ាងភាាកដំណ្ើ ត្រប្់ឥណ្ដឌ  បា្
បដងកើត្ភាាអង់ដេល្ាភាា្លូ វការ ្ស្រមាប់រ
ោា ភិបាល្ិង ណិ្ជាកមមដេើយ្ិងបា្ បដងកើត្
ាលាដរៀ្ ដែលដស្របើស្របា្់ភាាអង់ដេល្ ដែើ 
មបបីណ្ដុ េះបណ្ដដ លជ្ាត្ិឥណ្ដឌ  ្ស្រមាប់មុខ

                                                 
10 Lawrence James, Raj: The Making and Unmaking of 

British India (New York: St. Martin’s Press, 1998). 

ត្ដំណ្ងដៅកនុងដ្វាកមម្ីុវលី ដែលស្រេប់ស្រេង
ដោយជ្ាត្ិអង់ដេល្ ។ 

៣.២-ការរមួ ំ ដណក្ររស់ឥណ្ឌឌ  
 ំល េះការអរ់រពំិភពលោក្ 

ដករែដំណ្លរប្់ឥណ្ដឌ បុរាណ្  ដំ េះ
ពិភពដលាក េឺាេំរូន្រដបៀបអប់រ ំអា ជួយ 
ែល់អរយិធម៌មួយអ្់រយៈដពលាដស្រ ើ្្ត្វ
ត្ស។ តាមរយៈការដធវើឱ្យស្រជួត្ស្រាបវបបធម៌្ិង 
ការ្ស្រមប្ស្រមួលដឡើងវញិដនាេះ អរយិធម៌
ឥណ្ដឌ  បា្្ាិត្ដៅរេូត្ែល់ប េុបប្ន។ ដៅ កនុង
បរយិាកា្្ពវនថ្ៃ  ដែលមា្ភាពតា្ត្ឹងខាង
ា្នា ្ិងាត្ិា្្៍ ដែលដ េះដត្មា្ការ
ដកើ្ដឡើងដនាេះ ឥណ្ដឌ បា្ស្របឈមមុខ្ឹងការ
ស្របឆ្ងំយា ងខាល ងំកនុ ងការដធវើឱ្យស្រជួត្ស្រាប ្ិង
ដររពវបបធម៌ដ្សងៗ។ ្េរែាអាដម រកិ ្ិងាត្ិ
ដែលមា្ពេុភាពខាងវបបធម៌ ដ្សងៗស្របឈម
មុខ្ឹងការស្របឆ្ងំែូ ៗរន ។ ាា ្ភាពរប្់
ឥណ្ដឌ បា្លាត្ស្រត្ោងពីរដបៀប ដែលវណ្ណៈ ែូ 
ាាត្ិា្្៍្ិយម ដៅកនុង្េរែាអាដម រកិ 
ស្រត្ូវបា្ដធវើឱ្យមា្្ិរ្ដរភាពដោយ្ងគម ្ិង
ការអប់រ ំប ុ ដ្ដ ឥឡូវដ្េះ កពុំងស្រត្ូវបា្ដកលំអ 
តាមរយៈលំនាកំារអប់រ។ំ ដលាកអនកកនុងនាមា
ស្រេូបដស្រងៀ្មាន ក់ ទ្យំ្ ងា្ឹងស្រត្ូវបា្ស្របឆ្ងំតាម
ភាពដ្សងៗន្្ិ្សរប្់អនក។ ដត្ើអនក្ឹងដស្របើព
េុវបបធម៌្ិយម ាមដធាបាយជរុំញភាពដ្ស
ងៗរន ខាងវបបធម៌ កនុងថាន ក់ដរៀ្រប្់អនក? 
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៤ -ការអរ់ រ ំ លៅប្រ លទសលអហសុ ី
ររុរាណ 

ដអេសុបីបុរាណ្ ដែលាស្របដទ្យ្មួយ 
មា្អរយិធម៌ែបូំងបងែ្់កនុងពិភពដលាកដនាេះ 
បា្អភិ    វឌ្ឍ ែូ ា ំ្ ួ្ស្របាជ្្ម័យដែើម
ដ្សងដទ្យៀត្ ាវបបធម៌ ស្រជលងភនំ ្ិងទ្យដ្ល។ 
ដោយារដត្ទឹ្យក ដែលកពុំងដត្ស្រទ្យស្រទ្យង់ែល់ជីវតិ្
ន្ទ្យដ្ល្ីល(៦,៨៥៣េម)ដនាេះ ស្រកុមក្ិកមម 
បា្បដងកើត្ការតាងំទី្យលំដៅាភូមិតូ្ ៗ ដរៀប ំ
ដៅារាាណ្ដ ស្រកតាមកុល្មព័្ធ ដៅតាម
ស្រចាងំទ្យដ្ល។ ស្របដេលា៣០០០មុ្េ.្. រាា
ណ្ដ ស្រកទាងំដ្េះ បា្ពស្រងឹងខលួ្ឱ្យដៅា ស្រក
ភពែ៏ធំមួយ ដែលតាមពិត្ដៅ កាល យដៅា
ស្របដទ្យ្  ដែលមជឈមណ្ឌ ល្កាដ ្ុពលខាង
្ដយាបាយ ្ិងការដរៀប ែំ៏ខពង់ខព្ ់។ 

ដលាកធ្នតុ្ដែលមិ្ដស្របស្របួល 
ដរលការណ៍្្ដយាបាយ ្ិងា្នា

ដអេសុ ីបែ៏្ំខា្់  បា្អេះអាងថា ផ្ទរា អុង 
(Pharaoh) ដែលារាធិរាជដនាេះ (Emperor) មា្
ស្របភពពីអាទិ្យដទ្យព។ បញ្ញត្ដិន្រាាធិរាជភាព 
្ដល់្ូវ្ាិរភាពខាង្ដយាបាយ អប់រ ំវបបធម៌ 
្ិង្ងគមដៅែល់ ស្រកភពដអេសុបី ដោយ្ដល់
មូលោា ្ស្រេឹ េះ្មស្រ្បតាមអភិ  ធមមាត្ិ។ 
 ដំណ្េះែឹង ្ិងត្នមល ស្រត្ូវបា្ដេដមើលដ ើញថា 
ាការឆ្លុ េះបញ្ហេ ងំដលាកធ្នតុ្អ្្ដមិ្ផ្ទល ្់បដូ រ 
្ិងមា្រដបៀបដរៀបរយ។ បញ្ញត្ដិន្បពវជិត្រាា 
ក៏្ដល់្ងដែរ្ូវឋា្ៈយា ងខព្ ់ន្វរជ្ ដែល
ាបពវជិត្ ្ិងអណំ្ដ ែ៏ខាល ងំ ដៅកនុងដអេសុបី។ 

ស្របព័្ធអប់ រពំស្រងឹងឋា្ៈ ្ិងអំណ្ដ ដោយ
បដងកើត្ឆ្ម វំរជ្ ដែលាបពវជិត្ន្វបបធម៌រប្់  
រែា។ 

៤.១-ការយក្ ិតដទុក្ដាក្់ធមម ប្ក្ 
ៃិងអាណ្ឌ ប្ក្  

ទាក់ទិ្យ្្ឹងការអប់រ ំជ្ាត្ិដអេសុបី 
មា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង្ឹងដលាកិយ ្ិងមិ្ដម្ដលាកិ
យ។ ដទាេះបីាមា្អភិធមមាត្ិពីមុ្ ពួកដេ ក៏
បា្អភិវឌ្ឍបដ េកវទិ្យា ដែើមបនីាទឹំ្យកទ្យដ្ល្ីល 
ដរៀប ំ ្ិងាា បនាស្របាាទ្យពីរា មីែែ៏ដស្រ ើ្។ 
ដែើមបសី្រេប់ស្រេង ្ិងការ រ ស្រកភពែ៏ធទូំ្យលាយ
រប្់ដេ ពួកដេបា្្ិកាជំនាញកនុ ងការ
ស្រេប់ស្រេងរែា(Statecraft) ្ិងការយក ិត្ដទុ្យកោក់
រប្់ពួកដេ ាមួយការរកា្ពមិ្ឱ្យរលួយ
(Mummification) ដែលបា្នាឱំ្យពួកដេ ្ិកា
ដវជាាន្ត្ដ កាយវភិាេវទិ្យា ្ិងការអប់្ព
(Embalming)។ ជ្ាត្ិដអេសុបី ក៏បា្អភិវឌ្ឍ
្ងដែរ្ូវស្របព័្ធន្ការ្រដ្រអកសរ េឺអកសររូប
(Hiero- glyphic script) ដែលជួយឱ្យពួកដេបដងកើត្ 
្ិងដ្េរវបបធម៌ការ្រដ្រអកសរ។ 

ក្-សាោលរៀៃ  តាមប្ពេះវិហារ ៃិង
វងំ 

 ស្រកភពដអេសុបី ទាមទារឱ្យមា្ការយិា
ធិបដត្យយ ដែលមា្ការអប់រ ំដែើមបសី្របមូល ្ិង
កត្់ស្រតាប្េុក។ ស្រត្ឹមឆ្ន ២ំ៧០០មុ្េ.្. ជ្ាត្ិ
ដអេសុបី មា្ស្របព័្ធាលាដរៀ្ តាមស្រពេះវហិារ 
្ិងវាងំយា ងទូ្យលំទូ្យលាយ។ មុខង្ហរាលាដរៀ្
មួយ ស្រត្ូវបណ្ដុ េះបណ្ដដ លម្ុ្សឱ្យដ េះបដងកើត្
ការកត្់ស្រតា(Scribes) ដែល ភាេដស្រ ើ្ន្ពួកដេេឺ
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ាបពវជិត្ កនុ ងការអា្ ្ិង្រដ្រ។ ាលា
ដរៀ្ាញឹកញាប់ េឺាដ្នកមួយន្អររា
ដស្រ ើ្្ដុ ំរន  ដៅតាមស្រពេះវហិារ ដែលដធវើឱ្យរកី
 ដស្រមើ្ែល់ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងយា ងជិត្្និទ្យធ រវាងការ
អប់រកំនុ ងស្របព័្ធ ្ិងា្នា11។ ដស្រកាយដពល
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រាំដលើកែំបូង ដកមងស្របុ្ 
បា្្ិកាអកសរាន្ត្ដ ដែល ្មស្រ្បដៅ្ឹង
វាិា ជីវៈ នាដពលអនាេត្រប្់ដេ។ ាលាដរៀ្
ា្់ខព្់ ពិដ្្ បា្បដងកើត្ដឡើង ្ស្រមាប់
បពវជិត្ពិត្ស្របាកែ មន្ត្ដី រោា ភិបាល ្ិងស្រេូ
ដពទ្យយ។ 

ខ-ការអរ់រមំៃុសសឱ្យល េះក្ត់ប្តា 
ដៅកនុងាលាដរៀ្ ដែលបង្ហា ត្់ម្ុ្ស

ឱ្យដ េះកត្់ស្រតា ្ិ្ស ដរៀ្្រដ្រអកសររូប តាម
ការ មលងឯការដៅដលើស្រកោ្មា ង ដែល្
លិត្ដ ញពីដែើមដស្រត្ង ឬបបុ្ ដែលែុេះដៅតាម
ែងទ្យដ្ល្ ីល។ ស្រេូដៅឱ្យ្ិ្សកត្់ស្រតា្ូវអវីដែល
ដេបា្ឮ។ ដរលដៅ េឺស្រត្ូវបដងកើត្ដឡើងវញិ ្ូវ
ការកត្់ស្រតាអត្ាបទ្យឱ្យបា្ស្រត្ឹមស្រត្ូវែូ ដែើម។ ា
ញឹកញាប់ ្ិ្ស ដស្រ្ក្ូស្រត្ែដែលៗ្ូវអត្ាបទ្យ
ខលីៗ រេូត្ែល់ពួកដេចាបំា្ ា្់លា្់។ អនក
ទាងំឡាយ ដែលបា្ដរៀ្ពូដក ស្រត្ូវបា្្ិកាេ
ណិ្ត្វទិ្យា តារាាន្ត្ដ ា្នា កណំ្ដពយ អកសរ
្ិលប ៍ដវជាាន្ត្ដ ្ិងាា បត្យកមម។ 

៤.២-វិវទជាប្រវតដិសាស្ដសដររសល់អ
ហសុរី  

                                                 
11 James Mulhern, A History of Education, A Social 

Interpretation (New York: Ronald Press, 1959), pp.55-

79 

ក្-ការរក្ប្សាយតាមប្រនពណី 
តួ្នាទី្យដអេសុបីបុរាណ្ ដៅកនុងការបដងកើត្

អរយិធម៌ដលាកខាងលិ  បា្កាល យដៅាវវិាទ្យ 
ដៅឆ្ន ៣ំ៣២មុ្េ.្. ស្របដទ្យ្ដអេសុបី ស្រត្ូវបា្
 ូលលុកលុយដោយ Alexander the Great ្ិង
បា្បដងកើត្ាអរយិធម៌ Hellenistic ដែលស្រត្ូវបា្
បដងកើត្ដោយវបបធម៌ ស្រកិកបុរាណ្។ ការបក
ស្រាយស្របវត្ដិាន្ត្ដដោយ្្មត្ េឺថា អរយិធម៌
ដអេសុបីបុរាណ្ េឺការកា្់អំណ្ដ ផ្ទដ  ់ការ
្ិយមែ៏យូរ ដេើយដករែដំណ្លវបបធម៌ មបង េឺ
វមិា្ាា បត្យកមមែ៏ធំដធងរប្់ខលួ ្។ ការបក
ស្រាយដ្េះ បា្បង្ហា ញឱ្យដ ើញវបបធម៌រប្់
ស្រកិក ាពិដ្្ស្របាធិបដត្យយស្រកុងអាដថ្្ ា
ទី្យកដ្លងចាប់កដំណ្ើ ត្ន្អរយិធម៌ដលាកខាងលិ
 ។ 

ខ - ប្ទឹសដី រ រស់រ័ រណល (Bernal’s 
Theory)  

ការបកស្រាយស្របកបដោយវវិាទ្យាខាល ងំ 
ដោយ Martin Bernal អេះអាងថា ជ្ាត្ិស្រកិក 
បា្ខេីបញ្ញត្ដិាដស្រ ើ្ អពីំរោា ភិបាល ទ្យ្ស្វាិា  
្ិលបៈ ្ិងវទិ្យាាន្ត្ដពីដអេសុ ីបបុរាណ្។ 
ដលើ្ពីដ្េះដទ្យៀត្ ជ្ាត្ិដអេសុបី មា្ទី្យតាងំ
ភូមិាន្ត្ដ ដៅអាន្តេវ ិកខាងដជើង េឺាជ្ាត្ិ
អាន្តេវ ិក ្ិងាស្របភពវបបធម៌ដលាកខាងលិ  េឺ
ជ្ាត្ិអាន្តេវ ិកដ្េះឯង12។ ថ្វីដបើដេបា្ទ្យទួ្យល
ាគ ល់អ្ដរកមម រវាងជ្ាត្ិដអេសុបី ្ិងស្រកិក 

12 Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots 

of Classical Civilization: The Fabrication of Ancient 

Greece 1785-1985 (New Brunswick, N. J.,: Rutgers 

University Press, 1987), pp.2-3 
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ការរេិះេ្់រប្់ Bernal អេះអាងថា ការ្ងកត្់
យា ងធៃ្ ់ន្ឥទ្យធិពលរប្់ដអេសុបី ដៅដលើស្រកិកបុ   
រាណ្។ ដៅដពលដែលស្របវត្ដិវ ទូិ្យ  ប្ដពិភាកា
បញ្ហា ដ្េះ របកេំដេើញ ដែលស្ររ្់ដត្ាការ
ាេ ប្េង់ដនាេះ  ងែុល បង្ហា ញថា ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងដអ
េសុបី-ស្រកិក ាពិដ្្ ដៅដកាេះCrete នាយំក
មកដស្របើស្របា្់ ដោយជ្ាត្ិស្រកិកដៅា ដំណ្េះ
ែឹងជ្ាត្ិដអេសុបីែូ ា េណិ្ត្វទិ្យា ្ិង
ទ្យស្រមង់្ិលបៈដអេសុបី។ 

គ-អតីតកាលគឺជាប្រភពនៃអំណ្ឌ  
វវិាទ្យស្របវត្ដិាន្ត្ដ ដែលេួរឱ្យ ង់ែឹង 

មា្ខលឹមារាមដនាេមវាិា ែ៏្ខំា្់។ អនកណ្ដ
ក៏ដោយ ដែលបា្បកស្រាយពីអត្ីត្កាល 
ទ្យទួ្យលឥទ្យធិពលន្ការបំភលឺឱ្យ ា្់លា្់ ្ិង
បដងកើត្រូបរាងែល់ប េុបប្ន។ កនុងករណី្ពិដ្្ 
វវិាទ្យ មា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង ែល់ការពិភាកា នាដពល
ប េុបប្ន អពីំមជឈមណ្ឌ លអាន្តេវ ិក្ិយម ្ិងកមម
វធិី្ិកាពីទ្យវីបអាន្តេវ ិក ដៅាលាដរៀ្ ទាងំឡាយ។ 
ដៅដ្នកបនាេ ប់មកដទ្យៀត្ ដយើងស្រត្ឡប់ដៅដមើល
ជ្ាត្ិស្រកិកបុរាណ្។ ថាដត្ើ ទ្យទួ្យលបា្ឥទ្យធិពល 
ដោយផ្ទេ ល់ ឬមិ្ផ្ទេ ល់ ដោយជ្ាត្ិដអេសុបី 
ជ្ាត្ិស្រកិក ប្ដការរកាទី្យកដ្លងែ៏្ំខា្់កនុង
ស្របវត្ដិន្ការអប់រ។ំ យា ងក៏ដោយ  ូររកាកនុ ង
 ិត្ដថា វបបធម៌ ាស្របវត្ដិភាេដស្រ ើ្បំ្ ុត្ បា្ខេីពី
រន ដៅវញិដៅមក តាមរដបៀបាដស្រ ើ្ដបប 
ដេើយដែើមកដំណ្ើ ត្ ន្េំ្ ិត្ជ្ាត្ិស្រកិក អា 
ស្រត្ូវបា រ្កដ ើញ ដៅដអេសុបី ឬកដ្លងដ្សងដទ្យៀត្។ 

 

៥-ការអរ់រ ំតាមអរយិធម៌ប្ក្ិក្ ៃិងរ  ូ
មុាងំរុរាណ 

ស្របវត្ដិអប់រនំ្ស្រកិក ្ិងរ  ូមបុរាណ្ បា្
បំភលឺែល់ដែើមកំដណ្ើ ត្ន្បញ្ហា  ដែលត្  ្ូា
ដស្រ ើ្ ដែលស្រេូនាដពល្ពវនថ្ៃ ស្រត្ូវស្របឈមមុខ។ 
កនុង ដំណ្ដមបញ្ហា អប់រ ំជ្ាត្ិស្រកិក ្ិងរ  ូមុាងំ 
ដែលបា្ពិភាកាេឺ អវីេឺពិត្ លែ លែាែ ត្? អនក
ណ្ដ ាេរូំែ៏មា្ត្នមល ្ស្រមាប់កុមារ ស្រតាប់តាម? 
ដត្ើការអប់រ ំបដងកើត្ពលរែាលែឬដទ្យ? ដត្ើការអប់រ ំ
េួរដត្ដឆ្លើយត្បដៅ្ឹងការផ្ទល ្់បដូ រខាង្ងគម 
ដ្ែាកិ េ ្ិង្ដយាបាយែូ ដមដ ? 

ក្-ការអរ់រតំាមដររហូដមរ (Homeric 
Education) 

ជនំា្់ម្ុ្សទាងំឡាយ បា្ដធវើឱ្យរដំភើប
្ូវ ដំណ្ដទ្យ្ួរន្កណំ្ដពយវរីកថារប្់ Homer 
េឺIliad and Odyssey។ ដោយបា្បង្ហា ញខលួ្  ដៅ
ស្របដេលឆ្ន ១ំ២០០មុ្េ.្. វរីកថារប្់ Homer 
ជួយឱ្យជ្ាត្ិស្រកិក កណំ្ត្់ខលួ្ដេ ្ិងវបបធម៌
រប្់ដេ។ ដស្របៀបែូ ាពិធីទាងំឡាយ ដៅកនុ ង
្ងគមម្ុ្ស មិ្ទា្់ដ េះអា្  ្ិង្រដ្រ
ដនាេះ ការពិពណ៌្នា េួរឱ្យរដំភើប ិត្ដរប្់Homer 
ន្អនកដធវើ មាំងាត្ិស្រកិកស្រប ឆ្ងំ្ឹងTrojans 
ស្រត្ូវបា្យកមកដស្របើា ដរលបំណ្ងអប់រែំ៏
្ខំា្់៖ 

1-វាបា្រកាវបបធម៌ តាមការដ្េរវា ពី
ម្ុ្សចា្់ដៅម្ុ្សដកមង។ 

2-វាបា្អប់រអំត្ដ្ញ្ហញ ណ្វបបធម៌ជ្
ាត្ិស្រកិក ដោយដ្ែកដលើស្របភពដរឿង្ិទា្ ្ិង
ស្របវត្ដិាន្ត្ដ។ 
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3-វាបដងកើត្អត្ដ រតិ្យុវវយ័13។ 
Agamemnon, Ulysses, Achilles ្ិ ងអន ក

 មាំងដ្សងដទ្យៀត្ បា្ដែើរតួ្េួរឱ្យរដំភើប្ូវទ្យេំំ
ជីវតិ្វរីបុរ្។ ដោយដស្របើវរីបុរ្ទាងំដ្េះ ាតួ្
នាទី្យេរូំ ជ្ាត្ិស្រកិកដកមងៗ បា្្ិកា អពីំត្នមល 
ដែលបា្បដងកើត្ជីវតិ្ឱ្យមា្ត្នមលអាកបបកិរយិា 
ដែលបា្រពឹំងដ ញពីវរីជ្្ន្តង្ហគ ម ្ិងអ្ិ
បុណ្ភាពអត្ដ រតិ្ ដែលនាដំៅែល់ការ ុេះរា្ី
រប្់ដេ។ 

ខ-ការអរ់រភំាពជាពលរែឋ 
ស្រកិកបុរាណ្ បា្ដធវើឱ្យ ដស្រមើ្ែល់តួ្

នាទី្យការអប់រ ំកនុងការបដងកើត្ពលរែាលែ។ ែូ ា 
ជ្ាត្ិអាដម រកិ ទ្យំ្ងាមិ្យល់ស្រ្បដៅដលើ
រូបម្ដាក់លាក់ ្ស្រមាប់អប់រពំលរែាលែ ែូដ នេះ
ជ្ាត្ិស្រកិក ក៏បា្ពិភាកាដៅដលើបញ្ហា ដ្េះ។ 
មិ្ែូ មហា ស្រកភព ិ្ ្ិងដអេសុ ីប  ស្រកិ
កបុរាណ្ បា្ដ កាដ្នកតូ្ ៗ ដេើយាញឹក
ញាប់ស្របកួត្ស្របដជងរែាដែលាទី្យស្រកុងដែល ែូ 
ាអាដថ្្ ្ិង្ា ត្ (Athens and Sparta) បា្
កណំ្ត្់្័យការទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូវ ្ិង្ិទ្យធិពលរែា
ខុ្រន ៗ។ ដស្រកាយដពលដធវើការពិដាធាមួយ
ទ្យស្រមង់ រោា ភិបាលដ្សងៗរន អាដថ្្ បា្កាល យា
រែាស្របាធិបដត្យយ ដែល្ងកត្់ធៃ្់ដៅដលើការ
ទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូវ ាាធ្នរណ្ៈន្ពលរែារប្់ខលួ
្។ ្ា ត្ ដែលាេូស្របដជងរប្់អាដថ្្ េឺា

                                                 
13 Louis Goldman, Homer, Literacy, and Education, 

Educational Theory (Fall 1989), pp. 391-400. 
14 Nigel M. Kennel, The Gymnasium of Virtue: 

Education and Culture in Ancient Sparta (Chapel Hill: 

Univer- sity of South Carolina Press, 1995) 

រ ែា ដ ស្រ បើ អំណ្ដ  ផ្ទដ  ់ កា រ ខា ង ដ យាធ្ន  
(Authoritarian military dictatorship)14។ ដែើមបដីស្របៀប
្េឹមរោា ភិបាលខុ្រន  រែាាទី្យស្រកុង្ីមួយៗ មា្
ស្របដភទ្យន្ការអប់រពំលរែារប្់ខលួ្។ 

គ-ការរលងកើតការអរ់រ ំៃិងការអរ់រ ំ
ក្នងុប្រព័ៃធ 

ជ្ាត្ិស្រកិក ទ្យទួ្យលាគ ល់ារៈ្ំខា្់
ន្ការអប់រ ំដែលកពុំងមា្អ្ដរកមម េឺការដធវើឱ្យ
មា្ការស្រជួត្ស្រាប ្ិងការ ូលរួមកនុ ងវបបធម៌
ទាងំមូលរប្់រែាាទី្យស្រកុង ាមួយការអប់រកំនុ ង
ស្របព័្ធ។ តាមរយៈការបដងកើត្ឱ្យមា្ការអប់រ ំយុវ
វយ័ជ្ាត្ិស្រកិក ស្រត្ូវបា្ដស្រត្ៀមដរៀប  ំដែើមបឱី្យ
កាល យាពលរែាន្្ងគមរប្់ដេ។ ការអប់រកំនុង
ស្របព័្ធ ្ដល់ ដំណ្េះែឹងចាបំា ់ ដែើមបបីដំពញកដី
្ងឃមឹន្ជីវតិ្លែកនុង្ងគមទាងំមូលដថ្មដទ្យៀត្។ 
ឧទាេរណ៍្ ពួកអាដថ្្ ដជឿថា ម្ុ្សដែលមា្
ដ្រភីាព ចាបំា ់ស្រត្ូវការការអប់រដំែលស្របកប 
ដោយដ្រភីាព ដែើមបបីដំពញករណី្កិ េពលរែា 
ស្រពមទាងំអភិវឌ្ឍាបុេគល15។ ្ េុយដៅវញិ ្ ា ត្ 
ដ ស្របើការអប់ រ កំនុ ងស្របព័្ធ  ្ស្រមាប់ការបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លដយាធ្ន។ 

ឃ-តួនាទីនៃទាសក្រ 
្ងគមស្រកិក ាប់ ក់ព័្ធដៅតាមដ្នក

ាមួយទា្ករ។ ភាេដស្រ ើ្ន្ទា្ករ ដែលរួម
បញ្េូ លទាងំន្ត្ដី ្ិងកុមារ េឺាដឈលើយ្ន្តង្ហគ ម ឬ
អនកទាងំឡាយ ដែលបា្ដថាក លដទា្ដោយ

15 Kevin Robb, Literacy and Paideia in Ancient Greece 

(New York: Oxford University Press, 1994). 
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 ាប់ ដំ េះដ វ្េត្ិភាព។ ដទាេះបីាទា្ករ ដែល 
មា្ការអប់រតំ្ិ តួ្  បា្បដស្រងៀ្កូ្្ិ្ស
ដទាល ាអនកមា្កនុ ងស្រកុងអាដថ្្ក៏ដោយ ក៏
ទា្ករភាេដស្រ ើ្ស្រត្ូវបា្ដេបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល 
ដែើមបឱី្យដ េះដធវើក្ ិកមម ឬបណិំ្្ខាង ណិ្ជាកមម។ 
ពួកអាដថ្្ ដជឿាក់ថា ការអប់រសំ្របកបដោយ
ដ្រភីាព្មរមយ ្ស្រមាប់ម្ុ្សដ្រ ីេឺឥត្មា្
ស្របដយាជ្៍  ្ស្រមាប់ទា្ករ។ ការពិភាកា
្ម័យទ្យដំ ើ្បរវាងអនករសំ្រទ្យន្ការអប់រដំ្រ ី្ិង
វាិា ជីវៈ បា្វលិស្រត្ឡប់ ដៅរកភាពខុ្រន ន្
ពួកអាដថ្្ រវាងការបណ្ដុ េះបណ្ដដ លវាិា ជីវៈ 
្ស្រមាប់ពួកទា្ករ ្ិងការអប់រដំ្រ ី្ស្រមាប់
ពលរែាដ្រ។ី 

ង-ការអរ់រសំ្ដសដ ី
ដៅកនុ ង្ងគមស្រកិក ដែលស្រេបែណ្ដ ប់

ដោយពួកបុរ្ មា្ដត្ន្ត្ដីកនុងករណី្ដលើកដលង
ភាេត្ិ ប ុ ដណ្ដណ េះ ដែលទ្យទួ្យលបា្ការអប់រកំនុ ង
ស្របព័្ធខលេះៗ។ កនុងស្រកុងអាដថ្្ ន្ត្ដីមា្្ិទ្យធិខាង
ដ្ែាកិ េ ្ិងស្រ្ប ាប់តាមដែ្កណំ្ត្់បំ្ ុត្ 
ដេើយន្ត្ដីភាេត្ិ បំ្ ុត្ បា្ ូលដរៀ្។ ន្ត្ដីដកម
ងៗ ដែលមា្្ំណ្ដងាង ទ្យទួ្យលបា្ការ
បដស្រងៀ្  ដៅ្ឹង្េេះ ពីស្រេូបដស្រងៀ្្ិ្សដទាល។ 
ន្ត្ដីដ្សងដទ្យៀត្ ែូ ាបពវជិត្ ាន្ត្ដីន្្ិកាយ
ា្នាដ្សងៗ បា្្ិកាទ្យមាល ប់ខាងា្នា 
ដៅាលាដរៀ្ តាមស្រពេះវហិារ។ ្ េុយដៅវញិ ន្ត្ដី
ដកមងៗរប្់ពួក្ា ត្ ទ្យទួ្យលបា្ការបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លខាងដយាធ្ន ្ ិងកីឡាកាយ្មព័្ធ ដែើមប ី
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ដរៀប ំពួកដេាមាដ យ ដែលមា្្ុខភាពន្
ទាហា្្ា ត្នាដពលអនាេត្។ 

៥-១-ពួក្សហ្ូវសី (The Sophists) 
ដៅកនុ ង្ត្វត្សទី្យ៥មុ្េ.្. ដ្ែាកិ េ

ដែលកពុំងផ្ទល ្់បដូ រ បា្នាមំក្ូវេរូំខាងអប់រ ំ
្ិង្ងគមថ្មី ដៅែល់ស្រកិក ាពិដ្្ អាដថ្្។ វ
ណ្ណ ៈ អ ភិ ជ ្  (Aristocracy) ដ ែ ល មា ្ វ ័
យ ណំ្ដ្់ បា្បដូ រកដ្លង ដោយវណ្ណៈ ណិ្ជា
កមមថ្មី ដែលមា្្ល ដំណ្ញពីការរកីោលន្
ពួកអាដថ្្ ្ិងអាណ្ដ្ិេមកមម។ ការផ្ទល ្់បដូ រ
ដ្ែាកិ េ្ងគមដ្េះ បដងកើត្បា្លកខខណ្ឌ  
្ស្រមាប់ពួក្ូេវ ី្។ 

ក្-ប្គូដែលលែើរប្តា ់ រ 
ពួក្ូេវ ី្ ដែលាស្រកុមអនកអប់រដំែល

ដធវើែំដណ្ើ រ បា្អភិវឌ្ឍវធិីបដស្រងៀ្ថ្មី  ដែើមប ី
បដស្រងៀ្វណ្ណៈ ណិ្ជាកមមថ្មី  តាមបំណិ្្ការ
្ិយាយាធ្នរណ្ៈ។ ភាពស្រេប់ស្ររ្់កនុង្ិលបៈ
ន្ការដថ្លង្ុ្េរកថា្ំ ខា្់ខាល ងំណ្ដ្់កនុ ង
្ងគមស្របាធិបដត្យយ ែូ ាអាដថ្្ ដែលវា ស្រត្ូវ
បា្ដេដស្របើ ដែើមបបីញ្េុ េះបញ្េូ លកិ េស្របជុ ំ្ិងស្រពេះ
រាជបរវិារឱ្យដពញ ិត្ដ16។ 

ខ- លវយាក្រណ៍  តក្កវិទា  ៃិង
លវហារសាស្ដសដ 

ពួក្ូេវ ី្ ដ្វងរកអភិ វឌ្ឍបំណិ្្
ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងរប្់្ិ្ស ដែើមបឱី្យដេអា កាល យា
្ីត្ិព្ធ ្ិងអនករសំ្រទ្យែ៏មា្ដាេជ័យ។ មុខវាិា
្ំខា្់បំ ្ុត្រប្់ ពួក្ូេវ ី្  េឺត្កក វ ទិ្យា  
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ដវយាករណ៍្ ្ិងដវាហារ ាន្ត្ដ ាស្របធ្ន្បទ្យ 
ដែលស្រត្ូវបា្អភិវឌ្ឍ ដៅដពលដស្រកាយមក ដៅ
ា្ិលបៈដ្រ។ី ត្កកវទិ្យា េឺាវធិ្ន្ន្អណំ្េះ
អណំ្ដងែ៏ស្រត្ឹមស្រតូ្វ បា្បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល្ិ្សតិ្ 
ឱ្យដ េះដរៀប ំការបង្ហា ញរប្់ដេបា្ ា្់ 
លា្់ ដេើយ្ិងដវយាករណ៍្ បា្អភិវឌ្ឍ
ថាមពលន្ការដស្របើស្របា្់ភាាឱ្យមា្ស្រប្ិទ្យធភា
ព។ ដវាហារាន្ត្ដ ដែលាការ្ិកា្មដីបញ្េុ េះ
បញ្េូ ល មា្ារៈ្ំខា្់ពិដ្្ ្ស្រមាប់អនក
ដថ្លង្ុ្េរកថា នាដពលអនាេត្។ 

គ- ំលណេះែឹងជាឧរក្រណ៍ 
ពួក្ូេវ ី្ អេះអាងថា ដេអា អប់រ ំ

្ិ្សរប្់ដេ ឱ្យទ្យទួ្យលបា្ការពិភាកាា ា
ធ្នរណ្ៈ តាមការបដស្រងៀ្ពួកដេ៖ 

1-រដបៀបដស្របើ ស្របា្់ ិត្ដវ ទិ្យាកនុ ងេវូ ង
ម្ុ្ស ដែើមបែីឹងពីអវីដែល្ឹង្ុំ ឬអំ វនាវ
ែល់ ទ្យ្ស្ិក ជ្។ 

2-រដបៀបដរៀប ំអំណ្េះអំណ្ដង ដែល
ស្របកបដោយការដជឿាក់ ្ិងបញ្េុ េះបញ្េូ ល។ 

3-បណិំ្្កនុងការ្ិយាយាាធ្នរណ្ៈ 
េឺ ដោយែឹងថា អវីា កយ ឧទាេរណ៍្ ្ិង
ស្របដភទ្យន្ដេតុ្្ល ដែើមបយីកមកដស្របើស្របា្់ឱ្យ
ទ្យទួ្យលបា្ការពិភាកាឬករណី្ដរឿងណ្ដមួយ 
បា្ដាេជ័យ។ 

ស្រប្ិ្ដបើពួកដេដៅរ្់ែល់្ពវនថ្ៃ ពួក
្ូេវ ី្ ទ្យំ្ងាអេះអាងថា ដរលវធិីអប់ររំប្់
ពួកដេ្ដល់ឱ្យម្ុ្ស្ូវអវីដែលដេ ង់បា្ េឺ
បំណិ្្ដរៀប ំេំ្ិត្ ្ិងដែើមបបីង្ហា ញពួកដេ 

ដោយមា្ស្រប្ិទ្យធភាពខាល ងំដពករេូត្ែល់
ម្ុ្ស ្ឹងស្រត្ូវបា្ដេបញ្េុ េះបញ្េូ លឱ្យទ្យទួ្យល 
យកការស្របកា្រប្់ពួកដេ។ ដទាេះាយា ងណ្ដ
ក៏ដោយ ការរេិះេ្់រប្់ពួក្ូេវ ី្ បា្ដចាទ្យ
ស្របកា្់ពួកដេ ពីការ្ងកត្់ធៃ្់ដ្នកបដ េកដទ្យ្
ដែលទ្យទួ្យលបា្ការអេះអាង ដៅដលើការដ្វងរក
្ េភាពន្បញ្ហា ដែលដៅជិត្ៗ ឬដេៀប្ឹង
ដកើត្ដឡើង។  

ពួក្ូេវ ី្ េឺដស្របៀបែូ ាអនកបដងកើត្រូប
ភាព្ម័យទ្យំ ដ ើ្ ប  ដែលដស្របើ ស្របា្់ស្របព័្ធ
ដឃា្នា ដែើ  ម ប ីដកាដ បយកដបកខជ្ខាង
្ដយាបាយ ្ិងវ ិ្ សុត្ជ្(Celebrities)។ ថ្វីដបើការ 
ពិភាកាខាង្ដយាបាយនាដពល្ពវនថ្ៃ ្ិងការ
ពិភាកាដបកខជ្ ដកើត្មា្ដឡើងតាមទូ្យរទ្យ្ស្៍ 
ាាងរ្់ដៅកនុងមជឈមណ្ឌ លស្រកុងអាដថ្្ដនាេះ 
ពួក្ូេវ ី្ ្ឹងអេះអាងពីបដ េកដទ្យ្រប្់ពួក
ដេ ដៅដត្មា្ភាពរងឹមា។ំ វាដៅដត្មា្ារៈ
្ំខា្់ ដែើមបយីល់ែឹងពីទ្យ្ស្ិកជ្ ដែើមប ី
អំ វនាវ្ុំពីត្ស្រមូវការរប្់ដេ ្ិងដែើមបដីស្របើ
ស្របា្់ការបញ្េុ េះបញ្េូ លស្របកបដោយបំណិ្្ 
ដែើមប ីដធវើឱ្ យពួកដេដជឿាក់។ ពួកដេ េួរដត្
ពិចារណ្ដដៅដលើ ស្រកុម ដែលមា្ ការដផ្ទដ ត្
អារមមណ៍្ ការ្េង់មត្ិមហាជ្ាាធ្នរណ្ៈ 
ដេើយ្ិងឧបករណ៍្បញ្េុ េះបញ្េូ ល ដែលមា្
ស្របដយាជ្៍កពុំង្សពវ្ាយាអវជិាមា្។ 

ឃ-វិធPីrotagoras   
តាមមដធាបាយាដស្រ ើ្ ពួក្ូេវ ី្ 

បា្អភិ វឌ្ ឍ ដរលវធិី ទ្យំ ដ ើ្ ប េួ រទាក់ទាញ
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អារមមណ៍្  ដំ េះការអប់រ។ំ Protagoras (485-414 
B.C.) ដែលាពួក្ូេវ ី្ែ៏្ំខា្់បំ្ុត្មាន ក់
ដនាេះ បា្អភិ វឌ្ ឍលប ិ បដ ស្រង ៀ្៥ជំហា្
ស្របកបដោយស្រប្ិទ្យធភាពខព្ ់17៖ 

1-្ដល់្ុ្េរកថា (Speech) ែ៏ ំណ្ដ្ 
ដែើមបឱី្យ្ិ្សយល់ែឹងថា ស្រេូរប្់ដេ អា ដធវើអវី 
ដៅដពលដែលរត្់មា្បណំ្ង្ឹងបដស្រងៀ្ដេ។ 
្ុ្េរកថាដ្េះ ក៏្ដល់ឱ្យដេ្ូវេរូំមួយ អា អ្ុវ
ត្ដតាម។ 

2-ឱ្យ្ិ្សពិ្ិត្យដមើល្ុ្េរកថាែ៏អាេ
រយ ន្វាេមិ្ែ៏លបលីាញ (Famous orators) ដែើមប ី
បរយិាយេំរូទាងំឡាយ ដែលអា យកដៅដស្របើ
ស្របា្់បា្។  

3-្ិ ក ា មុ ខ វ ិាា េ្លឹ េះ ន ្ត្កក វ ិទ្យ ា  
ដវយាករណ៍្ ្ិងដវាហារាន្ត្ដ។ 

4-្ដល់ការស្របត្ិបត្ដិ្ុ្េរកថា (Oration) 
ដែលរត្់អា វាយត្នមល ដែើមប ី្ ដល់ព័ត្៌មា្ ស្រត្
ឡប់ដៅ្ិ្ស។ 

5-វាេមិ្ ដែលា្ិ្ស ្ដល់្ុ្េរកថាា
ាធ្នរណ្ៈ។ 

វធិីរប្់ Protagoras ស្របែូ កមមវធិីអប់រសំ្រេូ 
នាដពល្ពវ នថ្ៃ  ដែលកនុ ងដនាេះ អនាេត្ស្រេូ
បដស្រងៀ្ ្ិកា្ិលបៈដ្រ ី្ិងមុខវាិា  ដែល
ទាក់ទ្យង្ឹងវាិា ជីវៈ ្ិកាលប ិបដស្រងៀ្ដ្សងៗ 
្ិងដធវើកមម្ ិកា ដៅដស្រកាមការែឹកនាពីំស្រេូ ដែល

                                                 
17 Edward Schiappa, Protagoras and Logos: A Study in 

Greek Philosophy and Rhetoric (Columbia: University 

of South Carolina Press, 2003;also see L. Glenn Smith, 

ជួយ្េស្របត្ិបត្ដិការស្របកបដោយ បទ្យពិដា
ធ។ 

ង-ស ចភាពសថិតលសថរ ឬស ចភាពមិៃ
រងឹមា ំ

ការបង្ហា ញខលួ ្រប្់ពួក្ូេវ ី្ ដៅ
ឆ្កឱ្យដេដមើលដ ើញកនុ ង្ម័យបុរាណ្ បា្ 
ដលើកដឡើង្ូវបញ្ហា អប់រែំ៏្ំខា្់ ដែល ដមលើយ
នាដំៅែល់វវិាទ្យរេូត្ែល់្ពវនថ្ៃដ្េះ។ ពួក ្ូ
េវ ី្ េឺាពួកដែលមា្្ េភាពខាង្ីលធម៌
មិ្រងឹមា ំ(Moral relativists) ដែលបា្ អេះអាងថា 
អវីដែលដយើងចាបំា ់យល់ែឹង អាស្រ្័យដៅដលើ
កាលៈដទ្យ្ៈ ដែលដយើងរ្់ដៅ។ ្ូស្រកាត្ បាល
តុ្ង ្ិងអារ ី្ ដូត្ បា្ស្របឆ្ងំ្ឹង្ េភាពមិ្រងឹ
មារំប្់ដេ ដេើយបា្ទ្យទូ្យ  ង់បា្អត្ាិភាពន្
្ េភាព្ាិត្ដ្ារ ដែលដយើងស្រត្ូវដត្យល់ែឹង។ 
Isocrates ដែលាស្រេូ្ិលបៈខាងការដថ្លង្ុ្េរ
កថា បា្ពាយាមដោេះស្រាយវវិាទ្យ ដោយ
្ិយាយថា ដយើងចាបំា ់ស្រត្ូវ យល់ែឹងអវីដែលា
ការពិត្ ប ុ ដ្ដ ក៏អ្ុវត្ដវា្ងដែរ ដៅ្ឹងាា ្
ភាព ដែលដយើងរ្់ដៅ។ ដយើង្ឹងពិភាកាទ្យ្ស
្ៈន្ទ្យ្ស្វទូិ្យអប់រទំាងំ៤នាក់ដ្េះ។ 

៥-២-Socrates:  ការអរ់រ  ំតាមការ
ស្យ័ពិៃិតយ 

ក្-លោលការណ៍សក្ល 
មិ្ែូ ាពួក្ូេវ ី្ ដែលបា្អេះអាង

ថា  ដំណ្េះែឹងអាស្រ្័យដៅដលើាា ្ភាព ដែល
ម្ុ្សដស្របើវា។ ្ូស្រកាត្ (៤៦៩-៣៩៩មុ្េ.្.) 

Lives in Education: People and Ideas in the Develo- 

pment of Teaching (Ames, Iowa: Education Study Press, 

1984), pp.7-9 
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ដជឿាក់ថា  ំដណ្េះែឹង េឺស្រត្ូវដ្ែក ដៅដលើអវី
ដែលា្ េភាព្កល េឺស្រេប់ទី្យកដ្លង ្ិង
ស្រេប់ ដពលដវលា។ េំ្ិត្្ូស្រកាត្ មា្ារៈ
្ំខា្់កនុងស្របវត្ដិអប់រ ំពីដស្រ េះរត្់បា្ការ រ
យា ងរងឹមាថំា ដ្រភីាពខាងការ្ិកា ដែើមបេីិត្ 
្ួរ ្ិងបដស្រងៀ្។ រត្់ក៏មា្ារៈ្ំខា្់្ង
ដែរ កនុ ងនាមាស្រេូរប្់ Plato ដែលដស្រកាយមក 
បា្ដធវើឱ្យេំ្ ិត្រប្់ Socrates ាដស្រ ើ្មា្លកខ
ណ្ៈាស្របព័្ធ18។  

ខ-ឧតដមភាពសលីធម៌ 
ទ្យ្ស្វាិា  Socrates ្ងកត្់ធៃ្់ដៅដលើ

ដរលការណ៍្្ីលវទិ្យា ដែលម្ុ្សមាន ក់ េួរដត្
ខិត្ខ ំ្ស្រមាប់ឧត្ដមភាព្ីលធម៌ រ្់ដៅដោយ
ភាពវាងនវ ្ិងដធវើ្កមមភាពស្របកបដោយវចិារ
ណ្ញ្ហញ ណ្។ Socrates ដជឿាក់ថា ឧត្ដមភាព
្ីលធម៌ មា្ភាពកំពូលខាល ងំាងការបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លបដ េកដទ្យ្រប្់ពួក្ូេវ ី្។ 

គ-តួនាទីប្គូររសស់បូ្កាត 
បញ្ញត្ដិរប្់្ូស្រកាត្ន្ស្រេូបដស្រងៀ្ ខុ្

ដបលកពីពួក្ូេវ ី្។ រត្់មិ្បា្ដជឿថា  ដំណ្េះ
ែឹងឬេត្ិបណ្ឌិ ត្អា ដ្េរពីស្រេូ ដៅ្ិ្សមាន ក់
បា្ដទ្យពីដស្រ េះរត្់បា្ដជឿាក់ថាបញ្ញត្ដិ ន្
 ដំណ្េះែឹងពិត្ មា្ពិត្ដម្ ដត្វាបា្កប់បាត្់
ដៅ កនុ ង ិត្ដម្ុ្ស។ ស្រេូស្រត្ូវដត្្ួរ្ំណួ្រ ឱ្យ
បា្ស្រត្ឹមស្រត្ូវ ដែើមបឱី្យ្ិ្សេិត្ដោយលែិត្លែ្ ់ 
អពីំ្ណួំ្រ្ខំា្់ៗ។ ការអប់រសំ្របកបដោយដ្រ ី
ភាពពិត្ស្របាកែមួយ ្ឹងដភាោ  ្ិ្ស ស្រាស្រាវ
                                                 
18 Gary Alan Scott, Plato’s Socrates as Educator 

(Albany: State University of New York Press, 2000), pp. 

1-12. Also see Alven Neiman, Ironic Schooling: 

រកេំ្ិត្ ដោយនាដំៅែល់ញាណ្្ូវការពិត្
ដែលមា្ ដត្មិ្ទា្់បដញ្េញឱ្យដ ើញដៅកនុង
 ិត្ដរប្់ដេ។ 

ឃ-ស្័យពិៃិតយ ការសៃេនា ៃិងវិធី
សបូ្កាត 

ដរលបំណ្ងអប់រដំបប្ូស្រកាត្ េឺស្រត្ូវ
ជួយបុេគលឱ្យកណំ្ត្់ខលួ្ដេ តាម្វ័យពិ្ិត្យ។ 
តាមរដបៀបដ្េះ បុេគលមាន ក់ៗ អា ដ្វងរកការ
ពិត្ ដែលមា្ា្កលកនុងស្រេប់ម្ុ្សទាងំអ
្់។ កនុងនាមាស្រេូមាន ក់ ្ូស្រកាត្ បា្្ួរ្ណួំ្រ 
នាមុំខដែលដភាោ  ្ិ្ស ដែើមបដី្ុើបអដងកត្្ូវការ
យក ិ ត្ដ ទុ្យ កោក់ រ ប ្់ម ្ុ្ សតា ំង ពី យូ រ 
(Perennial human concerns) អំពីអត្ា្័យន្
ជីវតិ្ ការពិត្ ្ិងយុត្ដិធម៌។ បនាេ ប់មក ្ិ្ស
មា្ការពិភាកាយា ង្កមម ដត្ឱ្យមា្ភាព
លំបាក ឬការ្្េនា  ដែលកនុ ងដនាេះ្ិ្ស
បញ្ហា ក់អេះ អាង ទិ្យដត្ៀ្ ្ិងបដងកើត្ដឡើងវញិ ្ូវ
បញ្ញត្ដិមូលោា ្រប្់ពួកដេ។  ំដ េះ្ូស្រកាត្ 
ការ្្េនា មិ្ដម្ មា្្័យថា ស្ររ្់ដត្ដ ក
រដំលកេំ្ ិត្ដនាេះដទ្យ។ វាមា្័យថា ការឆ្លុេះបញ្ហេ ងំ 
្ិងការទិ្យដត្ៀ្ពួកដេ ឱ្យរកដ ើញ្ េភាពា
មូលោា ្ (The underlying truth)។ ដរលវធិីដ្េះ 
ដៅដត្ស្រត្ូវបា្ដេទ្យទួ្យលាគ ល់ ថាាវធិី្ូស្រកាត្។ 
កនុងនាមាស្រេូមាន ក់ អនកអា ដស្របើវធិី្ូស្រកាត្ តាម
ការ្ួរ្ំណួ្រែល់្ិ្ស ដែលបា្ដរៀប  ំា
ដស្រ្  ដែើមប ីស្រមាញ់យកការេិត្លែិត្លែ្ ់រប្់
ពួកដេ ដៅដលើបញ្ហា ថ្មីៗឬ ាស្របវត្ដិាន្ត្ដរប្់

Socrates, Pragmatism and the Higher Learning, 

Educational Theory (Fall 1991), pp.371-384 
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ពួកដេ ឬអពីំាន នែអកសរាន្ត្ដ ដែលស្រត្ូវបា្
ោក់ឱ្យ្ិ្សអា្។ 

ដោយដស្របៀបបា្្ឹងទី្យ្ារអាដថ្្ 
ដែលបា្ដកើត្ដឡើងាញឹកញាប់ដនាេះ ្ូស្រកាត្ 
បា្ទាក់ទាញស្រកុមម្ុ្សដកមងៗ ដែលបា្ ូល
រួមាមួយរត្់កនុងការពិ្ិត្យដោយលែិត្លែ្ ់ ន្
ស្របដភទ្យន្បញ្ហា ទាងំអ្់  ែូ ា ា្នា 
្ដយាបាយ ្ីលធម៌  ្ិង ដាភ័ណ្វ ិទ្យា  
(Aesthetics)។ កនុងនាមាអនករេិះេ្់ដៅដលើ្ងគម
វញិ ្ូស្រកាត្ បា្បដងកើត្្ស្រត្ូវែ៏មា្ឥទ្យធិពល។ 
ែូដ នេះដេើយ កនុ ងដពលឥឡូវដ្េះ ម្ុ្សមួយ
 ំ្ ួ្ ដោយរាប់បញ្េូ លទាងំម្ុ្ស ដែលមា្
ឋា្ៈខពង់ខព្ ់្ងដែរ បា្ភ័យខាល  ថា ការេិត្ែ៏
លែិត្លែ្់ អា ស្របឆ្ងំ្ឹងការង្ហរ រប្់ពួកដេ 
ដេើយនាដំៅែល់ លា ល។ ដៅកនុ ងឆ្ន ៣ំ៩៩
មុ្េ.្. ដស្រកាយដពលបា្វ ិ្ ិ ា័យការដចាទ្យ
ស្របកា្់ពីការខវេះដ្ កដីដររព(Impiety) ែល់ស្រពេះ
ាមាេ ្់ ្ិងអដំពើពុករលួយដៅដលើយុវជ្អាដថ្
្ ្ូស្រកាត្ ស្រត្ូវបា្ដេកាត្់ដទា្ស្របហារជីវតិ្ 
(Socrates was condemned to death) ាកា ត្់
ដទា្មួយ ដែលរត្់ មិ្បា្ស្របដកកត្វា ។ 

៥-៣-ប្លា តុង៖ ស ចភាព ៃិងតនមាអៃៃដ 
ក្-តថភាព ជាគំៃិតសក្ល ៃិងអៃៃដ 
បាល តុ្ង ាកូ្្ិ្សរប្់្ូស្រកាត្(៤២៧-

៣៤៦មុ្េ.្.) បា្ដែើរតាម្លូ វាអនកអប់រ ំ
រប្់  រត្់។ បាល តុ្ង បា្បដងកើត្បណ្ឌិ ត្យ្ភា 

                                                 
19 Devin Stuffer, Plato’s Introduction to the Question of 

Justice (Albany: State University of New York Press, 

2000). 

ដែលាាលាដរៀ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  ដៅឆ្ន ំ
៣៨៧មុ្េ.្.។ រត្់បា្្ិព្ធ Protagoras 
ដែលាដ្ កដី ដ ថ្លង្ដី អំ ពី េុណ្ធម៌  ្ិង
ាធ្ន រណ្ រ ែា  ្ិ ង  ា ប់ អ ភិ ស្រ បាយអំ ពី
្ដយាបាយ  ាប់ ្ិងការអប់រ1ំ9។ ដោយជទំា្់
្ឹង្ េភាព មិ្មា្លំ្ឹងរប្់ពួក្ូេវ ី្ 
បាល តុ្ងបា្អេះអាងថា ភាពពិត្ ដកើត្មា្ ពី
ពិភពមិ្ដស្របស្របួលន្េំ្ិត្ឥត្ដខាេ េះ េឺបញ្ញត្ដិ
្កល ែូ ា ្ េភាព កុ្ល យុត្ដិធម៌ ្ិង 
ដាភណ្ភាព។ ករណី្បុេគលន្បញ្ញត្ដិទាងំដ្េះ 
ែូ ដែលវាបា្បង្ហា ញខលួ ្  ំដ េះ វញិ្ហញ ណ្
រប្់ដយើង េឺរម ្អវីដស្រៅពីការបង្ហា ញអ្ុស្រកឹត្
ន្បញ្ញត្ដិ្កល ្ិងអ្្ដ ដែលមា្ដៅកនុ ង
េំ្ ិត្ោ ់ខាត្ េឺទ្យស្រមង់ន្កុ្ល។ 

ខ-ការរឭំក្ពីលរឿងអតីតកាល 
ស្រទឹ្យ្ដីបាល តុ្ងន្ ដំណ្េះែឹង េឺដ្ែកដលើការ

រឭំកពីដរឿងដែើម (Reminiscence) េឺាលនំា ំដែល
បុេគល ងចាេំំ្ ិត្ ដែលមា្ ដត្មិ្ទា្់បង្ហា ញ
ឱ្យដ ើញកនុង ិត្ដ។ ការរឭំកដរឿងដែើម អេះអាងថា 
ស្រពលឹងម្ុ្ស មុ្ដពលចាប់កដំណ្ើ ត្ បា្រ្់
ដៅកនុងពិភពខាងាម រត្ី េឺា ស្របភពន្្ េភាព 
្ិង ដំណ្េះែឹង។ ដៅដពលដកើត្ េំ្ ិត្ពីកដំណ្ើ ត្
ទាងំដ្េះ ស្រត្ូវបា្ទ្យប់ ដៅកនុងេំ្ ិត្អ្ុញាណ្។ 
 ដំ េះបាល តុ្ង ការ្ិកាមា្្័យថា ដេអា រក
ដ ើញដឡើងវញិ ឬ ងចាេំំ្ិត្ឥត្ដខាេ េះទាងំ
ដ្េះ20។ 

20 Gerald L. Gutek, Historical and Philosophical 

Foundations of Education: A Biographical Introduction 

( Columbus, Ohio: Merril / Prentice Hall, 2005), pp.37-

40. 
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គ-សក្លៃិយម ទល់ៃឹងស ចភាព
មិៃមាៃលៃំឹង 

មិ្ែូ ្ភាពផ្ទល ្់បដូ របា រ្ប្់្ េភាព 
មិ្មា្លំ្ឹង ្កល្ិយម អេះអាងថា ាន ម
ែិត្ខាងវញិ្ហញ ណ្ ដធវើឱ្យខុ្ពីភាពពិត្  ដំណ្េះ
ែឹងពិត្ េឺខាងបញ្ហញ  មិ្ផ្ទល ្់បដូ រ  ្ិងអ្្ដ មិ្
ដម្ឥន្ត្េីយារមមណ៍្ដទ្យ។ មិ្មា្េំ្ ិត្ណ្ដមួយ
លែឥត្ដខាេ េះ ្ស្រមាប់ម្ុ្សទាងំអ្់ ដោយមិ្
េិត្ពីដពល ឬកដ្លងដែលដេរ្់ដៅ។ ពីដស្រ េះ
ការពិត្ ដៅដត្ាការពិត្ ការអប់រ ំេួរដត្មា្
លកខណ្ៈ្កល ្ិងមិ្ដស្របស្របួល្ងដែរ។ 

ឃ-គំៃិតពីក្លំណើ ត 
ជដំ្ឿដែលថា េំ្ ិត្ពីកដំណ្ើ ត្ មា្ ដត្

មិ្ទា្់បង្ហា ញឱ្យដ ើញដៅកនុ ង ិត្ដ មា្ឥទ្យធិ
ពលខាងអំណ្ដ  ដៅដលើការអប់រដំលាកខាង
លិ ពី្ម័យដែើម។ ការអប់រដំៅឥណ្ដឌ  ក៏បា្
ឆ្លុ េះបញ្ហេ ងំជដំ្ឿកនុងេំ្ ិត្ពីកដំណ្ើ ត្។ ការអប់រ ំ
ដ្នកដវទ្យ បា្ដលើកទឹ្យក ិត្ដឱ្យមា្ការតាងំភាវនា 
ដែើមបរីកឱ្យដ ើញ ំដណ្េះែឹងពីកំដណ្ើ ត្។ ដៅ
ដលាកខាងលិ  ស្រទឹ្យ្ដីេំ្ ិត្ពីកដំណ្ើ ត្  ស្រត្ូវបា្
ស្របឆ្ងំដោយអនកដធវើកំដណ្ទ្យស្រមង់ដ្នកអប់ រនំា
ដពលដ ស្រកាយមក  ែូ ា Locke, Pestalozzi, 
Dewey ្ិងអនកដ្សងដទ្យៀត្ ដែលេំ្ិត្រប្់ដេ
ស្រត្ូវបា្្ិកាដៅដពលដស្រកាយ។ វវិាទ្យដ្នកអប់រ ំ
នាដពលដស្រកាយាដស្រ ើ្ដែល្ូមបដីត្ស្របដយាជ្៍ 
នាដពលប េុបប្នកនុងអនកាា បនា្ិយម អា ស្រត្ូវ

                                                 
21 Plato, Republic  (London: Folio Society, 2003; also 

see Selected Dialogues of Plato: The Benjamin Jowett 

Translation (New York: Modern Library, 2001) 

បា្ដេដមើលដ ើញថា ាការអេះអាងត្ប  ដំ េះ
ស្រទឹ្យ្ដីន្េំ្ ិត្រប្់បាល តុ្ងដែរ។ 

ង-សាធារណរែឋ 
វាា្ងគមស្របកបដោយឧត្ដមេត្ិរប្់

បាល តុ្ង។ ដៅកនុងាធ្នរណ្រែារប្់បាល តុ្ង រត្់ 
បា្ដរៀប ំេដស្រមាងដ្្ការ ្ស្រមាប់្ងគមលែ
ឥត្ដខាេ េះមួយ ដែលស្រេប់ស្រេងដោយអធិ រាជ
ទ្យ្ស្វាិា  ដែលាវរជ្ខាងបញ្ហញ ។ ដទាេះបីា
រែា ដែលាឧត្ដមេត្ិរប្់បាល តុ្ង មិ្ដែលស្រត្ូវ
បា្ដេអ្ុវត្ដក៏ដោយ ក៏េំ្ិត្រប្់រត្់ មា្
ស្របដយាជ្៍កនុងការពិពណ៌្នា កដំណ្ដស្របថ្មី ដែល
ាឧត្ដមេត្ិន្ស្របដភទ្យការអប់រែំ៏ ពិត្ស្របាកែ
មួយ21។ ាធ្នរណ្រែា បា ដ្បងដ ក ាវណ្ណៈ៣៖ 

1-អធិរាជទ្យ្ស្វាិា ៖ អនកែឹកនាដំែលា
បញ្ញវ្ដ។ 

2-អនកជំ្ ួយ៖ អនកការ រ ដែលាកងទ្យព័។ 
3-កមមករ៖ អនក្លិត្ទ្យំ្ ិញ ្ ដល់ដ្វាកមម។  
្មត្ាភាពស្របកបដោយភាពឈាល ្នវ

រប្់ម្ុ្សមាន ក់ ្ឹងកណំ្ត្់កិ េការខាង វណ្ណៈ
រប្់ខលួ្។ 

ភាពស្រ្ដែៀងរន  បា្ដកើត្មា្ដឡើងរវាង
េំ្ិត្ខុងជឺ  ឥណ្ដឌ បុរាណ្ ្ិងបាល តុ្ង។ តាម
េំ្ិត្ទាងំ៣ដ្េះ ្ងគម េួរដត្ស្រត្ូវបា្ដរៀប ំ
រ នា្មព័្ធ ដៅតាមឋានា្ុស្រកម ាមួយម្ុ្ស 
ដែលមា្ស្របាាោ បំ្ុត្ ្ាិត្ដៅកនុ ងត្ំដណ្ង
កស្រមិត្ខព្់បំ្ុត្ន្អាាោ ធម៌។ ្េុ យដៅវញិ
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្ងគម តាមដបបឋានា្ុស្រកមដបបដ្េះ ពួក្ូេវ ី
្ អេះអាងថា អនកណ្ដមាន ក់ ក៏អា ដឡើងដៅែល់
កស្រមិត្កំពូលបា្ដែរ ស្រប្ិ្ដបើដេទ្យទួ្យលបា្
បដ េកដទ្យ  ្ដែល្ដល់អណំ្ដ  ែល់ពួកដេបា្។ 

 -ការអរ់រដំែលទាក្់ទងែលត់ួនាទី
សងគម 

កនុងការដរៀប វំណ្ណៈបុេគលមាន ក់ៗ ដៅកនុង
ាធ្នរណ្ៈរែា េួរទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំដែល ្ម
រមយដៅតាមតួ្នាទី្យ្ងគមរប្់ដេ៖ 

1-អធិរាជទ្យ្ស្វាិា  ដែលស្រត្ូវបា្ដេ
អប់រ ំ្ ស្រមាប់ភាពាអនកែឹកនា ំក៏ទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូវ
្ងដែរ ្ស្រមាប់កណំ្ត្់អត្ដ្ញ្ហញ ណ្អនក ដែល
មា្្មត្ាភាពខាងបញ្ហញ  ដៅតាមម្ុ្សជនំា្់
ដ ស្រកាយ ដេើយដរៀប ំឱ្យដេ ដៅតាមតួ្នាទី្យ
ដាេវា្នា នាដពលខាងមុខ។ 

2-វណ្ណៈទី្យ២ ដែលាអនក មាំង ាអនក
កាល ហា្ាាងអនកមា្ស្របាាោ  េួរដត្ស្រត្ូវបា្
បណ្ដុ េះបណ្ដដ លឱ្យការ រាធ្នរណ្រែា ដេើយ
្ិងទ្យទួ្យលបទ្យបញ្ហា ពីអធិរាជទ្យ្ស្វាិា ។ 

3-វណ្ណៈទី្យ៣ ្ិងាវណ្ណៈធាំងដេបំ្ ុត្ 
េឺពួកក្ិករ េួរស្រត្ូវបា្បណ្ដុ េះបណ្ដដ ល ា
ក្ិករ ្ិង្ិបបករ។ 

ដោយមា្ការអប់រមួំយ្ស្រមាប់ស្រកុម
្ី មួយៗាធ្នរណ្រែា  បា្ដ ស្រត្ ៀមដ រ ៀប ំ
្មាជិករប្់ខលួ ្ ្ស្រមាប់មុខង្ហរែ៏្មរមយ
រប្់ដេ ដែលាប្ដបនាេ ប់ បា្រួម ដំណ្កែល់
ភាព ុេះ្ស្រមុងរន  ដៅកនុង្េេម្៍ ្ិងអ្ុវត្ដ
                                                 
22 Robert S. Brumbaugh, Plato’s Ideal Curriculum and 

Contemporary Philosophy of Education, Educational 

Theory (Spring 1987), pp.169-177 

មុខង្ហរ ដៅតាម្មត្ាភាព។ ការរេិះេ្់កនុ ង
្ម័យទ្យំដ ើ្ប្ពវនថ្ៃន្ការដរៀប ំ្ ិ្សដៅកនុង
ាលាដរៀ្ អេះអាងថា ឧបករណ៍្្ស្រមាប់បិទ្យ
បាងំ ពិត្ាមា្បណំ្ងបដងកើត្ដឡើងវញិ្ូវាា ្
ភាពវណ្ណៈ ដែលមា្រួ ដេើយាាងដលើកទឹ្យក
 ិត្ដ លនាកនុង ដំណ្ដមវណ្ណៈ្ងគមទាងំឡាយ។ 

ឆ-ការអរ់រសំ្ដសដ ី
មិ្ែូ ពួកអាដថ្្ បាល តុ្ងដជឿាក់ថា ន្ត្ដី

េួរដត្មា្អភ័យឯក្ិទ្យធិ ែូ រន  ្ិងការទ្យទួ្យល
ខុ្ស្រត្ូវដ្មើ្ឹងបុរ្22។ ន្ត្ដី្ងដែរ បា្ធ្នល ក់
ដៅកនុ ងវណ្ណៈ៣ ដែលបាល តុ្ងបា្ោក់  ំដ េះ
ម្ុ្ស។ ន្ត្ដីដែលមា្ឥទ្យធិពលពុទ្យធិកស្រមិត្ខព្់ 
អា កាល យា្មាជិកន្វរជ្ខាង ទ្យ្ស្វាិា
ដែល្ស្រមាប់ស្រេប់ស្រេង។ អនកដ្សងដទ្យៀត្ ដែលា
បញ្ហញ ជ្ា្់ទាបាង េួរដរៀប ំឱ្យមា្ឋា្ៈ
ទាបាង។ ែូ ាបុរ្្ងដែរ ន្ត្ដីេួរទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រ ំឬការបណ្ដុ េះបណ្ដដ ល ដែល្មរមយដៅ
្ឹង្មត្ាភាព ្ិងមុខរបរដែលបា្កណំ្ត្់។ 

ជ-ទារក្ដាឋ ៃ ដែលលរៀរ ំលដាយរែឋ 
កមមវធិី្ិការប្់បាល តុ្ង ្មស្រ្ប្ឹង

វត្ាុបណំ្ងអប់រ ំដៅតាមឋានា្ុស្រកមាាង ដៅ
តាម្មភាព្ងគម។ ដោយភ័យខាល  ឪពុក
មាដ យ ប្ដមរត្កភាពលៃង់ដលល  ្ិងបុដរវ ិ្ ិ ា័យ 
ដៅឱ្យកូ្បាល តុ្ង ង់ឱ្យកុមារមា្ការ ិញ្េឹ ម
ដោយអនកជំនាញខាងការដមើលដថ្ទាកុំមារ។ 
កុមារ ដែលស្រត្ូវបា្បំដបកដ ញពីឪពុកមាដ យ
ដនាេះ េួរស្រត្ូវរ្់ដៅកនុងកដ្លងដមើលដថ្ទាកុំមារ
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រប្់រែា ែូដ នេះដេើយ កុមារទ្យទួ្យលបា្ទ្យមាល ប់លែ 
្ិងវ ិ្ ុទ្យធកមមភាពអាស្រកក់ដ ញ។ 

ឈ-ក្មមវិធីសិក្ាជាមូលដាឋ ៃររស់
ប្លា តុង 

ពីអាយុ៦ឆ្ន ែំល់១៨ឆ្ន  ំកុមារេួរដរៀ្ដៅ
ាលា ាកដ្លងដែលដេស្រត្ូវ្ិកាត្ន្ត្ដី  ្ិង
កីឡាកាយ្មព័្ធ។ ត្ន្ត្ដី  តាម្ិយម្័យរប្់ 
បាល តុ្ង េឺាមុខវាិា ទូ្យលំទូ្យលាយ ដែលស្រត្ូវបា្
រាប់បញ្េូ លទាងំការអា្ ការ្រដ្រ អកសរ្ិលប ៍
្ពវ្ដាន្ត្ដ ការដស្រ ៀងាស្រកុម ្ិងការរា។ំ  

ដស្រកាយដពលដ េះអា្ ្ិង្រដ្រាេ ត្់
ដេើយ ្ិ្សេួរ្ឹងអា្អកសរ្ិលបស៍្រកិក ្ិង 
ឡាតាងំ។ បាល តុ្ង បា្ចាត្់ទុ្យកអកសរ្ិលប ៍ា
កមាល ងំែ៏មា្ឥទ្យធិពលកនុងការបដងកើត្អត្ដ រតិ្ ្ិង
ដជឿាក់ថា កុមារេួរដត្អា្កណំ្ដពយ ្ិងដរឿង 
ដែលស្រត្ូវយកាេំរូភាពពិត្ ាដ ប់បង្ហគ ប់ែល់
អាាោ ធម៌ ដ្ កដីកាល ហា្ ្ិងការស្រេប់ស្រេង ិត្ដ   
រដំភើប។ 

ដស្រកាយដពលដែលទ្យទួ្យលបា្មូលោា ្
្ពវ្ដាន្ត្ដ ា្់លា្់ដេើយ ្ ិ្ស ្ ឹងអ្ុវត្ដ 
ដោយខលួ្ដេ ដៅ្ឹងធរណី្មាស្រត្ាន្ត្ដ ្ិង
តារាវទិ្យា។  

កីឡាកាយ្មព័្ធ ដែលមា្មុខង្ហរខាង
លំហាត្់ស្របាណ្ មា្ស្របដយាជ្៍្ស្រមាប់ការ 
ហាត្់ទ្យ័ព ែូ ា ការចាក់ាប ការបាញ់ធនូ  ការ
េប់លំដពង ្ិងការជិេះដ្េះ េឺស្រត្ូវបា្ចាត្់ 
ទុ្យកាដរឿង្ំខា្់បំ្ុត្ ្ស្រមាប់ការកាងអ
ត្ដ រតិ្ ្ិងការអភិវឌ្ឍខាងរាងកាយ។ បាល តុ្ង ក៏

បា្រាប់បញ្េូ លកបួ្ ាប់ន្ការត្មអាហារ ្ិង
អនាម័យ ដៅកនុងកមមវធិី្ិការប្់រត្់។ 

ញ-ការអរ់រលំៅឧតដមសកិ្ា 
ពីអាយុ១៨ឆ្ន  ំែល់២០ឆ្ន  ំ្ិ្ស្ឹងប្ដ

ការេវឹកហាត្់ដយាធ្ន ្ ិងរាងកាយដស្រ ើ ដ្ថ្មដទ្យៀត្។ 
ដៅអាយុ២០ឆ្ន  ំអធិរាជទ្យ្ស្វាិា នាដពល
អនាេត្ ្ឹងស្រត្ូវបា្ដស្រជើ្ដរ ើ្  ្ស្រមាប់ដរៀ្ដៅ
ឧត្ដម្ិកា១០ឆ្ន បំដ្ាមដទ្យៀត្ ខាងេណិ្ត្វទិ្យា 
ធរណី្មាស្រត្ាន្ត្ដ តារាាន្ត្ដ ត្ន្ត្ដី  ្ិងវទិ្យា
ាន្ត្ដ។ ដៅអាយុ៣០ឆ្ន  ំអនកមា្្មត្ាភាព
ខាងបញ្ហញ ទាប ដៅកនុ ង ំដណ្ដមស្រកុមដ្េះ ្ឹង
កាល យដៅាមន្ត្ដីរាជការ (Civil servants)។ រឯីអនក
ដែលមា្្មត្ាភាព បញ្ហញ ខព្់បំ្ុត្ ្ឹងប្ដ
ការ្ិកាទ្យ្ស្វាិា ា្់ខព្់ាងដ្េះដទ្យៀត្ 
ដ្នកបរមត្ាវទិ្យា ការស្រាវស្រាវរកដរលការណ៍្ 
ដែលបា្ព្យល់ត្ថ្ភាពកស្រមិត្ខព្ ់បំ្ ុត្។ ដៅ
ដពលដែល ការ្ិការប្់ដេ ស្រត្ូវបា្បញ្េ ប់ 
អធិរាជទ្យ្ស្វាិា  ្ឹងចាប់ដ្ដើមែឹកនាកំិ េការ
្ដយាបាយ ្ិងដយាធ្នរប្់ាធ្នរណ្រែា។ ដៅ
អាយុ៥០ឆ្ន  ំអធិរាជទ្យ្ស្វាិា  ្ឹងកាល យារែា
បុរ្ ដែលមា្វយ័ ណំ្ដ្់។ 

៥-៤-អារសីដតូៈ ការអរ់រនំៃសៃិទាៃ
ភាព 

្ិ្ ស រប្់បាល តុ្ ង  ដឈាម េះអារ ី្ដូ ត្ 
(៣៨៤-៣២២មុ្េ.្.) ាស្រេូបដស្រងៀ្្ិ្សដត្
មាន ក់រប្់ Alexander  the Great។ អារ ី្ ដូត្ បា្
បដងកើត្ Lyceum ាាលាទ្យ្ស្វាិា អាដថ្្ 
ដេើយបា្្ិព្ធាដស្រ ើ្ដ្នករូបវទិ្យា តារាា
ន្ត្ដ ្ត្ដាន្ត្ដ ភូត្ស្ររមាន្ត្ដ ត្កកវទិ្យា ្ីល
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វទិ្យា ្ិងបរមត្ាវទិ្យា។ ្ីលវទិ្យា ្ិង្ដយាបាយ
រប្់រត្់  បា្ពិ្ិត្យដមើលការអប់រ ំដែលមា្
ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងដៅ្ឹង្ងគម ្ិងរោា ភិបាល23។ 

ក្-តថភាពសតាៃុម័តិ (An Objective 
Reality) 

វាមិ្ែូ អនកដស្របៀ្ស្របដៅរប្់រត្់
ដឈាម េះបាល តុ្ង ដែលដជឿថា ត្ថ្ភាព ដកើត្មា្ ដៅ 
កនុ ងវ ិ្ ័យេំ្ិត្បរ ិ្ ុ ទ្យធ។ អារ ី្ ដូ ត្ យល់ថា ត្
ថ្ភាព ដកើត្មា្ា្ត្ា្ុម័ត្ិ។ ថ្វីដបើបាល តុ្ង 
បា្បដងកើត្ទ្យ្ស្វាិា មដនា្ិយមក៏ដោយ ក៏អារ ី
្ដូត្ បា្បដងកើត្ទ្យ្ស្វាិា ត្ថ្្ិយមដែរ (ដែល
មា្្ិកា ដៅដ្នកខាងដស្រកាយ)។ 

អារ ី្ ដូត្ បា្កត្់្មាគ ល់ដ ើញថា វត្ាុ  ឬ
រូបធ្នតុ្ ដកើត្មា្ដៅខាងដស្រៅ ិត្ដរប្់ ម្ុ្ស 
ដត្ដជឿថា តាមឥន្ត្េីយារមមណ៍្ ្ិងអរូបី ដយើង
អា ទ្យទួ្យលបា្ ដំណ្េះែឹងអពីំវា។ អារ ី្ ដូត្ ដៅ
ដត្អេះអាងដោយទ្យទូ្យ ថា ម្ុ្ស មា្បញ្ហញ  េឺ
ថាមពលដែើមបេីិត្ ្ិងដធវើវចិារ។ កនុងនាមា្ត្វ
ដែលមា្វចិារណ្ញ្ហញ ណ្ ដេមា្្កាដ ្ុពល
យល់ែឹង្ិងរ្់ដៅដយាងដៅតាម ាប់ធមមាត្ិ 
ដែលស្រេប់ស្រេង ស្រកវាឡ។ 

ខ-ឥស្ដៃេីយារមមណ៍ជាប្រភពនៃ ំលណេះ
ែឹង 

 ំដ េះអារ ី្ ដូ ត្ ការយល់ែឹងចាប់ដ្ដើម
ដ ញពីឥន្ត្េីយារមមណ៍្ ន្វត្ាុ រប្់អនកណ្ដមាន ក់ 
ដៅកនុ ងប រ ិាា ្។  ពីបទ្យពិ ដាធន្្រ ីរា
ងគឥន្ត្េិយ ដេអា បដងកើត្បញ្ញត្ដិអពីំវត្ាុ  ឬរូបធ្នតុ្។ 

                                                 
23 Christopher Rowe and Sarah Brodie, Aristotle: 

Nicomachean Ethics (Oxford U.K.: Oxford University 

Press, 2002; also see Mary M. Spangler, Aristotle on 

ការបញ្ហា ក់អេះអាងរប្់អារ ី្ ដូ ត្ ដៅដលើបទ្យ
ពិដាធ តាមរយៈ្ររីាងគឥន្ត្េិយ ដែលាការ
ចាប់ដ្ដើមន្ការយល់ែឹង ្ិងការបដស្រងៀ្ ដែល
ដស្រកាយមក ស្រត្ូវបា្អេះអាងដោយអនកអប់រ ំដៅ
្ត្វត្សទី្យ១៨ ្ិងទី្យ១៩ ែូ ា Locke and 
Pestalozzi។ 

គ-ការអរ់រជំាការរណដុ េះសៃិទាៃភាព 
អារ ី្ដូ ត្  ្ដី ពីកា រអប់ រ ំ៖  កនុ ង ដ ្ន ក

្ដយាបាយរប្់រត្់ អារ ី្ ដូត្ អេះអាងថា ្េ
េម្៍លែ ្ ាិត្ដៅដលើ្្ិទា្ភាពរប្់្មាជិក។ 
ស្រប្ិ្ដបើការអប់រ ំដែលាអនកបណ្ដុ េះ ្្ិទា្
ភាពដនាេះ ស្រត្ូវបា្ដធវ្ស្របដេ្ ែូដ នេះ ្េ
េម្៍ ្ឹងទ្យទួ្យលរងដស្ររេះថាន ក់។ ែូ ាបាល តុ្ង    
អារ ី្ ដូត្ បា្ដបងដ កភាពខុ្រន រវាងការអប់រ ំ
ដ្រ ី ្ិងការបណ្ដុ េះបណ្ដដ លបដ េកដទ្យ្។        
អារ ី្ ដូត្ បា្ដមើលដ ើញ្ិលបៈដ្រថីា ាការ
ពស្រងីក្ភាបាទ្យរប្់ម្ុ្ស ញាណ្ ្ិងការ
ដស្រជើ្ដរ ើ្  ្ិងរត្់បា្ដមើលដ ើញការបណ្ដុ េះ
បណ្ដដ លវាិា ជីវៈ ថាាដរឿង មា្ត្នមល តាមដែ្
កណំ្ត្់រប្់វាដត្មា ង។ ការពិភាកា នា្ម័យ
ទ្យំដ ើ្បរវាងអនកអប់រដំ្រ ី្ិងមុខរបរ ាញឹក
ញាប់ឆ្លុេះបញ្ហេ ងំបញ្ហា ដត្មួយ ដែលអារ ី្ ដូត្ ្ិង
អនកស្រទឹ្យ្ដីែនទ្យដទ្យៀត្បា្ពិ្ិត្យ ដមើល ដេើយកនុង
នាមាស្រេូមាន ក់ អនកអា ្ឹងជួបស្របទ្យេះកដំណ្ដស្រប
ថ្មីន្ការពិភាកាដត្មួយ ដៅដពលដែល្ិ្ស 
្ួរអនកពីមូលដេតុ្ដែលដេេួរ្ិកាអវី មួយ 

Teaching (Lanham, Md.: University Press of America, 

1998). 
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ដែលដេដជឿាក់ថា វា្ឹងមិ្ស្រត្ូវបា្ដស្របើស្របា
្់។ អវីា្្ិទា្កមមរប្់អនក ដែើមបបីដស្រងៀ្
បណិំ្្ពិត្ស្របាកែ ្ិងមុខវាិា ទាងំឡាយ ដត្មិ្
ដម្មុខវាិា ដ្សងដទ្យៀត្។ 

ឃ-ក្មមវិធីសកិ្ាររសអ់ារសីដតូ 
អារ ី្ ដូ ត្ បា្្ដល់ឱ្យមា្ការអប់រាំ

កាត្ពវកិ េ។ ការអប់រកុំមារតូ្  េឺស្រត្ូវមា្ការ
ដលង្កមម ភាពខាងរាងកាយ ្ិងដរឿង្ិទា្
ដែល្មរមយ។  

កុមារពីអាយុ៧ឆ្ន  ំែល់១៤ឆ្ន  ំស្រត្ូវដរៀ្
ដលខ ្ិងការអា្ ្រដ្រ ្ិងទ្យមាល ប់្ីលធម៌
្មរមយ ដែើមបដីស្រត្ៀមដរៀប ំពួកដេឱ្យ្ិកានា
ដពលអនាេត្ខាង្ិលបៈដ្រ។ី កមមវធិី ្ិកា
រប្់ដេ ក៏បា្រាប់បញ្េូ លការអប់រកំាយ ្ិង    
ត្ន្ត្ដី  ដែើមបបីណ្ដុ េះដ្នកអជា្័យ  ិត្ដរ ដំភើប 
្មរមយ។ 

ពីអាយុ១៥ឆ្ន រំេូត្ែល់២១ឆ្ន  ំយុវជ្ 
ស្រត្ូវ្ិកាេណិ្ត្វទិ្យា ធរណី្មាស្រត្ាន្ត្ដ តារា
ាន្ត្ដ ដវយាករណ៍្ ដវាហារាន្ត្ដ ្ីលវទិ្យា 
្ិង្ដយាបាយ។ 

ដៅអាយុ២១ឆ្ន  ំ្ិ្ស ស្រត្ូវប្ដដរៀ្មុខ
វាិា ខាងស្រទឹ្យ្ដីដថ្មដទ្យៀត្ ែូ ារូបវទិ្យា ដលាក
ធ្នតុ្វ ទិ្យា  ជី វ វ ទិ្យា   ិត្ដ វ ទិ្យា  ត្កក វ ទិ្យា  ្ិង        
បរមត្ាវទិ្យា។ 

ង-តួនាទីតាមដែៃក្ំណត់ររសស់្ដសដ ី
ដោយដជឿាក់ថា ន្ត្ដីមា្ស្របាាោ អ្់

ាងបុរ្ អារ ី្ ដូត្ បា្យក ិត្ដទុ្យកោក់ដត្ការ
អប់របុំរ្ដត្ប ុដណ្ដណ េះ។ ដកមងស្រ្ី ស្រត្ូវបា្ដេអប់រ ំ

្ស្រមាប់ដត្ឱ្យដធវើការង្ហរ្េេះ ្ិងតួ្នាទី្យ ិញ្េឹ មកូ្ 
ដែលចាបំា ់្ស្រមាប់ដពលអនាេត្ ាស្របព្ធ 
្ិងាមាតា។ 

 - ំលណេះែឹងជារញ្ញតដិដែលដទែក្លលើវតថុ 
ស្រទឹ្យ្ដីរប្់អារ ី្ ដូត្ន្ ដំណ្េះែឹងៈ អារ ី

្ដូត្ ាជ្ត្ថ្្ិយម ខុ្ដបលកពីបាល តុ្ង ាជ្
មដនា្ិយម ដៅកនុ ងបញ្ញត្ដិ រប្់រត្់្ដី ពី
 ដំណ្េះែឹង ដកើត្ដឡើងពីវត្ាុាាងពីេំ្ ិត្ ដែល
ដកើត្ដឡើងមុ្ ដៅកនុង ិត្ដ។ ដយាលដៅតាមអារ ី
្ដូត្  ដំណ្េះែឹង ដត្ងដត្អពីំវត្ាុ។ ការអប់រ ំដផ្ទដ ត្
ដៅដលើការចាត្់ថាន ក់រប្់វត្ាុ  ដៅាបញ្ហា ស្របធ្ន្
បទ្យ ឬមុខវាិា ។  

ឧទាេរណ៍្៖ ស្រប្ិ្ដបើអនកកំពុងដត្
បដស្រងៀ្ភូត្ស្ររមាន្ត្ដ ដោយដស្របើស្របា្់វធិីអារ ី
្ដូ ត្ ដនាេះ អនកអា បដ ស្រង ៀ្ អំ ពី ដែើមដឈើ
ទាងំឡាយាថាន ក់មួយ ដែលាស្របដភទ្យទូ្យដៅ
មួយ កនុងត្ថ្ភាពភូត្ស្ររម ាន្ត្ដ ្ិងអពីំដែើម
ដឈើាពិដ្្ ដែលា្មាជិកមួយៗន្ថាន ក់
ដ្េះ។   

ឆ-ឥទធិពលដែលសថតិលៅររសអ់ារសីដតូ 
ដរលដៅបឋមរប្់ាលាដរៀ្អារ ី្ ដូ ត្ 

េឺស្រត្ូវបណ្ដុ េះ្្ិទា្ភាព។ កនុងនាមាាា ប័្ 
្ិកាាលាដរៀ្េួរ ដត្្ដល់កមមវធិី្ិកា ដៅ
តាមបញ្ហា ស្របធ្ន្បទ្យ ដែលបា្កំណ្ត្់ដោយ
ដ្ែកដលើមុខវាិា វទិ្យាាន្ត្ដ ្ិងមា្ខលឹមារ។ 
ស្រេូ ស្រត្ូវដត្មា្ ំដណ្េះែឹង ជំនាញដៅដលើមុខ
វាិា រប្់ខលួ្ ្ិងមា្ជនំាញដៅកនុងការជំរុញ
ទឹ្យក ិត្ដ្ិ្ស ្ិងដ្េរ ដំណ្េះែឹងដៅឱ្យ្ិ្ស។ 
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ទ្យ្ស្វាិា រប្់អារ ី្ ដូត្ មា្ខលឹមារែ៏្ំខា្់ 
ដៅដលើការអប់រ ំដលាកខាងលិ ។ កនុង ដំណ្ដម
លទ្យធិរប្់ា្នាស្រេិ្ដ វាកាល យាមូលោា ្ស្រេឹេះ
ន្ការអប់រ ំ្ិកា ដៅមជឈមិ្ម័យ (ខលឹមារ
លអិំត្្ឹងបកស្រាយដៅដពលដស្រកាយ )។ 

៥-៥-អុីសបូ្កាត៖  សិលបៈនៃការដថាង
សៃុេរក្ថា ៃិងលវហារសាស្ដសដ 

អនកដវាហារាន្ត្ដជ្ាត្ិស្រកិក ដឈាម េះ 
Isocrates (436-388 B.C.)  ាម្ុ្សែ៏្ំខា្់  
្ស្រមាប់ស្រទឹ្យ្ដីអប់រ ំដែលមា្រ នា្មព័្ធស្រត្ឹមស្រត្ូវ
ដលើ្ដេឯង ដែល្ងកត្់ធៃ្ ់ដៅ ដលើ ដំណ្េះែឹង 
្ិងបំណិ្្ដវាហារាន្ត្ដ24។ ស្រទឹ្យ្ដី រប្់រត្់
ស្របកា្់ តាម្លូ វកណ្ដដ ល រវាងទ្យនំា្់ន្ពួក្ូេវ ី  ្
្ិងបាល តុ្ង។ អភិស្របាយរប្់អីុ្ូស្រកាត្ ស្របឆ្ងំ្ឹង
ពួក្ូេវ ី្ បា្ព្យល់្ូវវធិី  ដែលបា្ដស្របើ
ស្របា្់កនុងាលាដរៀ្ ដ្េះ។ 

ក្-ការសងកត់ធងៃ់ លៅលលើ លវហារ        
សាស្ដសដ 

អីុ្ូស្រកាត្ ចាត្់ទុ្យកដរលដៅបឋមន្ការ
អប់រថំា ស្រត្ូវដត្ដស្រត្ៀមដរៀប រំែាបុរ្ ឱ្យមា្ការ
េិត្ ា្់ លា្់ ស្របកបដោយវចិារណ្ញ្ហញ ណ្ 
្ិង្ េភាព។ រត្់ដជឿាក់ថា កដំណ្ទ្យស្រមង់្ីុវលី 
ទាមទារឱ្ យមា្ការអប់ រ ំអន កែឹ កនា ំ ដ ែល
ស្របកបដោយេុណ្ធម៌ ដែលអា ាអនករែាបាល 
មា្ស្រប្ិទ្យធភាព។ កនុង ដំណ្ដមការ្ិកាដោយ
ដ្រIីsocrates យល់ថា ដវាហារាន្ត្ដ ដែលបា្
កណំ្ត្់្័យថា ាការបង្ហា ញេំ្ ិត្ស្របកបដោយ

                                                 
24 Ekaterina V.Haskins. Logos and Power in Isocrates 

and Aristotle (Columbbia: University of South Carolina 

Press, 2004), also see Gerald L. Gutek, A History of the 

វចិារណ្ញ្ហញ ណ្ដនាេះ េឺាដរឿង្ំខា្់ បំ្ ុត្កនុង
ការបណ្ដុ េះ ីលធម៌ ្ ិងភាពាដមែឹកនា ំ្ ដយាបាយ។ 
ការអប់រដំវាហារាន្ត្ដ េួរដត្្សបំញ្េូ លរន ្ិលបៈ 
្ិងវទិ្យាាន្ត្ដ ្ិងទ្យំនាក់ទ្យំ្ងស្របកបដោយ
ស្រប្ិទ្យធភាព។ អនកជំនាញ ខាងដថ្លង្ុ្េរកថាែ៏
មា្ត្នមល េួរដត្អេះអាង ្ស្រមាប់បុពវដេតុ្កិត្ដិ
យ្ ដែលបា្ជរុំញែល់ កុ្ល ាធ្នរណ្ៈ។ 
តាមដរលវធិីខាងដលើ អនកមា្ជនំាញខាងដថ្លង
្ុ្េរកថា ្ឹងបញ្េុ េះបញ្េូ លម្ុ្សឱ្យដធវើតាម
ដរល្ដយាបាយែ៏លែ។ Isocrates ស្របឆ្ងំ្ឹងការ
បដស្រងៀ្រប្់ពួក ្ូេវ ី្ន្ដវាហារាន្ត្ដ ដែល
ស្ររ្់ ដ ត្ា្លូ វ បញ្េុ េះ បញ្េូ លែ ដ ែលៗ  ឬ
បដ េកដទ្យ្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងាធ្នរណ្ៈ។ 

្ិ្សរប្់Isocrates ដែលបា្្ិកា ដៅ
ាលារប្់រត្់រយៈដពល៤ឆ្ន ដំនាេះ បា្្ិកា
ដវាហារាន្ត្ដ ្ ដយាបាយ ស្របវត្ដិាន្ត្ដ ្ ិង្ីល
វទិ្យា។ ពួកដេបា្វភិាេ ្ិងស្រតាប់តាម្ិលបៈន្
ការដថ្លង្ុ្េរកថាេរូំ ្ិងស្របត្ិបត្ដិការ្ិយាយ ា
ាធ្នរណ្ៈ។ កនុងនាមាស្រេូេរូំមាន ក់ Isocrates ដជឿ
ាក់ថា រត្់ទ្យទួ្យលខុ ស្្រត្ូវ  ដំ េះការជេះឥទ្យធិពល
ែល់្ិ្ស តាមការបកស្រាយផ្ទេ ល់រប្់រត្់ន្
 ដំណ្េះែឹង បណិំ្  ្្ ិង រយិាខាង្ីលវទិ្យា។ 

ខ-ការលធ្ើតុលយភាពប្លា តុង ៃិងពួក្សូ
ហ្វសី 

ដទាេះបីា Isocrates ស្របឆ្ងំ្ឹងកាលា្ុវត្ដ
្ិយមែ៏កដស្រមាលរប្់ពួក្ូេវ ី្ រត្់បា្
បែិដ្ធការអេះអាងរប្់បាល តុ្ងដែលថា ការអប់រ ំ

Western Educational Experience (Prospect Heights, III.: 

Waveland Press, 1995), pp52-54. 
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មា្ដត្ស្រទឹ្យ្ដី ្ុទ្យធ ្ិងអរូបី។  ំដ េះការអប់រ  ំ
Isocrates បា រួ្ម ដំណ្កែល់ដ្វាកមមាធ្នរណ្ៈ 
ដែលស្រត្ូវបា្ែឹកនាដំោយ ដំណ្េះែឹង។ Isocrates 
មា្ឥទ្យធិពលដៅដលើស្របនពណី្ខាងដវាហារាន្ត្ដ
កនុងការអប់រ ំាពិដ្  ្អនកស្រទឹ្យ្ដីអប់ររំប្់រ  ូមុាងំ
ដឈាម េះQuintilian។ ដោយទ្យទួ្យលាគ ល់វាិលភាព
ដវាហារាន្ត្ដរប្់ម្ុ្សាត្ិ Isocrates ក៏បា្
រួម ដំណ្កែល់ឧត្ដមេត្ិរប្់ម្ុ្ស ដែលមា្
ការអប់រដំោយដ្រ។ី 

៥-៦-ការអរ់រ ំលៅប្ក្ុងរ  មូរុរាណ 
ដៅដពលដែលវបបធម៌ ្ ិងការអប់ររំប្់

ស្រកិក កំពុងដត្បា្អភិវឌ្ឍដៅ្មុស្រទ្យដមឌ្ីដទ្យរា 
ដណ្ដប កខាងលិ ដនាេះ ពួករ  ូមុាងំ កពុំងដត្ពស្រងឹង
ជំេរខាង្ដយាបាយ ដៅដលើឧបទ្យវីបអីុតាលី 
(Italian Peninsula) ្ិង ្ដពញ្មុស្រទ្យដមឌ្ីដទ្យរា 
ដ្ដប កខាងលិ ។ ដៅកនុ ង លនារប្់ដេ ពី
ាធ្នរណ្រែាែ៏តូ្  ដៅា ស្រកភពែ៏ធដំនាេះ ពួករ  ូ
មុាងំបា្ដ្ដើមកា្់កាប់ឬស្រត្ួត្ស្រតាាមុ្ ដោយ  
្ន្តង្ហគ ម្ិង្ដយាបាយ។ ដៅដពលមួយដនាេះ ពួក
ដេបា្កាល យដៅាអណំ្ដ  ស្រកភពដនាេះ ពួកដេ
បា្្េង់អារមមណ៍្ដៅដលើរែាបាល  ាប់ ្ិងការ
ទូ្យត្ ដែលចាបំា ់ែល់ការដថ្រកា ស្រកភព។ ដោយ
មូលដេតុ្ដែលដេបា្កត្់្មាគ ល់ដ ើញថា ពួក
ស្រកិក យក ិត្ដទុ្យក ោក់ដត្ដៅដលើទ្យ្ស្វាិា ដនាេះ 
ពួករ  ូមុាងំដបរាដផ្ទដ ត្អារមមណ៍្ ដៅដលើការអប់រ ំ
អនក្ដយាបាយាក់ដ្ដង អនករែាបាល ដែលមា្
្មត្ាភាព ្ ិងជនំាញទូ្យដៅ។ 

 

ក្-ការ ូលលរៀៃ 
ដៅកនុ ងស្របដទ្យ្ស្រកិកបុរាណ្ មា្ដត្ពួក    

រ  ូមុាងំមួយភាេតូ្ ប ុ ដណ្ដណ េះ ដែលបា្ទ្យទួ្យលការ
អប់រកំនុងស្របព័្ធ។ ការអប់រទុំ្យក ្ស្រមាប់ដត្ម្ុ្ស 
ដែលមា្លុយបង់នថ្លាលាដរៀ្ ្ិងដពលដវលា
្ិកា។ 

ខ-សាោរឋមសកិ្ា ៃិងមធយមសកិ្ា 
ដោយដេតុ្ថា ដកមងស្រ្ីវណ្ណៈខព្់ ា     

ដរឿយៗ បា្ដរៀ្អា្ ្ិង្រដ្រ ដៅ្េេះ ឬស្រត្ូវ 
បា្បដស្រងៀ្ដោយស្រេូបដស្រងៀ្្ិ្សដទាលដនាេះ 
ដកមងស្របុ្ ដែលមកពីស្រេួារទាងំដ្េះ បា្ ូល
ដរៀ្ ដៅាលាបឋម្ិកា (Ludus) ដេើយបនាេ ប់
មកមធយម្ិកា ដែលស្រត្ួវបា្បដស្រងៀ្ ដោយស្រេូ
ដែលបដស្រងៀ្ដវយាករណ៍្ ស្រកិក ្ិងឡាតាងំ។ 
ដកមងស្របុ  ្ស្រត្ូវបា្ដេជូ្ដៅដរៀ  ្ដៅាលាដរៀ្
ទាងំដ្េះ ដោយពួកទា្ករស្រកិកដែលមា្ការ
អប់រ ំស្រត្ូវបា្ដេដៅថា Pedagogues (=Teachers)
ដែល កយេរុដកា្លយ(Pedagogy) មា្្័យថា 
្ិលបៈន្ការបដស្រងៀ្  បា្កាល យដ ញពី កយដ្េះ
ឯង។ 

គ-ឧតដមគតិនៃវគមិៃ 
ឧត្ដមេត្ិអប់ រ រំប្់ ពួករ  ូ ម ស្រត្ូ វបា្

បញ្ហា ក់ ដោយវាេមិ ្។  វាេមិ ្ រ  ូ មុា ំង  ដ ែល
ស្របកបដោយ ឧត្ដមេត្ិ េឺាម្ុ្ស ដែលមា្ការ
អប់រពីំជីវតិ្ាធ្នរណ្ៈយា ងទូ្យលំទូ្យលាយ ្ិង
ដោយដ្រ ីែូ ា ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភា ដមធ្នវ ីស្រេូ
បដស្រងៀ្ មន្ត្ដីរាជការ ្ ិងអនក្ដយាបាយ។ ដែើមប ី
ពិ្ិត្យ ដមើលឧត្ដមេត្ិន្្ិលបៈខាងការដថ្លង
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្ុ្េរកថារប្់រ  ូ មុាងំ ដយើងស្រត្ឡប់ដៅដមើល
Quintilian។ 

Quintilian៖   ជំនាញ ា្់លា្់ន្ការ
ដថ្លង្ុ្េរកថា ៖ Marcus Fabias Quintinius (A.D. 35-

95) ឬដៅថា Quintilian េឺាដវាហារាន្ត្ដវទូិ្យ ដែល
ស្រត្ូវបា្ដេទ្យទួ្យលាគ ល់ដោយកស្រមិត្ ខព្ ់បំ្ ុត្
រប្់ ស្រកភពរ  ូមុាងំ។ អធិរាជ បា្ដត្ងតាងំរត្់ 
ដៅែល់កស្រមិត្ស្របធ្ន  ្ន្ដវាហារាន្ត្ដឡាតាងំទី្យ
មួយ។ 

ឃ-ការរលប្ងៀៃលដាយដទែក្លលើែំណ្ឌក្់
កាលនៃការលតូោស ់

Quintilian’s Institutio Oratoria ដ ែ ល ា
អភិស្របាយអប់រាំស្របព័្ធ បា្រាប់បញ្េូ ល៖ 

1-ការអប់រដំែលាបរវិ ា័ណ្ ដែើមប ី្ ិកា
ដវាហារាន្ត្ដ។ 

2-ស្រទឹ្យ្ដីអប់រ ំ្ ិងដវាហារាន្ត្ដ។ 
3-ការស្របត្ិបត្ដិន្ការ្ិយាយាាធ្នរ

ណ្ៈ ឬការដថ្លងដៅកា្់ទ្យ្ស្ិកជ្។ 
Quintilian បា្បដងកើត្ ណុំ្ អប់រែំ៏្ខំា្់ 

ដែលការបដស្រងៀ្ េួរដត្ដ្ែកដៅដលើែណំ្ដក់កាល
ន្ការលូត្លា្់ ្ិងការអភិវឌ្ឍម្ុ្ស។ ដោយ
ការស្របដមើលដមើលការយក ិត្ដទុ្យកោក់រប្់ស្រេូ
្ម័យទ្យំដ ើ្ប ន្ភាពខុ្រន រប្់្ិ្សមាន ក់ៗ
ដនាេះ រត្់បា្្ដល់ែបូំនាម ្ថា ការបដស្រងៀ្ េួរដត្
មា្ភាព្មរមយែល់ភាពដស្រត្ៀមាដស្រ្  ្ិង
បំណិ្្រប្់្ិ្ស។ រត្់បា្បញ្ហា ក់្ូវារៈ
្ខំា្់ន្វយ័ដែើមកុមារភាពកនុងការបដងកើត្អាកបប
កិ រ ិយា ដេើយរត្់បា្្ដល់  ដយាបល់ថា ស្រេូ

បដស្រងៀ្ស្រត្ូវជរុំញទឹ្យក ិត្ដ្ិ្ស ដោយដធវើឱ្យការ
្ិកា មា្ការចាប់អារមមណ៍្ ្ិងការទាក់ទាញ។ 

្ស្រមាប់ែណំ្ដក់កាលែបូំង ពីដពលដកើត្
រេូត្ែល់អាយុ៧ឆ្ន  ំដៅដពលដែលកុមារ កពុំង
មា្្្េុ េះ ិត្ដ ្ិងយក ិត្ដទុ្យកោក់ាមួយ្ឹង
ត្ស្រមូវការ ្ិង ណំ្ង់ភាល មៗដនាេះ រត្់បា្ ្ដល់
ែបូំនាម ្ែល់ឪពុមាដ យ ឱ្យដ េះដស្រជើ្ដរ ើ្ ដមដោេះ 
ស្រេូបដស្រងៀ្ ដែលមា្ការបណ្ដុ េះបណ្ដដ លលែ ្ិង
្ិយាយបា ស្្រត្ឹមស្រត្ូវ ្ ិងមិត្ដភ័កដិ ្ ស្រមាប់កុមារ្ ង។ 

ង-ការអាៃ ៃិងការសរលសរ 
កនុ ងែំណ្ដក់កាលទី្យ២ន្ការអប់ររំប្់ 

Quintilian ពីអាយុ៧-១៤ឆ្ន  ំកុមារេួរដរៀ្ពីបទ្យ
ពិដាធដែលទាក់ទ្យងែល់ឥន្ត្េីយារមមណ៍្ បដងកើត្
េំ្ិត្ ា្់លា្់ ្ិងបណ្ដុ េះបណ្ដដ លលំ្ឹក 
រប្់ដេ។ ឥឡូវដ្េះ ដេដរៀ្្រដ្រភាា ដែល
ដេដ េះ្ិយាយរួ ដេើយ។ ស្រេូបដស្រងៀ្ែំបូង 
(litterator) ដែលបា្បដស្រងៀ្អា្ ្ិង្រដ្រ ដៅ
បឋម្ិកាដនាេះ ស្រត្ូវដត្មា្អត្ដ រតិ្នថ្លថ្នូ រ ្ិង
មា្្មត្ាភាពបដស្រងៀ្។ ការបដស្រងៀ្ខាងអណំ្ដ
្ ្ិង្ំដណ្រ េួរដត្យឺត្ៗ ្ិងេមត្់ ត្់ ដេើយ
កុមារ េួរដរៀ្អកខរស្រកម  ដោយដស្របើស្របា្់លំោប់
អកសរដធវើពីភលុក។ ែូ ា Montessori ដស្រ ើ្ ្ត្វត្ស
ដស្រកាយមក Quintilian បា្្ដល់ែំបូនាម ្ថា កុមារ
ដរៀ្្រដ្រអកសរ ដោយតាមោ្រូប រាងតួ្អកសរ។ 
ដោយស្របដមើលដមើលការអប់រ ំ្ ម័យទ្យំដ ើ្ប រត្់
បា្អេះអាងថា ាលាដរៀ្្ពវ នថ្ៃដ្េះ រាប់
បញ្េូ លទាងំការដ ញដលង ដែើមបដីលងដលបង ្ិង
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ការកមា្ដដ្សងៗ ដែើមបឱី្យ្ិ្ស មា្កមាល ងំ ្ិង
ថាមពលថ្មីដឡើងវញិ។ 

 -ការសកិ្ាសលិបៈលសរ ី
្ស្រមាប់ែំណ្ដក់កាលទី្យ៣ ន្ការអប់រ ំ

ដ្េះ ពីអាយុ១៤-១៧ឆ្ន  ំបា្្ងកត្់ធៃ្់ដៅដលើ 
្ិលបៈដ្រ។ី ្ ិ្ស បា្្ិកាដវយាករណ៍្ស្រកិក 
្ិងឡាតាងំ អកសរ្ិលប ៍ស្របវត្ដិវទិ្យា ដទ្យវកថា វទិ្យា
ដោយដស្របើភាា ្ិងវបបធម៌ទាងំ២។ ្ិ្សក៏បា  ្
្ិកា្ងដែរ្ូវត្ន្ត្ដី ធរណី្មាស្រត្ាន្ត្ដ តារាា
ន្ត្ដ ្ ិងកីឡាកាយ្មព័្ធ។  

ឆ-ការសកិ្ាលវហារសាស្ដសដ 
វាេមិ្្ស្រមាប់ដពលអនាេត្ ទ្យទួ្យលបា្

ការ្ិកាខាងដវាហារាន្ត្ដ ាែណំ្ដក់កាលទី្យ៤ 
ពីអាយុ១៧-២៤ឆ្ន ។ំ កនុងការ្ិកាដវាហារាន្ត្ដ 
Quintilianរាប់បញ្េូ លទាងំ វនិាែាន្ត្ដ កណំ្ដពយ 
 ាប់ ទ្យ្ស្វាិា  ការ្ិយាយាាធ្នរណ្ៈ ការ
ដថ្លងដៅកា្់ទ្យ្ស្ិកជ្ ្ិងការពិភាកា25។ ការ
ដថ្លងដៅកា្់ទ្យ្ស្ិកជ្ ដែលាលំហាត្់
្ិយាយាស្របព័្ធ េឺមា្ារៈ្ំខា្់ណ្ដ្់។ 
ដស្រកាយដពលដស្រត្ៀមដរៀប បំា្្មរមយ វាេមិ្ថ្មី  ៗ
ដថ្លងដៅកា្់ទ្យ្ស្ិកជ្ ាាធ្នរណ្ៈ ដៅដលើ
ដវទិ្យកា ដេើយបនាេ ប់មកស្រត្ឡប់ដៅរកដវាហារ     
ាន្ត្ដវទូិ្យ ្ស្រមាប់ការរេិះេ្់ ដៅតាមជនំាញ។ ស្រេូ
បដស្រងៀ្ បា្ដកកំេុ្្ិ្ស ដោយមា្្ុភ
វ ិ្ ិ ា័យពីអនកជនំាញ ដោយ មា្អណំ្ត្់ ជនំាញ
ដោយ្ុឆ្្េៈ ្ិងការពិចារណ្ដ។ 

                                                 
25 James J. Murphy, ed., Quintilian on the Teaching of 

Speaking and Writing (Cabondale: Southern Illinois 

University Press, 1987) 

៥-៧-ការរមួ ំដណក្ររស់ប្ក្ិក្ ៃិងរ  ូ
មុាងំ  ំល េះការអរ់រលំោក្ខាងល ិ 

្ិលបៈដ្រៈី ការអប់រ ំ្ិងវបបធម៌ដលាក
ខាងលិ  បា្ទ្យទួ្យលដករែដំណ្លែ៏ដស្រ ើ្ ដលើ្
លុបពីស្រកិក ្ិងរ  ូមបុរាណ្។ ភាេដស្រ ើ្ន្រ នា   
្មព័្ធអប់រ ំ្ិងវបបធម៌ ដែលបដងកើត្បា្ ាអរយិ
ធម៌ដលាកខាងលិ  បា្អភិវឌ្ឍកនុ ងស្រកិក ្ិងរ  ូម
បុរាណ្។ ដោយមា្ការដជឿាក់ថា វាអា ដធវើដៅ
បា  ្ដែើមបបីណ្ដុ េះឧត្ដមភាពរប្់ម្ុ្ស ពួកស្រកិក 
្ិងរ  ូមុាងំ បា្្ដល់ការអប់រ ំ្ ូ វមុខង្ហរែ៏្ំខា្់ 
ដៅកនុង្ុខុមាលភាព្ដយាបាយ្ងគម។ ដទាេះា
យា ងណ្ដកដី ការស្របត្ិបត្ដិការអប់រ ំរ  ូមុាងំស្រកិកមួយ
 ំ្ ួ្ ដោយរាប់បញ្េូ លទាងំភាពខុ្រន  រវាងការ
អប់រដំ្រ ី្ិងការបណ្ដុ េះបណ្ដដ លវាិា ជីវៈ បា្នា ំ
ដៅែល់វវិាទ្យពិដ្្ ដែលបា្្ាិត្ដៅកនុងស្របវត្ដិ   
ាន្ត្ដដលាកខាងលិ ។ 

េំ្ ិត្ាដស្រ ើ្ន្ពួកស្រកិក ្ ិងរ  ូមុាងំ បា្
ជេះឥទ្យធិពលភាពមា្វាិា ដស្រៅស្រជេះ ែល់ពួកអារា ប់ 
ដែលបា្រកាទុ្យក ្ិងបា្បកដស្របវា។ ដៅដពល
ដែលពួកអឺរ  ុប បា្ដពើបស្របទ្យេះភាពមា្វាិា ដស្រៅ
ស្រជេះរប្់អារា ប់ េំ្ ិត្ទាងំដ្េះ ស្រត្ូវបា្ដ្េរដៅ
កា្់អឺរ  ុប ដេើយបនាេ ប់មកែល់វបបធម៌អាដម រកិ។ 
៦-អុីសាា ម៖ ការសកិ្ាពីអារា រ់ ៃិងការអរ់រ ំ

អរ ិយធម៌ អីុាល ម ដែលមា្ស្របភពពី          
អារា ប់ បា្កាល យាកមាល ងំអប់រ ំ្ិងវបបធម៌្កល 
តាមបំណិ្្ ដែើមបសី្រ្ូបទាញ បកស្រាយដឡើង
វញិ ្ ិងដ្េរ ដំណ្េះែឹង ពីត្បំ្់មួយដៅកនុងពិភព
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ដលាកដៅត្ំប្់ មួយដទ្យៀត្26។ ដែើមកំដណ្ើ ត្         
វបបធម៌អីុាល ម បា្ចាប់ដ្ដើមាមួយម ូហាដមត្ 
Mohammed (569-632) អនកដកទ្យស្រមង់ា្នាជ្
ាត្ិអារា ប់  ្ិងាអនកញុាងំឱ្យផ្ទល ្់ា្នា 
(proselytizer)។  Mohammed បា ្ ចា ប់ ដ ្ដើ ម
ដប្កកមមា្នា ដៅអារា ប់កនុ ងទី្យស្រកុងមុិកកា 
(Mecca) ដៅឆ្ន ៦ំ១០ ដែលាកដ្លងរត្់បា្ដទ្យ  ្
នាចាបំា ់្ស្រមាប់កុកកុ  េៈ ្ិងការរ្់ដៅដោយ
មា្្ីលធម៌ ្ិងដទ្យៀងស្រត្ង់។ ប្ដិ មដងៗ រត្់
បា្ដរៀប េំំ្ ិត្រប្់រត្់ដៅាអីុាល ម ដែលា
ា្នាថ្មីមួយ។ ្ពវនថ្ៃដ្េះ អីុាល ម ាជំដ្ឿ
ខាងា្នា ដែលមា្ ំ្ ួ្ស្របាជ្ ១/៨ កនុង
ពិភពដលាក។ វាាា្នា ដែលបា្ស្រេបែណ្ដ ប់
កនុងស្របដទ្យ្អារា ប់ទាងំឡាយ ដៅ មជឈមិបូ ៌ ្ិង
អាន្តេវ ិកខាងដជើង ដេើយឥទ្យធិពលរប្់វា បា្រាល
ោលែល់ឥណ្ឌូ ដ្្ីុ មា ដឡ្ីុ ្ិងបា េីាា  ្ 
ស្រពមទាងំស្របដទ្យ្ដ្សងៗដទ្យៀត្ ដៅទ្យវីបអា្ីុ។ 
ដលើ្ពីដ្េះដទ្យៀត្ ជ្ម ូ្លុ ីម ដែលាអនកដររព
ា្នាអីុាល ម បា្រ្់ដៅកនុងស្របដទ្យ្ាដស្រ ើ  ្
 ្ដពញពិភពដលាក  ដទាេះបីាញឹកញាប់បា្
កាល យាជ្ាត្ិភាេត្ិ ក៏ដោយ។ ដោយស្រត្ូវបា្
ដេដររពយា ងស្រាល ដស្រៅថាាពាការ ី្ិ្ស
រប្់  Mohammed បា្ដជឿាក់ថា រត្់បា្
្ិយាយែល់ពិភពដលាក ដែលបា្លាត្ស្រត្ោង
ដោយ Allah ឬស្រពេះ (God) ដែលស្រត្ូវបា្កត្់ស្រតាកនុង
េមពី រកូរា ្(Koran)។ ដោយស្រត្ូវបា្្រដ្រា
ភាាអារា ប់  េមពី រកូរា ្ មិ្ស្ររ្់ដត្កាល យា
                                                 
26 Malise Ruthven, Islam in the World (New York: 

Oxford University Press, 2000) 

ដ្ៀវដៅា្នាែ៏ពិ្ិែាបំ្ុត្រប្់អីុាល ម
ប ុ ដណ្ដណ េះដទ្យ ប ុ ដ្ដ ដថ្មទាងំាស្របភព ាប់ ្ិង
្ីលវទិ្យាអាាោ ស្រពឹត្ដ្ង ដែរកនុ ងអារា ប់  ្ិង
ស្របដទ្យ្កា្់ា្នាអីុាល ម្ងដែរ។ េមពីរកូរា 
្ភាេដស្រ ើ្ បា្រួម ដំណ្ក ែល់្ុភវ ិ្ ិ ា័យន្
ការរួបរួមវបបធម៌អីុាល ម ្ិងអារា ប់។ ដៅដពល
មួយដនាេះ បកស្មព័្ធអារា ប់ ដែលមា្ការដឈាល េះ
ស្របដកករន ដនាេះ បា្រួបរួមរន  ដៅដស្រកាមទ្យង់ន្ការ
ពស្រងីកា្នាអីុាល ម  ្ដពញពិភពដលាក។ 

ស្រត្ឹមឆ្ន ៦ំ៦១ កងកមាល ងំអារា ប់ បា្កា្់
កាប់ ្ ិងបដងកើត្ា្នាអីុាល ម ាា្នា្លូ វការ 
ដៅស្របដទ្យ្ Palestine, Syria, Persia, and Egypt។ ទី្យ
ស្រកុង Bagdad, Cairo, Damacus, and Cordoba បា្
កាល យាមជឈមណ្ឌ លែ៏មា្កិត្ដិនាមន្ការអប់រ ំ
្ិងវប បធម៌ អីុាល ម។ ស្រកុ ងបាោែ ដែលា
មជឈមណ្ឌ លអប់រែំ៏ធំមួយដនាេះ ាកដ្លងដែល
អនកស្របាជោពួកអារា ប់ ស្រកិក អីុរ  ង់ ្ ិងជវីេវ បា្ផ្ទល ្់
បដូ រេំ្ ិត្រន ។ 

បនាេ ប់មក ាវក័រប្់ Mohammed បា  ្ 
ប្ដពស្រងីកឥទ្យធិពលា្នាអីុាល ម តាមរយៈ
្ញ្ា័ យ ្ិងកំដណ្ដស្របថ្មី។ ដស្រកាយដពលវាយ
ែដណ្ដើ មបា្ទ្យវីបអាន្តេវ ិកខាងដជើង អណំ្ដ អារា ប់ 
លាត្្្ធឹងែល់ដអ្ា ញ។ ដៅទី្យដនាេះ ជ្អារា ប់
អីុាល ម្ិងពួកអនកកា្់ា្នាស្រេិ្ដដលាក ខាង
លិ  បា្ត្  ្ូ ស្របយុទ្យធដែើមបអីំណ្ដ  ្ិងទឹ្យកែី 
ប ុ ដ្ដក៏បា្ខេីេំ្ ិត្ពីរន ដៅវញិ ដៅមក27។  រាា
ណ្ដ ស្រកអីុាល ម (Moorish)ន្ស្របដទ្យ្ដអ្ា ញ 
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បា្ប្ដរេូត្ែល់ឆ្ន ១ំ៤៩២ ដៅដពលដែលពួក
ដេស្រត្ូវបា្វាយែដណ្ដើ ម ដោយពួក្ស្រត្ូវន្
ស្របដទ្យ្ដអ្ា ញ ដែលកា្់ា្នា ស្រេិ្ដ28

។ កនុង
អំឡុងដពលន្ពួក Moorish, Cordoba ដោយមា្
ស្របាជ្ ំ្ួ្ ៥០០,០០០ នាក់ ស្រពេះវហិារម ូ
្៧០០ ្ិងបណ្ដណ ល័យ ំ្ ួ្៧០ បា្កាល យា
មជឈមណ្ឌ លអប់រ ំ្ិងវបបធម៌អារា ប់ ដែលនាមុំខ
ដេ29។  

អនកស្របាជោអីុាល ម បា្បកដស្របអត្ាបទ្យដ ញ 
ពីអនក្ិព្ធស្រកិកបុរាណ្ ែូ ា Aristotle, Euclid, 
Archimedes, Hippocrates ដៅាភាាអារា ប់ ។ 
ាន នែដែលបា្បកដស្រប មា្ារៈ ្ំខា្់ែល់
ការអប់រអីុំាល ម ដេើយតាមរយៈការទាក់ទ្យងរន
រវាងពួកអារា ប់ ្ិងពួកអឺរ  ុប ស្រត្ូវបា្នាយំកដៅ
ដស្របើស្របា្់ដៅាការអប់រដំលាកខាងលិ ។ ា
ពិដ្្ Ibn-Rushd, or Averroës (1126-1198) បា្
្ិព្ធបទ្យអតាា ធិបាយែ៏្ំខា្់ ដៅដលើអារ ី្ ដូត្  
ដែលជេះឥទ្យធិពលែល់ អនកអប់រពួំកអឺរ  ុប ដៅមជឈមិ
្ម័យ។  

ភាពមា្វាិា ដស្រៅស្រជេះខាងអីុាល ម បា្នា ំ
ដៅែល់ភាពដជឿ្ដលឿ្ខាងតារាាន្ត្ដ េណិ្ត្ 
វទិ្យា ្ិងដវជាាន្ត្ដ។ ខាងេណិ្ត្វទិ្យា អនកស្របាជោ
អារា ប់ បា្ចាប់ដស្របើស្របព័្ធដលខពីឥណ្ដឌ  ប ុ ដ្ដ 
បា្បដងកើត្បដ្ាមដលខ្ូ្យែ៏ចាបំា ់។ ្វា្ុវត្ដ្ ៍
ដ្េះ បា្បដងកើត្ភាពង្ហយ ស្រ្ួលកនុ ងការជំ្ួ្
ស្របព័្ធឡាតាងំ ដែលដទ្យើ្ដទ្យង។ 

                                                 
28 Mortimer Chamber, Raymont Grew, David Herlihy, 

Theodore Rabb, and Isser Woloch, The Western Expe- 

rience (New York: Knopf, 1983), pp.228-235. 

ដៅ្ត្វត្សទី្យ២១ អ្ដរកមមបា្ប្ដ រវាង
វបបធម៌អីុាល ម ្ ិងអារា ប់ ្ិងពិភពដលាកខាងលិ
 ។ ដទាេះបីាមា្ទ្យនំា្់ នាដពលថ្មីៗយា ងខាល ងំក៏
ដោយ រវាងដលាកខាងលិ  ាពិដ្្ ្េរែា
អាដម រកិ ្ិងអារា ប់ ្ិងស្រកុមអីុាល ម ក៏ការជួប
ស្របទ្យេះាវជិាមា្ដថ្មដទ្យៀត្ បា្ដកើត្ដឡើងរវាងពួក
អារា ប់ ្ិងអាដម រកិ។ ាពិដ្្ ពួកអាដម រកិា
ដស្រ ើ្ កពុំងបា្ការយក ិត្ដទុ្យកោក់ ្ិង្ិកា
ដថ្មដទ្យៀត្ អពីំការរួម ដំណ្កន្អរយិធម៌អារា ប់ 
្ិងា្នាអីុាល ម  ដំ េះវបបធម៌ពិភពដលាក។ 

កនុ ងលទ្យធ្លន្ការវាយស្របហារ ដៅដលើ
មជឈមណ្ឌ ល ណិ្ជាកមមពិភពដលាក ដៅនថ្ៃទី្យ
១១ ដខកញ្ហញ ឆ្ន ២ំ០០១ ្ិងការដឆ្លើយត្បរប្់
្េរែាអាដម រកិាមួយការយក ិត្ដទុ្យកោក់
ដលើ ន្្តង្ហគ ម ដភរវកមម្ ិយម បា្ដកើ្ដឡើង  ដំ េះ
ការ្ិកាវបបធម៌អារា ប់ ្ិងា្នាអីុាល ម។ 
ដទាេះបីាពួកដភរវជ្មួយ ំ្ ួ្ ស្រត្ូវបា្កណំ្ត្់
អត្ដ្ញ្ហញ ណ្ ថាមា្្ញ្ហា ត្ិមកពីស្របដទ្យ  ្       
អារា ប់ ក៏ដោយក៏្កមមភាពទាងំឡាយត្ិ តួ្  
មិ្បា្ត្ណំ្ដងការេិត្ែល់ជ្អារា ប់ទាងំអ្់ 
្ិងឆ្លុេះបញ្ហេ ងំែល់ជដំ្ឿអីុាល ម។ ដែើមបយីល់ែឹង
ពីការផ្ទល ្់បដូ រកមាល ងំពិភពដលាកដនាេះ ាលាដរៀ  ្
្ិងមហាវទិ្យាល័យអាដម រ ិក កំពុងយក ិត្ដ
ទុ្យកោក់ដថ្មដទ្យៀត្ ដែើមបរីាប់បញ្េូ លមុខវាិា ្ិកា 
ដៅដលើស្របាជ្ ្ិងវបបធម៌អារា ប់ ្ិងា្នា 
អីុាល ម។ 
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