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ប្រភពនៃការអរ់រកំ្នងុពិភពលោក្ចារ់ពីមជ្ឈមិសមយ័ 
 

ដោយ៖ រណ្ឌិ ត ស ូសធុីរ 
មន្ត្រីស្រាវស្រាវនាយកោា ្វទិ្យាាន្ត្រអប់រ ំ 

                    ន្វទិ្យាាា ្ម្ុ្សាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាាន្ត្រ្ ងគម រាជបណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុា 
 

១-វរបធម៌  ៃិងការអរ់រ លំៅមជ្ឈមិ
សម័យ 

ក្-ឱៃភាព រន្ទា រ់ មក្ការ
ៃិយមល ើងវិញក្នងុការសកិ្ា 

ស្របវត្ដិ វ ទូិ្យ  បា្កំណ្ត្់យក្ហ
្វត្ស ដៅចដនាល ោះឱ្ភាពន្ស្រកុងរ  ូម ្ិង
បុ្្ម័យ (៥០០-១៤០០គ.្.) ថាា
មជឈ ិម្ម័យ (Middle Ages or midieval 
period)។ ្ករាជន្វបបធម៌ ្ិងការអប់រ ំ
ដោកខាងលិចដ្ោះ បា្ោត្្្ធឹងពីចុង
បញ្ច ប់ន្្ករាជកាល ្ីុករ  ូមុងំ-ស្រកិក ្ិង
ការចាប់ ដ្ដើ មន្អវី ដែលដយើងដៅថា           
្វ្ម័យ។ វាស្រត្ូវបា្កំណ្ត្់ាដលើក
ែបូំងដោយឱ្ភាពកនុងការ្ិកា ដហើយ
បនាា ប់មក ដោយការ្ិយមដ ើងវញិន្
ពួកអនកអប់រដំែលម្វាិា ដស្រៅស្រជោះ។ 

ខ-ស្ថា រ័ៃនៃការសកិ្ា 
ដស្រកាយដពលដែលចស្រកភពរ  ូមុងំ

ខាងលិច ស្រត្ូវបា្ែួលរលំដៅ ស្រពោះវហិារ
កាតូ្លិក (The Chatolic Church) ដែលស្រត្ូវ
បា្ែឹកនាដំោយ្ដមរចប ូប (The pope)
                                                 
1 C. Stephen Jaeger, The Envy of Engels: 

Cathedral Schools and Social Ideals in 

កនុ ងទី្យស្រកុងរ  ូមដនាោះ ដោរដពញដៅដោយ
ភាពគ្មា ្អនកស្រគប់ស្រគងដ្នកអប់រ ំវបបធម៌ 
្ដោបាយ ដែលទ្យទួ្យលបា្លទ្យធ្ល   
ដ ើយ។ កនុងអ ុំងដពលមជឈមិ្ម័យ ការ
អប់រកំនុ ងស្របព័្ធដៅបឋម្ិកាអឺរ  ុប បា្
ធ្លល ក់ ដៅដលើ ស្រពោះវហិារកនុ ងាោដរៀ្
បពវជិត្ អនកស្រ្ុកដជើងវត្ដ។ ដៅកស្រមិត្
មធយម្ិកាទងំាោបពវជិត្ ទងំមហា
ស្រពោះវហិារ ្ដល់កមាវធិី្ិកាទូ្យដៅ។ ឧត្ដម
្ិកា បា្ដកើ ត្ដ ើ ងដ ើ ងដៅកនុ ង 
ាកលវទិ្យាល័យន្ស្រកុង Paris, Bologna, 
Salerno, Oxford, and Cambridge1។ ោណិ្ជាករ 
្ិងអនកម្វាិា ជីវៈរក្ីុកនុង្ងគម ក៏បា្
បដងកើត្ាោដរៀ្មួយចំ្ួ្ ដែល្ដល់
ការអប់ រ ំមូលោា ្ ស្រ ពមទ ំងបណ្ដុ ោះ
បណ្ដដ លោណិ្ជាកមា។ អ្សឫទ្យធិ  ្ិកា
យុទ្យធាន្ត្ដទ្យព័ ្ិងដគ្មលការណ៍្ ភាពា
អនកកាល ហា្ស្របកបដោយ្ីលធម៌កនុ ង
ស្របាាទ្យនានា។ 
  

Medieval Europe, 950-1200 (Philaidelphia: 

University of Pennsylvania Press, 1994), p.153. 
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គ-ការចូលសកិ្ា 
ដៅកនុង្ករាជស្រកិក ្ិងរ  ូមុងំមុ្

ដ្ោះ ម្ុ្សត្ិចតួ្ចបំ្ ុត្ បា្ចូល្ិកា
ដៅមជឈមិ្ម័យ ាបឋមម្ុ្សស្របុ  ្
ដែលម្ដ្្ការចូលដៅកនុ ងវាិា ជីវៈ
ា្នា កនុងនាមាបពវជិត្ ស្រពោះ្ងឃ ឬ
្មជិកន្បទ្យបញ្ជា បពវជិត្។ ម្ុ្សមួយ
ភាគធំបំ្ុត្ គឺាដ្វកា ដែលាកមាករ
ក្ិកមា ដៅដលើស្រទ្យពយ្មបត្ដិមច ្់ែីពួក
្កដិភូមិដនាោះ ាទូ្យដៅាអ្កខរជ្។ 

ឃ-ការអរ់ រ ំស្ដសរី  លៅមជ្ឈមិ
សម័យ 

លកខខណ្ខ ន្ត្ដី  កនុ ង្ងគមមជឈមិ
្ម័យ ម្ភាពដ្សងៗគ្មន  ដៅតាមវណ្ណៈ
ដ្ែាកិចច  ្ងគមរប្់ដគ។ ដទោះបីា
ា្នាស្រគិ្ដ ដៅមជឈ ិម្ម័យ បា្
្ងកត្់ធង្់ដៅដលើ្មភាព ខាងាា រត្ីន្
ន្ត្ដី  ្ិងធមាាត្ិន្អាោហ៍ពិោហ៍ដៅ
តាម្ចាច ស្របណិ្ធ្ល្កដី ន្ត្ដីដៅដត្ប្ដម្
តួ្នាទី្យ ដែលបា្បញ្ញត្ដខាង្លូ វ្មធម៌
ដភទ្យតាមស្របនពណី្។ ទ្ី ្ិងវណ្ណ ៈ
ក្ិករ បា្្ិកាពី្ាោះ្ដមបង ្ិងកិចច
ការចិញ្ចឹ មកូ្ាធមាតា តាមការស្រតាប់តាម
មតារប្់ពួកដគ។ ន្ត្ដី វណ្ណៈអភិជ្ ក៏
បា្ដធវើតាម្ងដែរ្ូវបញ្ញត្ដិ ន្វណ្ណៈ
រប្់ខលួ្ដគ ្ ិងបា្្ិកាពីតួ្នាទី្យ ែ៏្ម

                                                 
2 Judith M. Bennet, Medieval Women in Modern 

Perspective (Washington, D.C.: Americal 

Historical Associa- tion, 2000). 

រមយដៅ ្ ឹងដគ្មលការណ៍្ន្ភាពកាល ហា  ្
ដែលស្របកបដោយ្ីលធម៌ (Chivalry) 
ដែលាញឹកញាប់ម្បំណ្ងចាត្់ដចង
ជីវតិ្ដៅកនុងដគហោា ្ែ៏្ដុក្ដមភ ្ិងដៅ
កនុងស្របាាទ្យ2។ ស្រពោះវហិារដៅមជឈមិ្ម័យ 
បា្្ដល់្ូវឱកា្អប់រ ំ្ស្រមប់ន្ត្ដីតាម  
រយៈ្ហគម្៍ា្នា។ អាវា្ែូ្ជី 
ែូចាវត្ដទងំឡាយ ម្បណ្ដណ ល័យ្ិង
ាោដរៀ្ ដែើមបដីស្រត្ៀមដរៀបចែូំ្ជី ដធវើ
តាមវធិ្ល្ា្នាន្្ហគម្៍រប្់ពួក
ដគ។ 

៧ - ១ - Aquinas: កា រ អ រ់ រ ំ
ប្រក្រលោយភាពមាៃវិជ្ជា លប្ៅប្ជ្ះ  

ក្-ជ្ំ លៃ ឿ  ៃិងលេតុផល  រ ួម
រញ្ចូលគ្នន  

ដៅស្រត្ឹម្ត្វត្សទី្យ១១ អនកអប់រនំា
មជឈមិ្ម័យ បា្អភិវឌ្ឍស្របព័្ធទ្យ្ស្
វាិា  ដែលដ្ែកដលើ្ិទធ ្ដា្្វទិ្យា 
(Scholasticism)ដ ែលាវ ិធី មួយន្ការ
អដងកត្ភាពម្វាិា ដ ស្រៅស្រជោះ ្ិងការ           
បដស្រងៀ្។ បពវជិត្ ដែលាអនកបដស្រងៀ  ្
ដ្ែកដលើជដំ្ឿ ្ិងដហតុ្្ល ាស្របភពន្ 
ជដំ្ឿបដ្ាម។ ពួកដគបា្ទ្យទួ្យលយកគមពីរ
ពិ្ិែា ្ិងការ្ិព្ធរប្់បិតាស្រពោះវហិារ
ថា ាស្របភពន្ោកយ ដែលបា្ោត្
ស្រត្ោងដោយស្រពោះ។ ស្រគូបដស្រងៀ្ ដែលា
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បពវជិត្ ដជឿាក់ថា  ចិត្ដរប្់ម្ុ្ស អាច
ដធវើ ដគ្មលការណ៍្អ្ុម្ដលើកទី្យ មួយ
ដែល (ដៅដពលដែលបភំលឺឱយចា្់ ដោយ
ស្របភពស្រពោះគមពីរ) ាស្របភពន្ជដំ្ឿ។ 

ខ-ការផសះផារប្ពះគមពីរ ជ្ជមួយ
វិចារប្ក្ិក្ 

ទ្យ្ស្វាិា  ដែលម្វាិា ដស្រៅស្រជោះ 
្ិងការអប់រ ំបា្ឈា្ែល់ភាពកំពូល 
(Zenith) ដៅកនុង The Summa Theologiae of 
Saint Thomas Aquinas(1225-1274)ា
ា្ វ្ទូិ្យ Domi- nican ដៅាកលវទិ្យាល័យ 
បា រ ី្ ។ Aquinas ស្រត្ូវបា្យកចិត្ដទុ្យកោក់
ាដលើកែំបូងាមួយការ្សោះ្ារស្របភព
ទងំឡាយ ដែលាការ្ារភាា ប់ជដំ្ឿតាម
ស្រពោះគមពីរ ាមួយទ្យ្ស្វាិា ស្រកិករប្់អារ ី
្ដូត្។ Aquinas បា្ដស្របើស្របា្់ទងំជំដ្ឿ 
ទងំវចិារ ដែើមបដី្លើយ្ំណួ្រាមូលោា  ្
អពីំបញ្ញត្ដិ ស្រពោះរប្់ា្នាស្រគិ្ដ ដែល
ាធមាាត្ិម្ុ្ស ្ ិងចស្រកវា  ដហើយ្ិង
ទ្យំនាក់ ទ្យំ្ងរវាងស្រពោះ ្ិងម្ុ្ស 3។ 
្ស្រមប់ Aquinas ម្ុ្ស បា្ែដំណ្ើ រការ
រចនាដៅដោយដ្នករាងកាយ ្ិងដ្នក
ស្រ ព លឹ ង។  ដ ទ ោះបី ា ដ គ រ ្់ ដ ៅា
បដណ្ដដ ោះអា្្នដលើដ្្ែី ដគ្មលបណំ្ង
កពូំលរប្់ដគ ដែើមបទី្យទួ្យលយកបទ្យពិដាធ 
អ្្ដភាពាមួយស្រពោះ។ ែូចអារ ី្ដូ ត្ 
                                                 
3 Francis J. Selman, Saint Thomas Aquinas: 

Teacher of Truth (Edinburg, Scotland: T& 

Clark, 1994); and Etienne Gilson, The 

Aquinas អោះអាងថា ចំ ដណ្ោះ ែឹងរប្់
ម្ុ្ស ចាប់ ដ្ដើមតាមឥន្ត្ាីោរមាណ៍្  
ដហើយបញ្ចប់ដោយបញ្ញត្ដិ្ីយកមា។ 

ដ ៅ កនុ ង ាន ន ែ  de Magistro 
(Concerning teacher)  Aquinas បា ្
បរោិយវាិា ជីវៈរប្់ស្រគូថា ាជំដ្ឿ្ស ំ
គ្មន  គឺកដី ស្រ្ឡាញ់ ្ិងការ្ិកា។ ស្រគូ
បដស្រងៀ្ាវាិា ករដែលដចោះ្ញ្ាឹ ង គិត្
ភាន ក់ងារ្ិកា្កមា ជំនាញការដលើមុខ
វាិា  អនកបដស្រងៀ្ស្របកបដោយបណិំ្្ ្ិង
ាអនក ស្រ្ឡាញ់ម្ុ្ស។  

គ-មុខវិជ្ជា ដែលជ្ជក្មមវតាុ
សកិ្ា 

ស្រគូបដស្រងៀ  ្ដែលម្វាិា ដស្រៅស្រជោះ 
ាបពវជិត្ ដហើយាោដរៀ្ស្រត្ូ វបា្
ស្រគប់ស្រគង ្ ិងការោរដោយស្រពោះវហិារ។ កមា
វធិី្ិកា ស្រត្ូវបា្ដរៀបចឱំយដៅាមុខវាិា
្លូ វការ ដោយអ្ុវត្ដ តាមស្របនពណី្្ិលបៈ
ដ្រ ីែូចាដៅឧត្ដម្ិកា មុខវាិា  ស្រត្ូវ
ម្ ត្កកវទិ្យា គណិ្ត្វទិ្យា ទ្យ្ស្វាិា
្ីលធម៌ ្ិងធមាាត្ិ បរមត្ាវទិ្យា ្ិង
ា្្វទិ្យា។ កនុងការបដស្រងៀ្ រប្់ខលួ  ្ស្រគូ
ស្រត្ូវដស្របើអំណ្ោះអំណ្ដងស្របកបដោយត្កក
វ ទិ្យា គឺ វចិារអ្ុម្ដញក (Deductive 
reasoning) ដែើមបបីដងកើត្អងគពុទ្យធិ ដែលស្រត្ូវ

Christian Philosophy of Saint Aquinas (Notre 

Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 

1994. 
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បា្ដរៀបចរួំចដហើយ។ វា្ងកត្់ធង្ ់ដៅដលើ
ដគ្មលការណ៍្មូលោា ្ ្ិងការអ្ុវត្ដ។ 
កនុងការបដ្ាមដៅដលើការ្ិកាកនុងស្របព័្ធ 
Aquinas បា្ទ្យទួ្យលាគ ល់ារ:្ ំខា្់ន្
ការ អប់រមំិ្្លូ វការ តាមរយៈស្រគួារ មិត្ដ 
ភ័ន្តកដ ្ ិងបរាិា ្4។ 

ដៅដស្រកាយកាលែ៏យូរន្មជឈមិ
្ម័យ ្ិងរហូត្មកែល់ដពលបចចុ បប្ន 
ទ្យ្ស្វាិា រប្់Aquinas ស្រត្ូវបា្ដគដៅ
ថា Thomism បា្ជោះឥទ្យធិពលែល់ការអប់រ ំ
កនុងវហិារកាតូ្លិក ដែលវាស្រត្ូវបា្ដស្របើា
មូលោា ្ន្ាោដរៀ្ ដែលម្ជំដ្ឿ
ដៅដលើាោដរៀ្។ ដៅកនុ ង្ហរែា
អាដម រកិ ាោដរៀ្កាតូ្លិក គឺាស្របព័្ធ
ាោដរៀ្មិ្ដម្ាធ្លរណ្ៈែ៏ធបំំ្ ុត្ 
ដែលម្្ិ្ស ចុោះដឈាា ោះចូលដរៀ្ចំ្ ួ្
២,៥១១,០៤០នាក់ ដៅកនុ ងាោដរៀ្
ចំ្ួ្៨,១០២ាោ5។  Thomism ក៏បា្
ជោះឥទ្យធិពល្ងដែរ ែល់ពួកម្ុ្ស្ិយម 
ដែលមិ្ដម្ាា ្នា ែូចា Mortimer 
Adler ដែលបា្អភិវឌ្ឍ្ំដណ្ើ  Paideia 
(បកស្រាយដៅដពលដស្រកាយ )។  

៧-២-ការរមួចំដណ្ក្ពីមជ្ឈមិ
សម័យ ចំល ះការអរ់រលំោក្ខាងលចិ 

ចំលណ្ះែឹងដែលបាៃរក្ាទុក្ 
ៃិងការរលងកើតប្គឹះស្ថា ៃអរ់រ ំ

                                                 
4 John W. Donohue. St. Thomas Aquinas and 

Education (New York: Random House, 1968), 

pp. 76-79. 

អនកអប់រមំជឈ ិម្ម័យ បា្រួម
ចំដណ្កែល់ការអប់រមំជឈមិ្ម័យា
បឋម គឺតាមការរកាទុ្យក ្ិងការបដងកើត្
ស្រគឹោះាា ្អប់រ  ំគឺថា តាមការបងាា ញវា 
ាមួយស្រកបខណ្ឌ  ដែលបា ដ្រៀបចសំ្រត្ឹមស្រត្ូវ។ 
ាោដរៀ្ស្រពោះវហិារ វត្ដ ្ិងដជើងវត្ដទងំ
អ្់ បា្ដ្ារចដំណ្ោះែឹងតាមរដបៀបដ្ោះ។ 
តួ្ោ ងន្្ិនាន ការដ្ោះ គឺាាកលវទិ្យា
ល័យមជឈមិ្ម័យ ដែលាមូលោា ្ស្រគឹោះ 
ស្្រមប់ាកលវទិ្យាល័យទ្យដំ ើ្ប។ ាមួយ

កដំពងទងំដ្ោះ អនកអប់រមំជឈមិ្ម័យ មិ្
ស្រគ្ម្់ដត្បា្បដស្រងៀ្ដទ្យ ប ុ ដ្ដ ដែមទងំ
បា្រកាទុ្យកចដំណ្ោះែឹង តាមការកត្់ស្រតា 
្ិងស្របមូលចងស្រកងាស្រកមដទ្យៀត្្ងដែរ។ 
៨-មៃុសសៃិយមលៅរុៃសម័យ 

ក្-ការៃិយមល ើងវិញៃូវ
ទិែឋភាពនៃកាា សុកី្ 

បុ្្ម័យ ដែលបា្ចាប់ដ្ដើមកនុង
្ត្វត្សទី្យ១៤ ដហើយឈា្ែល់ចំណុ្ច
កំ ពូលកនុ ង្ត្វត្ សទី្យ១៥ ដោយកត្់
្មគ ល់ ដៅដលើការ្ិយមដ ើងវញិ្ូវ
ទិ្យែាភាពម្ុ្ស្ិយមន្អកសរាន្ត្ដ    
ឡាតាងំ ្ិងស្រកិក។ វាស្រត្ូ វបា្ដគចាត្់
ទុ្យការយៈដពលអ្ដរកាល រវាងមជឈមិ
្ម័យ ្ិង្វ្ម័យ។ អនកស្របាជញបុ្
្ម័យន្ម្ុ្ស្ិយមកាល ្ីុក ែូចាការ

5 Private School Universe Survey, 1999-2000, 

http: nces.ed.gov/pubsearch (01/12/2003). 
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អប់រ ំ្ិងាោដរៀ្មជឈមិ្ម័យ បា្
បដងកើត្ស្របភពជនំាញរប្់ដគកនុងអត្ីត្កាល 
្ិង្ងកត្់ធង្់ដលើអកសរ្ិលបក៍ាល ្ីុក។ 
ដទោះាោ ងដ្ោះកដី  មិ្ែូចទ្យ្ស្វាិា
មជឈមិ្ម័យដទ្យ ពួកម្ុ្ស្ិយមកាល ្ីុក 
យកចិត្ដទុ្យកោក់ដត្ដៅដលើអកសរ្ិលប ៍
ាងា្្វទិ្យា6។ 

ខ-មៃុសសៃិយមដររកាា សុីក្
ក្នងុប្រលទសអុីតាល ី

បុ្្ម័យ ស្រត្ូវបា្ដគកត្់្មគ ល់
ាពិដ្្កនុ ងស្របដទ្យ្អីុតាលី ាកដ្លង
ដែលការរ្់ដ ើងវញិខាងោណិ្ជាកមា 
្ដល់មូល្ិធិែ៏ដស្រចើ្ពី្ិលបៈ ្ិងអកសរ
ាន្ត្ដ។ ម្ុ្ស្ិយមកាល ្ីុកអីុតាលី 
ដោយចាត្់ទុ្យកខលួ្ឯង ាវរជ្អកសរាន្ត្ដ 
ដនាោះ គឺ ស្រត្ូ វបា្្វ័យស្របកា្ថា ឆ្ា ំ
ចំដណ្ោះែឹង (Custodians of knowledge)។ 
ដៅអីុតាលី ាន នែDante, Petrarch, and 
Boccaccio បា្្លុ ោះបញ្ជច ងំការ្ិយមដ ើង
វញិ ដ្នកអកសរាន្ត្ដម្ុ្ស្ិយម។ ពួក
អភិជ្អីុតាលី បា្បដងកើត្ាោដរៀ្
ម្ុ្ស្ិយម ដែើមបដីរៀបចំកុមរកនុ ងការ
្ិកាដបបកាល ្ីុក ដែលស្រត្ូវ្ិយមដ ើង    
វញិ។  

 
 

                                                 
6 J. R. Hale, Renaissance Europe (New York: 

Basli Blackwell, 2000). 
7 Baldesar Castigliore, The Book of the Courtier, 

trans.  C. S. Singleton (New York: Doubleday, 

គ-ពួក្ររវិារលសរចជ្ជគំរមូួយ 
ដោយជំទ្់ ដៅ្ឹង ស្រ បព័ ្ធ

ទ្យ្ស្វាិា ្ិទធ ្ដា្នា អនកអប់ រ ំ
ម្ុ្ស្ិយមកាល ្ីុក បា្ស្រត្ ប់ាាែាី
ដៅរកអីុ្ូស្រកាត្ (Isocrates and Quintilian)
។ កនុងអកសរ្ិលបស៍្រកិក ្ ិងឡាតាងំ ដគបា្
រកដ ើញគរូំន្ឧត្ដមភាពអកសរាន្ត្ដ ្ិង
រចនាបែ ឧត្ដមគត្ិន្ម្ុ្ស ដែលម្
ការអប់រ ំ្ិងទ្យ្ស្ៈគត្ិបណ្ឌិ ត្បុរាណ្
កាល ដែលគួរស្រ្ឡាញ់ាទី្យបំ្ុត្។ 
្ស្រមប់អនកអប់រមំ្ុ្ស្ិយម ពួកបរវិារ
ដ្ដច បា្កាល យាម្ុ្សគំរូ ដែលម្
ការអប់រ។ំ ម្ុ្សមន ក់ ដែលដបបបទ្យ ្ិង
ភាពនែលែនូ រ ស្រត្ូវអប់រដំោយដ្រកីនុ ងអកសរ
ាន្ត្ដកាល ្ីុក។ ពួកបរវិារដ្ដច ាអនកការ
ទូ្យត្ែ៏ បុិ្ស្រប្ប់  ដែលអាចដធវើាអនក
ស្រគប់ ស្រគងែ៏លែកនុ ងកិ ចចការរប្់ រែា។ 
Baldesar Casti-  gliore (1478-1529) បា្
ពិពណ៌្នាពួកបរវិារដ្ដច ្ិងការអប់រ  ំ
ដែលម្ារៈ្ំខា្់ែល់ អកសរាន្ត្ដ
ស្រកិក ្ិងឡាតាងំ ស្រពមទងំដ្ចកដីគួរ្ម 
តាមរដបៀបបរវិារដ្ដចកនុ ងដ្ៀវដៅរប្់
គ្មត្់ The Book of the Courtier7។ 

 
 

1959). A Commentary is Peter Burke, The Fortunes 

of Courtiers: The European Reception of 

Castigliore’s Cortigiano (University Park: 

Pennsylvania State University Press, 1996). 
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ឃ-ការគិតែ៏លអតិលអៃ ់
អនកអប់រមំ្ុ្ស្ិយមបុ្្ម័យ 

ាម្ុ្ស ដែលម្ការដចោះែឹងខាងអកសរ
ាន្ត្ដ ែូចា អនក្ិព្ធ កវ ីអនកបកដស្រប ្ ិង 
អនករោិះគ្់។ ស្រគូបដស្រងៀ្ដែលា្ិលបករ 
អនករោិះគ្់្ងគម ្ិងការ្ិយម ពួកដគនា ំ
មក្ូវការបុិ្ស្រប្ប់កដំបលង ្ស្រម្់ ្ិង
ការ្ិព្ធដែៀលត្ាោះ ស្រពមទងំពហូ្ុត្ភាព 
ចំ ដោោះការងាររប្់ ពួកដគ។ ដោយ
ស្របដមើលដមើលការបញ្ជា ក់អោះអាង នាដពល
្ពវនែងដ្ោះ ដៅដលើការគិត្លែិត្លែ្ ់ដនាោះ 
ពួកដគដ្វងរកអប់រមំ្ុ្ស ដែលម្ចិត្ដ
គិត្បា្លែិត្លែ្់ ដែលអាចស្របឆ្ងំ្ឹង
ទ្យំដ្ៀមទ្យមល ប់ ដែលម្រួចដហើយបងាា ញ 
្ិងដកភាព្មរមយ កនុ ងអកសរាន្ត្ដ ្ិង 
ជីវតិ្។ ដៅកនុងអឺរ  ុបដប កខាងដជើង ពួកអនក
ស្របាជញម្ុ្ស្ិយម បា្ពិ្ិត្យោ ងលែិត្ 
លែ្ ់្ូវាន នែា្្វទិ្យាមជឈមិ្ម័យ។ 

ប ុដ្ដ ពួកម្ុ្ស្ិយមបុ្្ម័យ 
ាញឹកញាប់ បា្ដចៀ្វាងរវាងខលួ្ឯង 
្ិងចំ្ួ្ម្ុ្សែ៏ដស្រចើ្ ដោយែកយក    
បញ្ញត្ដិែ៏្ខំា្់ន្ធមាាត្ិម្ុ្ស ពីអកសរ
ាន្ត្ដ ដែលម្វយ័ចណំ្ដ្់ដោយស្របុង
ស្របយ័ត្ន។ ដៅដពលដែលស្រាទ្យោំងំបាយជូរ 
ដែលបា្្លិត្ែ៏លែ ស្រត្ូ វបា្ដគដស្របើ
ស្របា្់ដែើមបលីអំអាហារោង ចែ៏នែលែនូ រដនាោះ 
                                                 
8 For Biographies of Erasmus, see Leon E. 

Halkin, Erasmus: A Critical Biography 

(Oxford, U.K., and Cambri- dge, Mass.: Basil 

ការអប់រមំ្ុ្ស្ិយម គឺាម្ុ្ស ដែល
ាគ ល់ពីាា ្ភាពពិត្ស្របាកែ។ វាមិ្ស្រត្ូវ
បា្ដគ្ដល់ឱយជ្ស្រគប់គ្មន ដនាោះដទ្យ ដត្រកា
ទុ្យក ស្្រមប់វរជ្។ 

ង-ការចូលល រ ៀៃ ដ ែលមាៃ
ក្ំណ្ត់ 

បុ្្ម័យ មិ្បា្ពស្រងីកការយក
ចិត្ដទុ្យកោក់ ែល់ាោដរៀ្ ខាល ងំដពកដទ្យ។ 
ពួកម្ុ្ស្ិយម ដែលបា្ដស្រត្ៀមដរៀបចំ
ទុ្យក(បឋម្ិកា) ្ិងាោមធយម្ិកា 
បា្អប់រកុំមរ អភិជ្ ្ិងវណ្ណៈខព្់។ 
ាោបឋម្ិកា បា្បដ ស្រមើ វណ្ណ ៈ
ោណិ្ជាកមាកណ្ដដ ល។ កុមរដែលម  ្    
វណ្ណៈដ្ែាកិចច្ងគមទប បា្ទ្យទួ្យលការ
អប់រកំនុងស្របព័្ធត្ិចតួ្ច។ 

៨-១-Erasmus: អនក្រ ះិគៃ់  ៃិង
មៃុសសៃិយមវិទូ 

ក្- Erasmus អំពីការអរ់រ ំ
Desiderius Erasmus (28 October 

1466-12 July 1536, Dutch) ាម្ុ្ស្ិយម
វទូិ្យកាល ្ីុក ដែលនាមុំខដគ ដៅបុ្្ម័យ 
ដែលស្រត្ូវបា្ពណ៌្នា ថាាស្រគូគរូំកនុងនាម
ាម្ុ្ស្ិយម្កល8។ ឥរោិបែរប្់
ស្រគូម្ុ្ស្ិយមវទូិ្យ្កល  គួរដត្្ដល់្ូវ
បឋមវធិ្ល្កនុង្ិលបៈដ្រ ីាពិដ្្ដៅ
កនុ ងមុខវាិា  ែូចាអកសរាន្ត្ដ ភាា 
ស្របវត្ដិ វ ិទ្យ ា  ្ិ ងា្នា ដែលម្

Blackwell, 1993); and James McConics, 

Erasmus (New York: Oxford University Press, 

1991). 
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ស្របដោជ្ ៍ ដៅកនុងការបកដស្របាន នែកាល ្ីុក។ 
ែូចាQuintilianដែរ Erasmus ម្ទ្យ្ស្ៈ
ទូ្យលំទូ្យោយពីការអប់រ ំការ្ដល់ែបូំនាា  ្
ែល់មតាបិតា ដែលការអប់រ ំដៅ្ម័យ
ដែើម ម្ភាពចាំបាច់កនុ ងការបដងកើ ត្
ឥរោិបែ ្ ិងអាកបបកិរោិកុមរ ្ ស្រមប់
ការអប់រ ំ្ ម័យដស្រកាយ។ កុមរ ស្រត្ូវបា្ដគ
្ដល់្ិទ្យធិឱយមតាបិតា ្ិងស្រគូ ដែលាគរូំ
ន្ដ្ចកដីគួរ្ម (Civility) ្ ិងវបបធម៌។ 

ខ - កា រ ល លើ ក្ ក្ មព ស់ ែ ល់
លសៀវលៅ ៃិងអក្សរសលិប ៍ 

កនុងនាមាម្ុ្ស្ិយម Erasmus 
ម្ការស្រពួយបារមភបំ្ុត្ ាមួយការ
បដស្រងៀ្អកសរ្ិលប។៍ គ្មត្់បា្្ដល់
ដោបល់ថា ការជំ រុញ្ិ្សឱ យអា្
ដ្ៀវដៅលែៗ  តាមការឱយពួកដគ ស្រាវស្រាវ
អត្ា្ ័យរប្់អនក្ិព្ធ ដៅកនុងជីវតិ្ផ្ទា ល់
ខលួ្រប្់ពួកដគ។ គ្មត្់បា្ដលើកទឹ្យកចិត្ដ 
ស្រគូ បដស្រងៀ្ឱយដស្របើស្របា្់ការ្្ានា ដលបង 
្ិង្កមាភាពទងំឡាយ ដែើមបពី្យល់
អត្ា្័យន្ដ្ៀវដៅ។ Erasmus បា្
អភិវឌ្ឍវធិីែូចត្ដៅ ដែើមបបីដស្រងៀ្អកសរ
្ិលប៖៍ 

1-បងាា ញជីវស្របវត្ដិរប្់អនក្ិព្ធ។ 
2-កណំ្ត្់អត្ដ្ញ្ជញ ណ្ស្របដភទ្យន្

ដ្ៀវដៅ។ 
                                                 
9 William H. Woodward, Desiderius Erasmus: 

Concerning the Aim and Method of Education  

(New York: Teachers College Press, 1994). 

3-ពិភាកាែដំណ្ើ រាច់ដរឿង។ 
4-្ លុ ោះបញ្ជច ំងដៅដលើការអ្ុវត្ដ

ដ្នកទ្យ ស្ វាិា  ្ ិង្ ីលធម៌រប្ ់ដ្ៀវដៅ។ 
5-វភិាគរចនាបែ្ិព្ធរប្់អនក

្ិព្ធ9។ 
 គ-ការប្រឆងំជ្ំទាស់ ចំល ះ
អំលពើេងិា 

ការជំទ្់រប្់Erasmus ចំដោោះ
្ន្តងាគ ម ្ិងហិងា ស្រត្ូវបា្ដគបងាា ញឱយ
ដ ើញកនុងដ្ៀវដៅរប្់គ្មត្់ម្ដឈាា ោះ
ថា ការអប់ រ ំស្រ ព ោះអងគមច ្់  ដ ែលា
ស្រគិ្ដា្្ិក(១៥១៦) (The Education of 
the Christian Prince)10។  គ្មត្់បា្្ដ ល់
ែំបូនាា ្ែល់អនកទងំឡាយ ដែល្ឹងដធវើ
ា ស្រគូបដស្រងៀ្ដទលែល់ស្រពោះអងគមច ្់ 
ដែើមបឱីយដជឿាក់ថា ស្រពោះអងគ បា្្ិកា
បា្ដស្រចើ្ែូច ដែលគ្មត្់អាច អពីំស្របាជ្
ន្ស្រពោះរាាណ្ដចស្រករប្់ស្រពោះអងគ ែូចា
ស្របនពណី្ ទ្យំដ្ៀមទ្យមល ប់ ាន នែ ្ិងបញ្ជា
ទងំឡាយ។ មិ្ែូដចាន ោះ Machiavelli ដែល
បា្អោះអាងថា ស្រពោះរាាគួរដត្ស្រគប់ស្រគង
ដោយដ្ចកដី ដកាត្ដស្រកង ្ិងភាពបុិ្
ស្រប្ប់ ឬ្ស្រមប្ស្រមួលដនាោះ Erasmus 
បា្្ដល់ ែំបូនាា ្ែល់ស្រពោះអងគមច ្់ ឱយ
ទ្យទួ្យលបា្ដ្ចកដី ស្រ្ឡាញ់ពីមុខវាិា
រប្់ខលួ្ ដហើយ្ិង្ិកា ្ិលបៈន្្្ដិ

10 Robert D. Sider and John B.Payne, eds. 

Collected Works of Erasmus (Toronto: 

University of Toronto Press, 1990). 
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ភាព ាពិដ្្ការទូ្យត្ ្ិងដជៀ្វាង       
ន្្តងាគ ម។ 

៨-២-រុៃសម័យែល់ការអរ់រ ំ
លោក្ខាងលចិ 

ក្-ការរញ្ជា ក្់ៃ័យលៅលលើអក្សរ
សលិប ៍ៃិងភាស្ថកាា សុកី្ 

ពួកម្ុ្ស្ិយមវទូិ្យបុ្្ម័យ 
បា្្ងកត្់ធង្់ដៅដលើចំដណ្ោះែឹងភាា
ស្រកិក ្ិងឡាតាងំ ថាា្ញ្ជញ ្មគ ល់ពិត្
ន្ម្ុ្ស ដែលម្ការអប់រ។ំ អ្់រយៈ
ដពលាដស្រចើ្្ត្វត្ស ចណូំ្លចិត្ដម្ុ្ស
្ិយមវទូិ្យកាល ្ីុក បា្បដងកើត្ការអប់រមំធយម
្ិកា ្ ិងឧត្ដម្ិកាដោកខាងលិច។ ដៅ
ទ្យវីបអឺរ  ុប ្ិង្ហរែាអាដម រកិ ាោវាិា
ជីវៈ មហាវទិ្យាល័យ ្ ិងាកលវទិ្យាល័យ
ាដស្រចើ្ ត្ស្រមូវឱយម្ចំដណ្ោះែឹងខាង
ភាាឡាតាងំ ្ស្រមប់ការចូលដរៀ្ រហូត្
ែល់ចុង្ត្វត្សទី្យ១៩។  

ខ-ចំ លណ្ះែឹ ងខាងមៃុស ស
ៃិយម (មិៃដមៃខាងវិទាស្ថស្ដសរ) 

វាាដរឿង្ខំា្់្ងដែរ ដែើមបកីត្់
្មគ ល់ថា Erasmus ្ិងអនកអប់ រ បុំ្
្ម័យដ្សងដទ្យៀត្ កពុំងជរុំញែល់បញ្ញត្ដិ
ន ្ចំ ដណ្ោះែឹងខាងម្ុ្ស្ិយម ឬ
មជឈមណ្ឌ លម្ុ្ស។ ាាងការឈា្
ដៅែល់ស្របធ្ល្បទ្យម្ុ្ស្ិយមរប្់ដគ 
តាមរយៈការអដងកត្ដបបវទិ្យាាន្ត្ដ ដនាោះ 
អនកអប់រមំ្ុ្ស្ិយម បា្ស្រាវស្រាវការ
យកចិត្ដ ទុ្យកោក់ រប្់ ដគ តាមអកសរ

្ិលប។៍ ដស្រកាយមកដគ្មលវធិី ដ្ោះអាច
ទ្យប់ ទ្យល់បា្្ឹងកំ ដណ្ទ្យស្រមង់ រប្់  
Rousseau, Comenius, Pesta-  lozzi, and 
Dewey  ដែលអនកទងំអ្់គ្មន  បា្ដោល
អាងស្របឆ្ងំ ្ ឹ ងការបដស្រងៀ្ ដែលបា្
្ងកត្់ធង្់ដៅដលើអកសរ្ិលប ៍ដៅដពល
ដែលមិ្បា្យកចិត្ដទុ្យកោក់ដៅដលើបទ្យ
ពិដាធ។ 

គ-លោងពុមព 
ការនចន ស្រ បឌ្ិ ត្ដរាងពុមពកនុ ងឆ្ន ំ

១៤២៣ កនុ ងទ្យវីបអឺរ  ុប បា្ដធវើឱយដជឿ្
ដលឿ្ែល់អកខរកមា ្ិងការ្ិកាអប់រគួំរ
ឱយចាប់ចិត្ដ។ មុ្ដពលម្ដរាងពុមព ្ ិ្ស
បា្ចមលងដោយ្ចិត្្ចង់្ូវការ្រដ្រ
តាមអា្ពីស្រគូ។ ការបដស្រងៀ្ដៅាកល
វ ិទ្យាល័យ គឺាបទ្យពិ ដាធពិ ដ្  ្
ចាបំាច់ ដែលកនុងដនាោះ្ិ្ស ឬ្ិ្សតិ្ កត្់
ស្រតាោកយ្មដីរប្់ាន្តាដ ចារយរប្់ពួក
ដគ។  

ស្រត្ឹមោក់កណ្ដដ ល្ត្វត្សទី្យ១៥ 
ពួកអឺ រ  ុ បបា្្លងកាត្់ ្ូ វបទ្យពិ ដាធ 
ាមួយ្ឹងស្របដភទ្យដោហធ្លតុ្ ដែលអាច
ដធវើចលនាបា្។ Johannes Gutenberg ាង
ទ្យងាត្ិអាលលឺ ម ង់មន ក់  បា្ស្របឌ្ិត្្ំ
ដោហធ្លតុ្ែ៏រងឹម ំដែើមបបីដងកើត្អកសរ
្ស្រមប់ដរាងពុមព។ គមពីររប្់គ្មត្់កនុ ងឆ្ន ំ
១៤៥៥ គឺាដ្ៀវដៅដលើកែំបូង ដែល
បា្ដបាោះពុមពដបបដនាោះ។ ការដបាោះពុមព 
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បា្រាលោលោ្ដពញទ្យវីបអឺរ  ុប ដោយ
្លិត្្លដកើ្ដទ្យវែងដ ស្រចើ្ាងមុ  ្
ដហើយ្ិងកាត្់ប្ាយចំណ្ដយ ដៅដលើ
ដ្ៀវដៅ។ វាបដងកើត្ព័ត្៌ម្ដែលអាច
ឈា្ដៅែល់ការអា  ្ដែលម្ភាពទូ្យលំ
ទូ្យ ោយាង មុ ្ 11។  វា ា ្ វ ក មា
បដចចកដទ្យ្ែ៏្ខំា្់ ដែល្លរប្់វា នា ំ
មកែល់ការាយភាយព័ត្៌ម្កុពំយូទ្យរ័។ 

 

៩-ការដក្ទប្មង់ខាងស្ថសន្ទ ៃិងការ
អរ់រ ំ

ក្-លសរភីាពពីប្រភពអំណាច
សលមរចសងឃរ ូ រ  (បា រ ជ្ជភាស្ថ
បាោងំ) 

ការដកទ្យស្រមង់ខាងា្នា ដៅ 
្ត្វត្សទី្យ១៦្ិងទី្យ១៧ ស្រត្ូវបា្ដធវើឱយម្
ការរដំជើបរជួំល ដោយការរោិះគ្់ពួកម្ុ្ស
្ិយម ដៅអឺរ  ុបខាងដជើងន្ាា ប័្ ្ិង
អណំ្ដចដៅមជឈមិ្ម័យ។ ដៅដពលដែល
ពួកម្ុ្ស្ិយម បា្ជំ្ួ្ស្របព័្ធ
ទ្យ្ស្វាិា ្ិទធ ្ដា្្វទិ្យាដនាោះ  
អណំ្ដចកណ្ដដ លរប្់ស្រពោះវហិារកាតូ្លិក 
ដែើមប ីោក់ឱយស្របត្ិបត្ដិភាពែូចគ្មន ខាង
ា្នា បា្កាត្់ប្ាយប្ដិចមដងៗ។ ដរឿង
ដ្ោះ បា្ស្រត្ួ្ស្រតាយ្លូ វឱ យមត្ិខាង
ា្នាដ្សងៗគ្មន  ដែលនាឱំយម្ជដមល ោះ
ខាល ងំកាល អពីំការអប់រ។ំ 
                                                 
11 Lucien Febvre and Henri-Jean Martin, The 

Coming of the Book: The Impact of Printing, 

1450-1800 (London: Verso, 1990). 

ការដកើ ដ្ ើងន វ្ណ្ណៈោណិ្ជាកមា 
កណ្ដដ ល ្ិងរែាដែលាាត្ិែ៏ខាល ងំដនាោះ 
រួមចំដណ្ក ែល់ចលនាកំដណ្ទ្យស្រមង់។ 
ដទោះាោ ងណ្ដក៏ដោយ អនកដកទ្យស្រមង់
ា្នាស្របូដត្្ដង់ាដលើកែបូំង ដែលរួម
បញ្ចូ លទ ំង John Calvin, Martin Luther, 
Phillipe Melanchthon, and Ulrich Zwingli បា្
ដ្វងរករដំោោះខលួ ្ដគ ដហើយ្ិងាវក័
រប្់ដគ ពីអំណ្ដច្ដមរចប ូប ្ិងបក
ស្រាយលទ្យធិ ្ិងការស្របត្ិបត្ដិខាងា្នា
ផ្ទា ល់ខលួ្រប្់ដគ12។ ដៅដពលដែលកពុំង
ដធវើ ែូដចនោះ អនកដកទ្យស្រមង់ស្របូដត្្ដង់ បា្
បដងកើត្ស្រទឹ្យ្ដីអប់រផំ្ទា ល់ខលួ្រប្់ដគ បដងកើត្
ាោដរៀ្ផ្ទា ល់ខលួ្ ដរៀបចំរចនា្មព័្ធ
កមាវធិី្ិកា ចិញ្ចឹ មកូ្រប្់ពួកដគ តាម
ដគ្មលជដំ្ឿដែលបា្ដកទ្យស្រមង់។ 

ខ-ការពប្ងីក្វិស្ថលភាពនៃ
អក្ខរក្មមែ៏មាៃប្រជ្ជប្រិយ 

Luther, Melanchthon, Calvin ្ ិងដម
ែឹកនាដំកទ្យស្រមង់ ដ្សងដទ្យៀត្ បា្យក
ចិត្ដទុ្យកោក់ ដោយខលួ្ដគ ាមួយបញ្ជា ន្
ចំដណ្ោះែឹង ការអប់ រ  ំ ្ិងការ្ិកា 
ពីដស្រោោះពួកដគ ចង់ឱយអាវុធែ៏ ម្ឥទ្យធិពល
ទងំដ្ោះ ដែើមបដីធវើឱយដជឿ្ដលឿ្ែល់បុពវ
ដហតុ្ស្របូដត្្ដង់។ ្ដីពីបញ្ជា ន្ចំដណ្ោះ

12 W. Robert Godfrey, Reformation Sketches: 

Insights into Luther, Calvin, and the 

Confessions (Phillipsburg, N.J: P&R 

Publishers, 2003). 



10 

 

ែឹង អណំ្ដចកពូំលរប្់ពួកដគគឺស្រពោះគមពីរ
(The Bible)។ ដោយចាត្់ទុ្យកការអា្ស្រពោះ
គមពីរថា ាដរឿងចាបំាច់ដែើមបកីារជួ្ដន្តងាគ ោះ
ដនាោះ អនកដកទ្យស្រមង់ស្របូដត្្ដង់ បា្ជំរុញ
ែល់្កលកមាបឋម្ិកា ដែើមបដីធវើឱយ
ម្ភាពដជឿ្ ដលឿ្ ែល់អកខរកមា។ 

ពួកស្របូដត្្ដង់ បា្បដងកើត្ាោ
ដរៀ្ភាាតាមត្បំ្់ ដែើមបបីដស្រងៀ្កុមរ 
កនុងភាា ធមាតារប្់ដគ ែូចា អាលលឺម ង់  
្វុ ី្  ្ុយដអត្ ឬអង់ដគល្ ាាងភាា
ឡាតាងំ។ ាោបឋម្ិកាទងំដ្ោះ 
្ដល់្ូវកមាវធិី្ិកាាមូលោា ្ន្ការ
អា្ ្រដ្រ ្ិង្ពវ្ដាន្ត្ដ ស្រពមទងំ
ា្នា។ ស្របាករខាងកាតូ្លិក ្ិងការ
ដធវើ្កាក រៈកនុ ងស្រពោះវហិារ ដៅដត្ាភាា 
ឡាតាងំាាងភាាកនុងត្បំ្់ ដទោះបីា
ស្រត្ូវស្របកួត្ស្របដជងាមួយស្របូដត្្ដង់ក៏ដោ
យ។ ាោដរៀ្កាតូ្លិក ក៏បា្ចាប់ដ្ដើម
ដរៀ្ភាាកនុងត្បំ្់្ងដែរ ស្រ្បាមួយ
ភាាឡាតាងំ។ 

គ -សៃាន្ទៃិយមតាមដ ររ
ស្ថសន្ទ 

ទងំា្នាស្របូដត្្ដង់ ្ិងកាតូ្
លិក បា្ដស្របើស្របា្់ាោដរៀ្  ដែើមបអីប់រ ំ
កុមរ ាមួយ្ឹងជំដ្ឿ ្ិងការស្របត្ិបត្ដិ
ា្នាែ៏ស្រត្ឹមស្រត្ូវ។ ម្ដត្្មជិកន្
ស្រពោះវហិារ ដែលបា្ អ្ុម័ត្ិា្លូ វការដទ្យ 
ដែលស្រត្ូវបា្ដគជួលឱយដធវើាស្រគូ ដហើយស្រគូ

ស្រត្ូវបា្ដគស្រត្ួត្ពិ្ិត្យដោយយក ចិត្ដ
ទុ្យកោក់ដែើមបដីធវើឱយស្របាកែថា ពួកដគបា្
បដស្រងៀ្តាមលទ្យធិ ដែលបា្យល់ស្រ្បរួច
ដហើយ។ ដែើមបធី្លនាែល់្មភាពខាងលទ្យធិ 
អនកអប់រខំាងា្នា  បា្អភិវឌ្ឍវធិី
បដស្រងៀ  ្តាមដគ្មលការណ៍្្ួរ ្ិងដ្លើយ។ 
ដៅកនុ ងទ្យស្រមង់្ំណួ្រ ្ិងចដមលើយ វាស្រត្ូវ
បា្្ដងខប្ូវលទ្យធិ ្ិងការស្របត្ិបត្ដិរប្់
្ិកាយពិដ្្។ ដទោះបីាការទ្យដ្ាញ 
ដត្ងដត្ារូបភាពមួយន្ការបដស្រងៀ្ក៏
ដោយ វធិីដចាទ្យដ្លើយ បា្្ងកត្់ធង្់ដៅ
ដលើដរឿងដ្ោះ។ វត្ាុ បំណ្ង គឺស្រត្ូវឱយកុមរ 
ទ្យដ្ាញ តាមវធិីដចាទ្យ ដ្លើយ ្ិងដោយ
ដហតុ្ែូដចនោះដហើយ ដធវើឱយម្ភាពដជឿ្
ដលឿ្ខាងន្ាកនុ ង្ូវលទ្យធិ ន្ស្រពោះវហិារ 
រប្់ពួកដគ។ ទ្យស្រមង់ដចាទ្យដ្លើយ ទ្យទួ្យល
បា្ឥទ្យធិពលោ ងខាល ងំដៅដលើាោដរៀ  ្
ដែលវាស្រត្ូវបា្ដស្របើតាមមុខវាិា  ដែលមិ្
ទក់ទ្យងែល់ា្នាែូចា ស្របវត្ដិវទិ្យា 
្ិងភូមិវទិ្យា។ 

ឧ. វធិីដចាទ្យដ្លើយ តាមដបបា្នា 
រប្់ខាល់វ ី្  ដៅស្រពោះវហិារហស ឺដណ្វ 
(Geneva) បា្ដស្របើវធិីដចាទ្យ ្ិងដ្លើយ៖ 

ស្រគូៈ អវីាដគ្មលបណំ្ង្ំខា្់ន្
ជីវតិ្ម្ុ្ស? 

្ិ្សៈ ដែើមបាីគ ល់ស្រពោះ ដែល
បា្បដងកើត្ម្ុ្ស។ 
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ដៅ្ត្វត្សទី្យ១៩ វធិីដត្មួយ បា្
បងាា ញខលួ្កនុ ងស្របវត្ដិរប្់ Davenport ន្
្ហរែាអាដម រកិ៖ 

្ំណួ្រៈ ្ន្តងាគ ម ដៅLexington 
បា្ដកើត្ដ ើងដៅដពលណ្ដ? 

ចដមលើយៈ ដៅនែង ទី្យ១៩ ដមា 
១៧៧៥ ការបងាូ រឈាមបា្ ដកើត្ដ ើងដៅ
ទី្យដនាោះ ាដលើកែបូំងកនុងបែិវត្ដ្ ៍ជ្ាត្ិ
អាដម រកិ13។  

ឃ-អក្ខរក្មមក្ំពុងដតមាៃការ
លក្ើៃល ើង 

ដោយម្ការ្ងកត្់ធង្់ដៅដលើ
អកខរកមាែ៏ម្ស្របាស្របិយ ្ិងការដកើ្
ដ ើង្ូវការចូលដរៀ្ ដៅតាមាោដរៀ្
ដនាោះ ការដកទ្យស្រមង់ស្របូដត្្ដង់ បា្ចាប់
ដ្ដើមម្ការផ្ទល ្់បដូ រោ ង្ំខា្់កនុងការ
អប់រ ំ្ ិងកនុងអស្រតាអកខរកមា។  

ឧទហរណ៍្ ម្ដត្ម្ុ្សស្របុ្
១០% ្ិងន្ត្ដី២%ប ុ ដណ្ដណ ោះ កនុ ងស្របដទ្យ្
អង់ដគល្  ាអកខរជ្ ដៅឆ្ន ១ំ៥០០។ ស្រត្ឹម
ឆ្ន ១ំ៦០០ បរមិណ្ដ្ោះបា្ដកើ្ដ ើង
ែល់២៨% ចដំោោះបុរ្ ្ិង៩% ្ស្រមប់
ន្ត្ដី ដហើយស្រត្ឹមឆ្ន ១ំ៧០០ ម្បុរ្ជិត្
៤០% ្ ិងន្ត្ដីស្របដហល៣២% ាអកខរជ្។ 

                                                 
13 John Calvin, Tracts nad Treatises on the 

Doctrine and Worship of the Church, II, 

Translated by Henry Beveride (Grand Rapidd, 

MI: Wm. B. Erdmans Publishing Co., 1958) p. 

37; and Bishop Davenport, Histiry of the United 

អស្រតាអកខរជ្ម្កស្រមិត្ខព្ ់ ដៅ
អឺរ  ុបខាងដជើងាងអឺរ  ុបខាងត្បូង ដៅត្បំ្់
ទី្យស្រកុង ្ាុយគ្មន ដៅ្ឹងត្បំ្់ជ្បទ្យ ដហើយ
អស្រតាដ្ោះដទ្យៀត្ដាត្ ម្កស្រមិត្ខព្់ 
ចដំោោះពួកវណ្ណៈខព្ ់ាងវណ្ណៈទប14។  

ង-ក្ំលណ្ើ ៃការចូលលរៀៃ 
តាមតួ្ដលខខាងដលើដ្ោះ អនកដក

ទ្យស្រមង់ ចង់ឱយទងំដកាងស្របុ្ ទងំដកាងស្រ្ី 
បា្្ិកា ដៅាោបឋម្ិកាភាា
ថាន ក់ត្បំ្់ ដហើយការខិត្ខសំ្របឹងដស្របងរប្់
ដគ បា្បដងកើ្ការចូល ដរៀ្ដៅាោ
្ស្រមប់ដភទ្យទងំពីរ។ ដទោះាោ ងដ្ោះកដី 
អនកដកទ្យស្រមង់ស្របូដត្្ដង់បា្ប្ដ បដស្រមើ ពួក
ម្ុ្ស្ិយមកាល ្ីុក្ូ វាោបឋម
្ិកាបង់នែល  ្ិងាោមធយម្ិកា 
្ស្រមប់ដកាងស្របុ្វណ្ណៈខព្់។ ាោ
បឋម្ិកា ្ិងមធយម្ិកាែូចា ភាា
អាលលឺ ម ង់  Gymnasium ដ ែលាាោ
បឋម្ិកាឡាតាងំអង់ដគល្  ដហើយភាា
បារាងំ Lycée បា្ដស្រត្ៀមដរៀបច ំដកាងស្របុ្
ស្រត្កូលខព្់ ាភាាឡាតាងំ ្ិងស្រកិក 
ដ ែលាភាាកាល ្ីុក ដ ែលចាំបាច់  
្ស្រមប់ចូលដរៀ្ដៅាកលវទិ្យាល័យ។ 
វរជ្ដ្ោះ ស្រត្ូវបា្កំណ្ត្់ដាគវា្នា 

States (Philadelphia: William Marchall and Co. 

1883), p. 31. 
14 Mary Jo Maynes, Schooling in Western 

Europe: A Social History (Albany: State 

University of New York Press 1985). 
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្ស្រមប់តួ្នាទី្យ ាអនក ែឹកនាកំនុងស្រពោះវហិារ 
ឬរែា។ 

ម្ុ្សដែលម្ភាពលបលីាញ
ាដស្រចើ  ្ែូចា Calvin, Zwingli, Ignatius Loyola, 
and Henry VIII ្ ុ ទ្យធដត្្ាិត្កនុ ងចំដណ្ដម
ពួកដគទងំដ្ោះ បា្បដងកើត្ឥទ្យធិពល ដៅ
ដលើការដកទ្យស្រមង់្ិង ការដកទ្យស្រមង់ត្បដៅ
ពួករ  ូមុងំកាតូ្លិក។ Martin Luther ដែលា
ជ្ាត្ិអាលលឺម ង់ គឺាអនកដកទ្យស្រមង់ដែល
នាមុំខដគ។ 

៩ -១ - Luther:  អន ក្ ដ ក្ទប្ មង់
ស្ថសន្ទ លៅជ្ជប្រូដតសរង់ 

ក្- Luther ប្រឆងំប្ពះវិហារកា
តូលកិ្ 

Martin Luther(1483-1546) ដលចដធ្លល
កនុងនាមាអនកដកទ្យស្រមង់ា្នាែ៏្ខំា្់
បំ្ ុត្មន ក់ ដោយបា្បដងកើត្ស្របវត្ដិាន្ត្ដ 
្ិងការអប់រដំោកខាងលិច15។ កនុងនាមា
ស្រពោះ្ងឃ Augustinian មួយអងគកនុងស្របដទ្យ្
អាលលឺម ង់ Lutherបា្បដងកើ្ការរោិះគ្់ដៅ
ដលើការស្របត្ិបត្ដិ ពួកកាតូ្លិក។ កនុ ងឆ្ន ំ
១៥១៧ ដៅWittenberg គ្មត្់បា្ោក់ដ្នើ
្ំដណ្ើ ៩៥ែ៏លបលីាញ ដៅស្រចកទវ រន្
ស្រពោះវហិារ ដែលាស្របាាទ្យ ដោយបា្
ស្របឆ្ងំ្ឹងស្រពោះវហិាររ  ូមុងំកាតូ្លិក ្ិង
្ងឃរាជ វហិារកាតូ្លិក។ ការស្របឆ្ងំ
                                                 
15 Biographies of Luther are James A. Nestigen, 

Martin Luther: A Life (Minneapolis, Minn: 

Augsburg, 2003); Fredrick Nohl, Luther: 

Biography of a Reformer (St. Louis, Mo.: 

រប្់Luther គឺាកតាដ លីករ្ស្រមប់ការដក
ទ្យស្រមង់ស្របូដត្្ដង់ ដែល រាលោលែល់អឺរ  ុប
ដបកខាងលិច។  

ខ-ការអរ់រជំ្ជដផនក្មួយនៃការ
ដក្ទប្មង់ស្ថសន្ទ  

Lutherបា្ទ្យទួ្យលាគ ល់ការអប់រ  ំ
ថាា្មព័្ធមិត្ដ ែ៏ម្្កាដ ្ុពលន្ការ
ដកទ្យស្រមង់ា្នា។ គ្មត្់យល់ថា ស្រពោះ
វហិារ រែា  ស្រគួារ ្ិងាោដរៀ្ ា
ភាន ក់ងារដកទ្យស្រមង់ែ៏ចាបំាច់។ ដោយដជឿ
ាក់ថា ស្រគួារម្តួ្នាទី្យែ៏្ំខា្់ កនុ ង
ការបដងកើត្អត្ដចរតិ្ ្ិងអាកបបកិរោិកុមរ 
Luther បា្ដលើកទឹ្យកចិត្ដអា  ្្ិងការ្ូស្រត្
ធម៌ តាមគមពីរដៅកនុងស្រគួារ។ គ្មត្់ក៏ចង់
ឱយឪពុក មដ យ ម្ការដជឿាក់្ងដែរថា 
កុមរបា្បណ្ដុ ោះបណ្ដដ លវាិា ជីវៈ ដែើមប ី
អាចឱយដគអាចស្រទ្យស្រទ្យង់ខលួ ្ដគ ដៅដពល
កាល យាម្ុ្សចា្់  ដហើ យកាល យា
ពលរែាម្ស្របដោជ្៍។ 

គ-Luther សរពីីស្ថោលរៀៃ  
្ំបុស្រត្Luther ចំដោោះដៅហាវ យ

ស្រកុ ង  ្ិ ង្មជិ កស្រ កុ មស្រ បឹ កាស្រកុ ង 
(Aldermen) ន្ទី្យស្រកុងទងំអ្់ តាងនាមឱយ
ាោស្រគិ្ដទងំឡាយ បា្្ដល់ែបូំនាា ្
ឱយមន្ត្ដីាធ្លរណ្ៈ ដែើមប ីទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូវ
ដលើការអប់ រ ំ ្ិ ង្ងកត្់ ធង ្់ ដៅដលើ

Concordia Publishing House, 2003); James M. 

Kittelson, Luther: The Reformer (Philadelphia: 

Penn.: Fortress, 2003). 
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ស្របដោជ្៍ន្្ដោបាយ ដ្ែាកិចច្ិង
ាា រត្ី ន្ការ្ិកាអប់រ។ំ  Luther បា្ដ្នើ
ដោយទ្យទូ្យចថា ាោដរៀ្ គួរដត្ស្រត្ូវបា្
ដរៀបច ំ្ ិងស្រត្ួត្ពិ្ិត្យ ដោយមន្ត្ដីរែា ដែើមប ី
បណ្ដុ ោះបណ្ដដ លអកខរជ្ ឬដរៀមចបង ្ិង
ពលរែាដែលា្លិត្ករ ្ិង្មជិកន្
ស្រ ព ោះ វ ិហារ។  ការអប់ រ ំា្់ ខព ្់ ដៅ
ាោGymnasium ្ ិងាកលវទិ្យាល័យ 
្ឹងដស្រត្ៀមដរៀបចរំែាមន្ត្ដីដែលម្ការអប់រ ំ
លែ ្ ស្រមប់ស្រពោះវហិារ Lutheran។ 

ឃ- Luther  សរពីីការអរ់រសំ្ដសរ ី 
ទ្យ្ស្ៈរប្់ Luther្ ដីពីការអប់រ ំ

ន្ត្ដី  ្លុ ោះបញ្ជច ំងភាពត្ឹ ង រុ ឹង ដៅតាម
ស្របនពណី្ ដត្ក៏ម្ គំ្ិត្ដ្រ ី្ ងដែរ។ 
ដោយបា្ទ្យទួ្យលឥទ្យធិពលពី Saint Paul 
គ្មត្់ដជឿាក់ថា ាវ មី ដែលាដមស្រគួារ 
ម្អណំ្ដចដៅដលើភរោិ។ តួ្នាទី្យកនុង្ាោះ 
្ិងការចិញ្ចឹ មកូ្ ដៅដត្ាតួ្នាទី្យែ៏្ម
រមយ រប្់ន្ត្ដី។ មា ងវញិដទ្យៀត្ ការបញ្ជា ក់
អោះអាងរប្់ Luther ដៅដលើការអា្ស្រពោះ
គមពីរ តាមភាាផ្ទា ល់រប្់ខលួ្ ម្្័យ
ថា ដកាងស្រ្ី ស្រពមទងំដកាងស្របុ្ស្រត្ូវដៅ
ដរៀ្ ដៅាោប  ឋម្ិកា ែូដចាន ោះដហើយ 
ការ្ិកា ្ដល់ឱយន្ត្ដី្ូវតួ្នាទី្យបនាា ប់ប្ស ំ
្ិងតាមដ្នកកនុងការអប់រកូំ្រប្់ពួកដគ។ 

 

ង-លគ្នលការណ៍្ស្ថោលរៀៃ 
ដែើមប ដីរៀបចំ ្ិងអ្ុវត្ដការដក

ទ្យស្រមង់អប់រ ំLuther បា្ពឹងដ្ែកាខាល ងំដៅ

ដ លើ  Philipp Melanch-  thon(1497-1560)។ 
ដែើមប ដី្វងរកការបញ្ច ប់ការស្រគប់ ស្រគង 
រប្់ាោដរៀ្រ  ូមុងំកាតូ្លិក ដៅដលើ
ាោដរៀ្ដនាោះ Luther and Melanchthon 
ចង់ឱយរែាស្រត្ួត្ពិ្ិត្យដៅដលើាោដរៀ  ្
្ិង្ដល់លិខិត្បញ្ជា ក់ែល់ស្រគូ។ ដៅឆ្ន ំ
១៥៥៩ Melanchthon បា្ស្រោងដគ្មល
ការណ៍្ាោដរៀ្  Wurtemberg ដែលបា្
កាល យាគរូំមួយ្ស្រមប់រែាអាលលឺម ង់ដ្សង
ដទ្យៀត្។ ដគ្មលការណ៍្ដនាោះ បា្បញ្ជា ក់
ោ ងាក់ោក់  ្ូ វាោដរ ៀ្បឋម
្ិកាភាាកនុងត្បំ្់ ដៅស្រគប់ភូមិ ដែើមប ី
បដស្រងៀ្ា្នា ការអា្ ការ្រដ្រ   
្ពវ្ដាន្ត្ដ ្ិងត្ន្ត្ដី ។ ាោមធយម
្ិកាកាល ្ីុក (Gymnesien)ស្រត្ូ វ្ដល់ការ
បដស្រងៀ្ភាាស្រកិក ្ិងឡាតាងំ ្ស្រមប់
អនកទងំឡាយ ដែលដស្រជើ ដ្រ ើ្ ម្ ុ្សដកាងៗ  
ដែលបា្រពឹំងថា ្ឹងស្រត្ូវចូលដរៀ្ដៅ
ាកលវទិ្យាល័យ។ 

៩-២-ការរមួចំដណ្ក្នៃការដក្
ទប្មង់ ែល់ការអរ់រ លំៅលោក្ខាង
លចិ 

កំដណ្ទ្យស្រមង់ ស្របូ ដត្្ដង់  បា្
អោះអាងដ ើងវញិ ្ូវការអភិវឌ្ឍាា ប័្ា
ដស្រចើ្ពីបុ្្ម័យ ាពិ ដ្្ស្របព័្ធដទ្យវ
ន្ាោដរៀ្។ ដៅដពលដែលាោ
ដរៀ្ ដែលដស្របើភាាកនុ ងត្ំប្់ បា្្ដល់
ការបដស្រងៀ្ដៅបឋម្ិកាែល់វណ្ណៈ
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ដ្ែាកិចច្ងគមកស្រមិត្ទប ដែលាា 
ោដរៀ្បឋម្ិកាម្ុ្ស្ិយមកាល ្ីុក
ដ្សងៗ បា្ដរៀបចំវណ្ណៈខព្់ ្ស្រមប់
ឧត្ដម្ិកា។ ពួកអាណ្ដ្ិគមអឺរ  ុប ា     
ប្ដបនាា ប់  បា្នា ំ្ ូ វាោដរៀ្តាម
ស្របព័្ធដទ្យវ ដៅែល់ពិភពដោកែាី។  

តាមរយៈការបញ្ជា ក់្័យ ដៅដលើ
ការអា្ស្រពោះគមពីរដនាោះ អនកដកទ្យស្រមង់ស្របូដត្
្ដង់  ក៏បា្ទុ្យកដករ ដិ៍ឱ យអនកអប់ រជំំនា្់
ដស្រកាយ ្ូវការបញ្ជា ក់្័យែ៏្ំខា្់ដៅ
ដលើអកខរកមា។ ឥរោិបែដ្ោះ ជួយបដងកើ្
ដលបឿ្ ចលនា ដឆ្ព ោះដៅកា្់ការអប់រ ំ្ កល។ 

ា្នា ម្ឥទ្យធិពលែធ៏ដំធង ដៅ
ដលើការអប់រ ំ្ ិងការ្ិកា ពី្ម័យកាល
បុរាណ្ ដៅកា្់្ត្វត្សទី្យ២១។ ាោ
ដរៀ្ាដស្រចើ្ បា្្ារភាា ប់ដៅ្ឹងស្រពោះ
វហិារ វត្ដ ្ិងស្រពោះវហិារកាតូ្លិក។ ដៅ
្ហរែាអាដម រកិ ាោដរៀ្ ាោវាិា  
ជីវៈ ្ិងមហាវទិ្យាល័យ្ម័យដែើម បា្
្ារភាា ប់ោ ងជិត្្និទ្យធដៅ្ឹងា្នា។ 
ែាីៗដ្ោះម្្ិ្សាោបឋម្ិងមធយម
្ិកា ស្របដហល៤,៣៥៤,៤២០នាក់ កពុំង
្ិកាដៅា ោដរៀ្ ដែលោក់ព័្ធែល់
ា្នា16។ 

ដទោះាោ ងណ្ដក៏ដោយ ដៅ
្ត្វត្សទី្យ១៨ ឥទ្យធិពលា្នាដៅដលើការ

                                                 
16 Private School Universe Survey, 1999-2000; 

http:nces.ed.gov/pubsearch/(01/12/2003).  

អប់រ  ំបា្ដពើបស្របទ្យោះ្ឹងការស្របឆ្ងំ។      
ធមាាត្ិ្ិយម ្ិងវចិារណ្ញ្ជញ ណ្្ិយម
ន្ជំដ្ឿ្មដហតុ្្ល ្ិង វទិ្យាាន្ត្ដ 
ដែលាយុគ្ម័យគិត្ពីដហតុ្្ល បា្
រាលោលោ្ដពញទ្យវីបអឺរ  ុប។ 

 

១០-ឥទធិពលនៃជ្ំ លៃ ឿប្រក្រលោយ
វិចារណ្ញ្ជា ណ្ ៃិងវិទាស្ថស្ដសរ លៅ
លលើការអរ់រ ំ 

ដៅដពលដែលដយើងពិ្ិត្យដមើល
យុគ្ម័យជដំ្ឿ្មដហតុ្្ល ្ិងវទិ្យា
ាន្ត្ដ នា្ត្វត្សទី្យ១៨ (ក៏ស្រត្ូវបា្ដគ 
ដៅថា យុគ្ម័យន្វចិារណ្ញ្ជញ ណ្) 
ចូ រចា ំថា ាា ប័្្ដោបាយ្ហរែា
អាដម រកិ គឺា្លិត្្លន្្ករាជដនាោះ។ 
គំ្ិត្វចិារណ្ញ្ជញ ណ្ ្ិងវទិ្យាាន្ត្ដ 
បា្ជោះឥទ្យធិពលែល់អនកដកទ្យស្រមង់អប់រ ំ
ោ ងចមបង ែូចា Rousseau, Pestalozzi, 
and Froebel។ គំ្ិត្ន្អនកដកទ្យស្រមង់អឺរ  ុប 
បា្រាលោលែល់ទ្យវីបអាដម រកិ។ 

ក្-វិចារ ៃិងវិធីវិទាស្ថស្ដសរ 
គំ ្ិ ត្ ស្រ បកប ដោយវ ិចា រណ្ 

ញ្ជញ ណ្ ្ិងវទិ្យាាន្ត្ដែ៏លបលីាញ គឺ
ឥទ្យធិពលន្វចិារណ្ញ្ជញ ណ្។ ទ្យ្ស្វទូិ្យ 
អនកវទិ្យាាន្ត្ដ ្ិងវាិា ករទងំដ្ោះ បា្
ដជឿាក់ោ ងខាល ងំថា ម្ុ្ស អាចដកលំអ
ជីវតិ្ ្ិងាា ប័្រប្់ពួកដគ តាមការដស្របើ
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ស្របា្់វចិារណ្ញ្ជញ ណ្ ដែើមបដីោោះស្រាយ
បញ្ជា 17។ ដោយ្ងកត្់ធង្់ ដៅដលើការ
អដងកត្ដបបវទិ្យាាន្ត្ដដនាោះ អនកដ្ដើមគំ្ ិត្
ទងំដ្ោះ បា្ប ុ្ប ងរកឱយដ ើញ“ចាប់
ធមាាត្ិ” លនំាតំាមលោំប់លដំោយដែល
ធមាាត្ិម្មុខងារ។ ពួកដគក៏បា្ស្របឌ្ិត្
ស្រទឹ្យ្ដីកដំណ្ទ្យស្រមង់្ងគម។  

ឧទហរណ៍្ៈ មដនាគមវាិា  ដែល
ម្មូលោា ្ដលើបែិវត្ដ្៍អាដម រកិ ្ិង
បារាងំបា្ដ្វងរកដែើមបាីា បនាដ ើងវញិ
្ូវ្ណ្ដដ ប់ធ្លន ប់្ដោបាយ ដោងដៅ
តាមវចិារណ្ញ្ជញ ណ្។ 

មដនាគមវាិា វចិារណ្ញ្ជញ ណ្ ្ិង
វទិ្យាាន្ត្ដ បា្បញ្ជា ក់ថា ាោដរៀ្គួរ
ដត្បណ្ដុ ោះបណិំ្្្ិ្ស ដែើមបដីធវើវចិារ ្ិង
រដំោោះខលួ្ដគឱយដចញ្ុត្ពីជដំ្ឿដ្វងហួ្
ដហតុ្។ 

ខ-ជ្ំលៃឿក្នងុការអភិវឌ្ឍ 
ម្ុ្សដែលម្វចិារណ្ញ្ជញ ណ្ 

្ិងវទិ្យាាន្ត្ដគួរឱយកត្់្មគ ល់ ម្ែូច
ា  Diderot, Rous-  seau, Franklin, and 
Jefferson បា្ដមើលដ ើញម្ុ្សាត្ិ ថា
ាការឈា្ដឆ្ព ោះដៅមុខ ចំដោោះពិភព
ដោកែាី ្ ិងស្របដ ើ្រាងមុ្។ ពួកដគដលង
ស្រត្ូវការ្មលឹងដមើលស្រត្ ប់ដៅដស្រកាយ ដៅ
យុគម្រប្់ស្រកិកឬរ  ូមដទ្យៀត្ដហើយ។ 
                                                 
17 Ulrich Im Hoff, The Enlightenment 

(Cambridge, Mass.: Basli Blackwell, 1994). 

ដោយដស្របើស្របា្់វចិារណ្ញ្ជញ ណ្ ្ិងវធិី
វទិ្យាាន្ត្ដ ម្ុ្ស អាច្ដស្រមចបា្្ូវ
ការអភិវឌ្ឍ ដៅដលើភពដ្្ែី។ ាោ
ដរៀ្ស្រត្ូវដត្ាាា ប័្ ម្ការរកីចដស្រមើ  ្
ដែលដលើកទឹ្យកចិត្ដ ្ិ្ស ឱ យអភិ វឌ្ ឍ
ឥរោិបែដែលដចោះ្ួរ ចិត្ដ ទូ្យោយ ្ិង 
ភាពចង់ ដចោះែឹង ដែើម ប ីដ ស្របើ ស្របា្់វធិី
្ដងកត្ពិដាធដបបវទិ្យាាន្ត្ដ។ 
 គំ ្ិ ត្ ស្រ បកប ដោយវ ិចា រណ្ 
ញ្ជញ ណ្ ្ិងវទិ្យាាន្ត្ដ បា្ចាប់កដំណ្ើ ត្
ដៅ្ហរែាអាដម រកិ ដែលាកដ្លងដែល
ពួកដគបា្អភិវឌ្ឍ ដៅាជំដ្ឿស្របកប
ដោយ្ុទិ្យែាិ្ិយមកនុង ្ដោបាយស្របា
ធិបដត្យយ ្ិង្កលកមាការអប់រ។ំ ពួកដគ 
បា្អ្ុវត្ដតាមគំ្ ិត្រប្់ដោក Benjamin 
Franklin ្ ដីពីការអប់រដំែលម្ស្របដោជ្៍ 
្ិងដបបវទិ្យាាន្ត្ដ ្ិងការអោះអាងរប្់ 
Thomas Jefferson ្ស្រមប់ាោដរ ៀ្
ដែលគ្មសំ្រទ្យដោយរែា។ ដោយបា្ដជឿាក់
ពីបណិំ្្រប្់ដគដែើមបែីឹកនាអំនាគត្ខលួ្
ដគ ជ្ាត្ិអាដម រកិ បា្យល់ដ ើញថា 
ការអប់ រាំគ្លឹ ោះ ្ស្រមប់ការអភិ វឌ្ឍ 
(Education as the key to progress)18។ 
 
 

18 Daniel Feller, The Jacksonian Promise: 

America, 1815-1840 (Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1995), pp viii-xiv. 
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១១-ការសលងខរៈ រយៈលពលជ្ជគៃាឹះក្នងុ
ប្រវតរិអរ់រ ំ

ក្-សងគមរុលរអក្ខរក្មម(៧០០០-
៥០០០ មុៃគ.ស.) 

1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ បដស្រងៀ្ បណិំ្្
គង់ដៅរប្់ស្រកុម ្ិងភាពោក់ព័្ធរប្់
ស្រកុម។ 

2-្ ិ្ស៖ កុមរដៅកនុងស្រកុម។ 
3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ការបដស្រងៀ្មិ្្លូ វ

ការ កុមរស្រតាប់តាមម្ុ្សចា្់្ូវបណិំ្  ្
្ិងត្នមល។ 

4-កមាវធិី្ិកា៖ បំណិ្្គង់ដៅ
ន្ការស្របមញ់ ដ្ាទ្យ ការស្របមូល្ដុ ំ
អាហារ ដរឿង្ិទ  ្ជដំ្ឿាមញ្ញ ចដស្រមៀង 
កណំ្ដពយ ្ ិងរបា។ំ 

5-ភាន ក់ងារ៖ មតាបិតា ដរៀមចបង
កនុងកុល្មព័្ធ ្ិងបពវជិត្។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
ការ្ងកត្់ធង្់ដៅដលើការអប់រមំិ្្លូ វការ 
ដែើមបដី្ារ បណិំ្  ្្ ិងត្នមល។ 

ខ-ចិៃ (៣០០០ មុៃគ.ស.-១៩០០ 
គ.ស.) 

1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ ដស្រត្ៀមដរៀបចំ   
មន្ត្ដីដែលាវរជ្ ដែើមបសី្រគប់ស្រគងចស្រកភព 
ដោយដោងដៅតាមដគ្មលការណ៍្ខុងជឺ។ 

2-្ ិ្ស៖ ម្ុ្សស្របុ  ្ដែលម្វ
ណ្ណៈខព្ ់។ 

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ការទ្យដ្ាញ ្ិងការ
្ូស្រត្អត្ាបទ្យដបបបុរាណ្។  

4-កមាវធិី្ិកា៖ គរូំតាមខុងជឺ។  
5-ភាន ក់ងារ៖ មន្ត្ដីរោា ភិបាល។ 
6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 

ការស្រប ងដបប្រដ្រ ្ស្រមប់ដ្វាកមា
្ីុវលី ្ ិងវាិា ជីវៈដ្សងដទ្យៀត្។ 

គ-ឥណាឌ  (៣០០០-មុៃគ.ស.-
រចចុរបៃន) 

1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ ្ិកាអាកបប
កិរោិ ្ ិងទ្យមល ប់ដោយដ្ែកដលើគមពីរដវទ្យ។ 

2-្ ិ្ស៖ ម្ុ្សស្របុ្ ដែលម  ្
វណ្ណៈខព្ ់។  

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ការទ្យដ្ាញ ្ិងបក
ដស្របគមពីរពិ្ិែា។ 

4-កមាវធិី្ិកា៖ អត្ាបទ្យា្នា 
្ិងគមពីរដវទ្យ។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ វាិា ករដែលាបពវជិត្
ស្រោហាណ៍្។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
ការដ្ារ ្ិងការស្រជួត្ស្រាបវបបធម៌ភាព
ដោយដ កខាងាា រត្ី។  

 

ឃ-លអេសុរី (៣០០០-៣០០ មុៃ
គ.ស.) 

1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ ដស្រត្ៀមដរៀបចំ
ម្ុ្សឱយដចោះកត្់ស្រតាអកសរ ដែលបពវជិត្
បា្បដស្រងៀ្  ដែើមបសី្រគប់ស្រគងចស្រកភព។ 

2-្ ិ្ស៖ ម្ុ្សស្របុ្ ដែលម  ្ 
វណ្ណៈខព្ ់។  
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3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ទ្យដ្ាញ ្ិងការ
ចមលងអត្ាបទ្យ ដែលដគដៅឱយកត្់ស្រតា។ 

4-កមា វ ិធី ្ិកា៖ អត្ាបទ្យខាង
បដចចកដទ្យ  ្ឬា្នា។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ បពវជិត្ ្ិងអនកដរៀ្
កត្់ស្រតាអកសរ។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
ភាពរតឹ្ប្ដឹងន្ការស្រគប់ស្រគងអប់រ  ំ្ិង    
ដ្វាកមា  ែល់ វរជ្ដែលាបពវ ជិ ត្ 
ស្របដោជ្៍ន្ការអប់រ ំដែើមបដីស្រត្ៀមដរៀបចំ
ការោិធិបដត្យយ។ 

ង-ប្ក្ិក្ (១៦០០-៣០០ មុៃគ.ស.) 
1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ  

-អាដែ្៖ បណ្ដុ ោះការទ្យទួ្យល 
ខុ ស្្រត្ូវន ព្លរែា ្ ិងកណំ្ត្់អត្ដ្ ញ្ជញ ណ្ 
ាមួយទី្យស្រកុងដែលារែា ្ ិងដែើមបអីភិវឌ្ឍ
ម្ុ្សដែលលែស្រគប់ស្រជុងដស្រាយ។ 

-្ ា ត្៖ បណ្ដុ ោះបណ្ដដ ល
ទហា  ្្ ិងដមែឹកនាកំងទ្យព័។ 

2-្ ិ្ស៖ កុមរ ្ិងម្ុ្សស្របុ  ្
ដែលាពលរែា ម្អាយុពី៧-២០ ឆ្ន ។ំ 

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ហវឹកហាត្់ ទ្យដ្ាញ 
្ូស្រត្ ដៅាោបឋម្ិកា បដស្រងៀ្
ពិភាកា ្ ិង្្ានា ដៅមធយម្ិកា។ 

4-កមាវធិី្ិកា៖ 
-អាដែ្៖ ការអា្ ្រដ្រ ្ពវ្ដ

ាន្ត្ដ វនិាែាន្ត្ដ ត្ន្ត្ដី អប់រកំាយ អកសរ
្ិលប ៍កណំ្ដពយ។ 

-្ ា ត្៖ ហវឹកហាត្់ ចដស្រមៀងកង
ទ្យព័ ្ ិងយុទ្យធវធិី។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ 
-អាដែ្៖ ាោ ្ិងស្រគូបដស្រងៀ្

ឯកជ  ្ ពួក្ូហវ ី  ្ទ្យ្ស្វទូិ្យ។ 
-្ ា ត្៖ មន្ត្ដីកងទ្យព័។ 
6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យដំ ើ្ប៖ 
-អាដែ្៖ បញ្ញត្ដិន្ម្ុ្ស ដែល

ម្ការអប់រដំ្រលីែស្រគប់ស្រជុងដស្រាយ 
-្ ា ត្៖ បញ្ញត្ដិ ន្ការបដស្រមើរែា 

ដែលាកងទ្យព័។ 
ច-រ  មុូាងំ (៧៥០មុៃគ.ស.-៤៥០

នៃគ.ស.) 
1-ដគ្មលដៅអប់ រ ៖ំ អភិ វឌ្ឍការ

ទ្យទួ្យលខុ្ស្រត្ូ វរប្់ពលរែា  ្ស្រមប់
ាធ្លរណ្រែា ដហើយបនាា ប់មកចស្រកភព 
អភិវឌ្ឍបណិំ្្រែាបាល ្ិងកងទ្យព័។ 

2-្ ិ្ស៖ កុមរ ្ិងម្ុ្សស្របុ្
ដែលម្វណ្ណៈខព្ ់ អាយុ៧-២០ឆ្ន ។ំ 

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ហវឹកហាត្់ ទ្យដ្ាញ 
្ូស្រត្ ដៅាោកស្រមិត្ទប ការ្ិោយ
ដែលងដៅកា្់ទ្យ្ស្ិកជ្ កនុ ងាោ
កស្រមិត្ខព្ ់។    

4-កមាវធិី្ិកា៖ ការអា  ្ការ្ រដ រ្ 
្ពវ្ដាន្ត្ដ ចាប់តារាង១២ចាប់ទ្យ្ស្
វាិា ។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ ាោឯកជ្ ្ិងស្រគូ
បដស្រងៀ្  ាោដវាហារាន្ត្ដ។ 
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6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
្ងកត្់ធង្ ់ដៅដលើការអប់រ ំ ស្្រមប់បណិំ្្
រែាបាល ាក់ដ្ដង ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងការអប់រ ំ
ដៅ្ឹងការទ្យទួ្យលខុ ស្្រត្ូវរប្់ពលរែា។ 

ឆ-អាោ រ់ (៧០០-១៣៥០ នៃគ.ស.) 
1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ បណ្ដុ ោះការត្  ្ូ

បដូ រផ្ទដ ច់  ចំដោោះជំដ្ឿា្នាអីុាល ម  
អភិវឌ្ឍអនកជំនាញខាងគណិ្ត្វទិ្យា ដវជា
ាន្ត្ដ ្ ិងវទិ្យាាន្ត្ដ។ 

2-្ ិ្ស៖ កុមរ ្ិងម្ុ្សស្របុ  ្
ដែលម្វណ្ណៈខព្ ់ អាយុ៧-២០ឆ្ន ។ំ  

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ហវឹកហាត្់ ទ្យដ្ាញ 
្ូស្រត្ ដៅាោកស្រមិត្ទប ស្រតាប់តាម ្ ិង
ពិភាកា ្ ិង្្ានា ដៅាោកស្រមិត្ខព្ ់។  

4-កមាវ ធិី ្ិកា៖ ការអា្ ការ     
្រដ្រ  គណិ្ត្វទិ្យា អកសរាន្ត្ដខាង
ា្នា ការ្ិកាខាងវទិ្យាាន្ត្ដ។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ ស្រពោះវហិារម ូ  ្ាោ
ដរៀ្ វាងំ។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
ដលខអារា ប់ ្ិងការគិត្ដលខ ការបញ្ចូ ល
្មភ រដបបបុរាណ្ ចដំោោះវទិ្យាាន្ត្ដ ្ិង
ដវជាាន្ត្ដ។ 

ជ្-មជ្ឈមិសម័យ (៥០០-១៤០០ 
គ.ស.) 

1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ អភិវឌ្ឍការត្  ្ូ
បដូ រផ្ទដ ច់ ចដំោោះា្នា ចដំណ្ោះែឹង ្ិង

ទ្យមល ប់ ដស្រត្ៀមដរៀបចមំ្ុ្ស ស្្រមប់តួ្នាទី្យ
្មរមយ តាមឋានា្ុស្រកម។ 

2-្ ិ្ស៖ ដកាងស្របុ្វណ្ណៈខព្ ់ ឬ
អនកទងំឡាយដែលកំពុងចូលរួមជីវតិ្
ា្នា ដកាង ស្រ្ី ្ិងន្ត្ដី ដកាងៗ ដែល
កពុំងចូលរួម្ហគម្៍ា្នា ពីអាយុ
៧-២០ឆ្ន ។ំ  

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ហវឹកហាត្់ ទ្យដ្ាញ 
្ូស្រត្ ្ាូ ស្រត្ ដៅាោកស្រមិត្ទប ការ
វភិាគអត្ាបទ្យ ្ិងការពិភាកាា្លូ វការ ដៅ
ាោកស្រមិត្ខព្ ់ ្ិងាកលវទិ្យាល័យ។ 

4-កមាវ ធិី ្ិកា៖ ការអា្ ការ     
្រដ្រ ្ពវ្ដាន្ត្ដ ្ិលបៈដ្រ ី ទ្យ្ស្
វាិា  ការបុិ្ស្រប្ប់ យុទ្យធ ាន្ត្ដដោធ្ល 
្ិ ងភាពាអនកកាល ហា្ស្របកបដោយ       
្ីលធម៌។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ ាោដរៀ្ដជើងវត្ដ  
ដ ស្រចៀងចដស្រមៀងាពួក ្ិងស្រពោះវហិារ 
ាកលវទិ្យាល័យ ភាពាអនកហាត្់ការ 
អ្សឫទ្យធិភាព។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
រចនា្មព័្ធដែលបា្បដងកើត្ដ ើង ខលឹមារ 
្ិងការចាត្់តាងំាកលវទិ្យាល័យ ា  
ាា ប័្ចម បងន្ឧត្ដម្ិកាាា ប័  ្            
្ីយកមា ្ ិងការរកា្ូវចដំណ្ោះែឹង។ 
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ឈ-រុៃសម័យ (១៣៥០-១៥០០ 
គ.ស.) 

1-ដគ្មលដៅអប់ រ ៖ំ បណ្ដុ ោះអនក
ជនំាញការម្ុ្ស្ិយម កនុងអកសរ្ិលប ៍
ស្រកិក ្ិងឡាតាងំ ដស្រត្ៀមដរៀបចបំរវិារដ្ដច  
ស្្រមប់ដ វ្ាកមា ចដំោោះដមែឹកនា ំ្ ្ដត្ិវងស។ 

2-្ ិ្ស៖ ដកាងស្របុ្ន្វណ្ណៈអភិ
ជ  ្្ ិងវណ្ណៈខព្ ់ អាយុ៧-២០ឆ្ន ។ំ 

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ការទ្យដ្ាញ ការបក
ដស្រប ្ិងការវភិាគអកសរ្ិលបស៍្រកិក ្ិង        
រ  ូមុងំ។  

4-កមាវធិី្ិកា ៖ ភាាស្រកិក ឡាតាងំ 
អកសរ្ិលប ៍កណំ្ដពយ ្ ិលបៈ។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ អនកអប់រមំ្ុ្ស្ិយម 
្ិងាោែូចា វទិ្យាល័យ ្ិងាោ
ភាា ឡាតាងំ។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
ការ្ងកត្់ធង្់ ដៅដលើចំដណ្ោះអកខរកមា 
ឧត្ដមភាព ្ិងរចនាបែដែលបា្បងាា ញ
កនុ ង អកសរ្ិលប ិ៍ស្រកិក ្ិងឡាតាងំ ្ិង
ស្របព័្ធពីរដបបន្ាោដរៀ្ ។ 

ឈ-សម័យការ ដ ក្ទ ប្ មង់  
(១៥០០-១៦០០ គ.ស.) 

1-ដគ្មលដៅអប់រ៖ំ បោំក់បបំ ្ការ
ត្  ្ូ្្ា ែល់្ិកាយា្នា ពិដ្  ្
បណ្ដុ ោះ អកខរកមាទូ្យដៅ។ 

2-្ ិ្ស៖ ដកាងស្របុ  ្្ិងស្រ្ី អាយុ
ពី៧-១២ឆ្ន  ំន្ាោដរៀ្កនុងត្បំ្់ណ្ដ

មួយ ដកាងស្របុ្អាយុពី ៧-១២ ដែលម្
ស្របវត្ដិវណ្ណៈខព្ ់កនុងាោម្ុ្ស្ិយម។  

3-វធិីបដស្រងៀ្៖ ទ្យដ្ាញ ហវឹកហាត្់ 
ការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឱយដធវើតាម ការបដស្រងៀ្
តាមស្រពោះវហិារ កនុ ងាោដរៀ្ ដៅត្ំប្់
ណ្ដមួយ ការបកដស្រប វភិាគអកសរ្ិលប ៍  
ស្រកិក ្ិងឡាតាំង កនុ ងាោម្ុ្ស            
្ិយម។ 

4-កមាវធិី្ិកា៖ ការអា្ ្រដ្រ 
្ពវ្ដាន្ត្ដ ការ្ដងខបដគ្មលការណ៍្
ា្នា បញ្ញត្ដិា្នា ្ិងទ្យមល ប់  
ា្្វទិ្យាស្រកិក ្ិងឡាតាងំ។ 

5-ភាន ក់ងារ៖ ាោបឋម្ិកា
កនុ ងត្ំប្់ណ្ដមួយ ្ស្រមប់ ស្របាករ 
ាោដបបបុរាណ្ ស្្រមប់ស្រត្កូលខព្ ់។ 

6-ឥទ្យធិពលដៅដលើការអប់រទំ្យំដ ើ្ប៖ 
ការត្  ្ូ្្ា ចំដោោះការអប់រ ំ្ កល 
ដែើមប ី្ ដល់ អកសរ ែល់ស្របាករ ស្របភពន្
ស្របព័្ធាោដរៀ្ ាមួយការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យ 
ដែើមបធី្លនាការអ្ុដោមដៅតាមលទ្យធិ  
ស្របព័្ធាោពីរដបប ដោយដ្ែកដៅដលើ   
វណ្ណៈ ដ្ែាកិចច្ងគម ្ិងដគ្មលដៅវាិា  
ជីវៈ។ 

១២-ប្ទឹសរីវិទូអរ់ រ ចំមបង  ៗ
ែលឆ់ន ១ំ៦០០នៃគ.ស. 
 ក្-ខុងជ្ឺ ៥៥១-៤៧៨ មុៃគ.ស. 
(ចិៃ) 

1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
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-បា្អភិ វឌ្ឍស្របព័្ធ្ីលវទិ្យា 
ដោយដ្ែ ក ដលើ ការ ដ រ ៀបចំ ដៅតាម
ឋានា្ុស្រកម ន្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងម្ុ្ស ្ិង     
តួ្នាទី្យ។ 

-្ ងកត្់ធង្់ដៅដលើរដបៀបដរៀបរយ 
្ិង្ាិរភាព តាមរយៈការដៅដស្រកាមបងាគ ប់។ 

2-ទ្យ្ស្ៈធមាាត្មិ្ុ្ស 
ម្ុ្សាត្ិ ស្រត្ូវការ្ណ្ដដ ប់ធ្លន ប់

ន្្ងគម ដែលម្្ាិរភាពកស្រមិត្ខព្់ 
កនុ ងដនាោះ ម្ុ្សទ្យទួ្យលយកករណី្កិចច 
ដែលគិត្ែល់ឋា្ៈកនុងជីវតិ្។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 

-ការអប់រ ដំ ស្រត្ៀមដរៀបចំម្ុ្ស 
្ស្រមប់តួ្នាទី្យ្ដោបាយ្ងគម តាមការ
បណ្ដុ ោះគរុការភាព (Reve- rence) ្ស្រមប់
បុពវបុរ  ្្ ិងស្របនពណី្។ 

-កមាវធិី្ិការប្់អនក្ិព្ធចិ្
បុរាណ្ដែលម្គុណ្្មបត្ដិ ្ិងត្នមល
អមត្ៈ ្ិងការស្របមូល្ដុ នំ្អនកជនំាញការ
ពីាន នែអកសរ្ិលប  ៍(Analects) រប្់             
ខុងជឺ។ 

-ការស្រប ងដស្រជើ ដ្រ ើ្ កស្រមិត្ខព្ ់។ 
4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
ស្រកម្ីលវទិ្យារប្់ខុងជឺបា្

បដងកើត្វបបធម៌ចិ្អ្់រយៈដពលាដស្រចើ្

្ត្វត្សដោយ បា្បដងកើត្ស្របព័្ធត្នមល 
ដែលដៅ្ាិត្ដ្ារែ៏ម្ារៈ្ខំា្់។ 

ខ-សបូ្កាត ៤៦៩-៣៩៩ មុៃគ.ស
. (ប្ក្ិក្) 

1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
អនកបំផ្ទល ញជំដ្ឿា្នា ម្

ភាពលដំអៀងដៅរកឧត្ដមគត្ិ្ិយមទ្យ្ស្
វាិា  ្ ិងអភិរកស្ិយម្ដោបាយ។ 

2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 
ម្ុ្សាត្ិ អាចកំណ្ត្់ខលួ ្ឯង 

បា្តាមការពិ ្ិ ត្ យ ដៅដលើ ខលួ ្ឯង 
ស្របកបដោយវចិារណ្ញ្ជញ ណ្។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 

-ដស្របើស្របា្់ការដ្វងរកការ្្ានា 
ស្របកបដោយភាពឈាល ្នវ ដែើមបដី្លើយដៅ
្ឹងការយកចិត្ដទុ្យក ោក់រប្់ម្ុ្សា
មូលោា ្។ 

-ការអប់រ ំគួរដត្បណ្ដុ ោះឧត្ដមភាព
ខាង្ីលធម៌។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
-ការ្្ានា តាមដបប្ូស្រកាត្ ា

វធិីបដស្រងៀ្ ។ 
-ស្រគូ ម្តួ្នាទី្យាគរូំ។ 
គ-បាា តុង ៤២៧-៣៤៦ មុៃគ.ស. 

(ប្ក្ិក្) 
1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
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អនកម្ឧត្ដមគត្ិដ្នកទ្យ្ស្វាិា  
អនកអភិរកសដ្នក្ដោបាយ្ងគម។ 

2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 
ម្ុ្សាត្ិ អាចស្រត្ូវបា្ដគចាត្់

ថាន ក់ដៅតាមមូលោា ន្្្មត្ាភាពបញ្ជញ ។ 
3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា

វធិី្ ិកា 
-ការ្ំដណ្ោះ្ំណ្ដលពីគំ្ិត្

ដែលមិ្ទ្់បងាា ញឱយដ ើញ។ 
-ត្ន្ត្ដី  កីឡាកាយ្មព័្ធ  ធរណី្

មស្រត្ាន្ត្ដ តារាាន្ត្ដ បំណិ្្ខាង
អកសរ្ិលបា៍មូលោា ្។ 

-ទ្យ្ស្ វាិា  ្ ស្រមប់ស្រគប់ស្រគងវរជ  ្
ន្អធិរាជខាងទ្យ្ស្វាិា ។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
-ដស្របើ ស្របា្់ាោដរៀ្ដៅតាម

ស្របដភទ្យ្ិ្ស ដោងដៅតាម្មត្ាភាព   
បញ្ជញ ។ 

-កាអប់ រ  ំស្រត្ូ វ្ារភាា ប់ ដៅ្ឹង
ដគ្មលបណំ្ង(្ ដោបាយ )ពលរែា។ 

ឃ-អារសីរូត ៣៨៤-៣២២ មុៃ    
គ.ស. (ប្ក្ិក្) 

1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
-អនកម្គំ ្ិត្ត្ែៈខាងដ្នក

ទ្យ្ស្វាិា ។ 
-ទ្យ្ស្ៈន្្ងគម ្ ដោបាយ ្ ិង

ការអប់រ ំដោយដ្ែកដលើត្ែ្ ិយមកាល ្ីុក។ 
2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 

ម ្ុ ្ ស ា ត្ិ  ម ្ អំណ្ដច
ស្របកបដោយវចិារណ្ញ្ជញ ណ្ ដែលគួរដត្
បងាា ញ្លូ វចរោិរប្់ដគ។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 

-ការ្ងកត្់ធង្់ដៅដលើខាងវទិ្យា
ាន្ត្ដ ្ ិងា្ត្ា្ុម័ត្ិ។ 

-បំណិ្្ខាងអកសរាន្ត្ដាមូល
ោា  ្គណិ្ត្វទិ្យា វទិ្យាាន្ត្ដធមាាត្ិ ្ិង
រាងកាយ ទ្យ្ស្វាិា ។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
-ការ្ងកត្់ធង្ ់ដលើម្ុ្សដែលលែ

ស្រគប់ស្រជុងដស្រាយម្ការអប់រដំ្នកអកសរ
ាន្ត្ដ។ 

-ារៈ្ខំា្់ន្វចិារណ្ញ្ជញ ណ្។ 
ង-អុីសបូ្កាត ៤៣៦-៣៨៨ មុៃ   

គ.ស. (ប្ក្ិក្) 
1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
ដវាហារាន្ត្ដវទូិ្យ ការអប់រ ំ្ ិលបៈ

ន្ការដែលង្ុ្ារកថា កនុងដ្វាកមាដោយ
ខលួ្ឯង ្ ិង្ងគម។ 

2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 
ម្ុ្សម្ថាមពល ដែើមបដីស្របើ

ស្របា្់ោកយ្មដី  ្ស្រមប់ការដកលំអ
្ដោបាយ ្ិង្ងគម។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 
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ការ្ិកាដវាហារាន្ត្ដ បំណិ្្
អកសរាន្ត្ដាមូលោា ្ ្ដោបាយ 
ស្របវត្ដិាន្ត្ដ ការដែលងដៅកា្់ទ្យ្ស្ិកជ  ្
្ិងការ្ិោយ ដៅកនុងទី្យាធ្លរណ្ៈ។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
-ដស្របើស្របា្់ចដំណ្ោះែឹងកនុងកិចចការ

ាធ្លរណ្ៈ ្ិងកនុងមគគុ ដទ្យា្ ក៍ភាព្ដោ
បាយ។ 

-ការអប់រសំ្រគូ ម្ទងំវាិលភាព
ខលឹមារ ្ ិងការស្របត្ិបត្ដិ។ 

ច-ឃវៃីធីោៃ ៣៥-៩៥ នៃគ.ស. 
(រ  មុូាងំ) 

1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
ដវាហារាន្ត្ដវទូិ្យ ្ិលបៈកនុ ងការ

ដែលង្ុ្ារកថា ្ស្រមប់គុណ្ស្របដោជ្៍
បុគគល ្ ិង ដ្វាកមាាធ្លរណ្ៈ។ 

2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 
បុគគលពិត្ស្របាកែ ម្្មត្ាភាព

្ស្រមប់ែឹកនា ំដោយដ្ែកដលើអារមាណ៍្
ចដំណ្ោះ ែឹងដ រ្ ី្ ិងបណិំ្ ដ្ែលង្ ុ្ារកថា។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 

បំណិ្្អកសរាន្ត្ដាមូលោា  ្
ដវយាករណ៍្ ស្របវត្ដិាន្ត្ដ អកសរ្ិលប ៍     
វនិាែាន្ត្ដ ទ្យ្ស្វទូិ្យ ការ្ិោយាា
ធ្លរណ្ៈ ្ ិងចាប់។  

 
 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
តួ្នាទី្យន្កមល ងំជរុំញចិត្ដ កនុងការ

្ិកា ការទ្យទួ្យលាគ ល់ភាពខុ្គ្មន ខាង
បុគគល។ 

ឆ-អាឃវីណា ១២២៥-១២៧៤ 
នៃគ.ស. (ស្ថសៃវិទូមជ្ឈមិសម័យអុី
តាល)ី 

1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
ា្្វទូិ្យស្រគិ្ដ ្ិងទ្យ្ស្វាិា    

ត្ែភាពរប្់អារ ី្ ដូត្។ 
2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 
ម្ុ្ស ម្ទងំធមាាត្ិខាងចិត្ដ 

្ិងរាងកាយ។ 
3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា

វធិី្ ិកា 
ការអប់រ ំគួរដត្ដ្ែកដៅដលើធមាាត្ិ 

ម្ុ្ស ដោយម្ការ្ិកា្មរមយ 
ស្្រមប់ចិត្ដ ្ ិងរាងកាយ។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
-ស្រគូាភាន ក់ងារ្ីលធម៌។ ការអប់រ ំ

ទក់ទ្យងដៅ្ឹងា្្វទិ្យា្កល។  
-្ ំ ដោគខាងា្្វទិ្យា ្ិង

ទ្យ្ស្វាិា ។ 
-មូលោា ្ន្ទ្យ្ស្វាិា  បា្ដស្របើ

ស្របា្់កនុងាោដរៀ្ រ  ូមុងំកាតូ្លិក។ 
ជ្-អុីោ សមសឺ ១៤៦៥-១៥៣៦ នៃគ

.ស. (មៃុសសៃិយមរុៃសម័យេុលាង់) 
1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
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ការត្ស្រមង់ទិ្យ្ខាងា្នាស្រគិ្ដ 
អនកអប់រ ំាអនករោិះគ្់ដោយឈាល ្នវ ្ិង
ទក់ទ្យង ែល់្ងគម។ 

2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 
ម្ុ្ស ម្្មត្ាភាពបដងកើត្

្មិទ្យធ្លែ៏ស្រាលដស្រៅ ដត្ក៏ម្ភាព
ភលីដភលើ លងង់ដលល ខាល ងំណ្ដ្់ដែរ។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 

ការអប់រ ំ្ ស្រមប់វរជ្អកសរាន្ត្ដ  
ដែល្ងកត្់ធង្់ដៅដលើការរោិះគ្់្ិយម 
្ិងការ វភិាគ។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
តួ្នាទី្យន្ាោមធយម្ិកា ្ិង

ឧត្ដម្ិកា កនុងការរោិះគ្់្ងគម ្ ិងអកសរ
ាន្ត្ដ ការ្ងកត្់ធង្ ់ពីការគិត្លែិត្លែ្ ់។ 

ឈ-លូែ័រ ១៤៨៣-១៥៣៦ នៃ       
គ.ស. (ប្រូដតសរង់អាលាមឺ ង់) 

1-ការត្ស្រមងទិ់្យ្ខាងទ្យ្ស្វាិា  
ការត្ស្រមង់ទិ្យ្ា្្វទិ្យាស្របូដត្

្ដង់ ការ្ដន្តងាគ ោះតាមជដំ្ឿ ្ិងម្្ិការ
បុគគល។ 

2-ទ្យ្ស្ៈ្ដីពីធមាាត្មិ្ុ្ស 

ម្ុ្ស ស្រត្ូវបា្្ដន្តងាគ ោះដោយ
ជដំ្ឿ ម្្ិការបុគគលមន ក់ៗ បដងកើត្ដ ើង
ដោយស្រពោះគមពីរ ្ ិងា្្វទិ្យា ដែលបា្
ដកទ្យស្រមង់រួចដហើយ។ 

3-ទ្យ្ស្ៈដៅដលើការអប់រ ំ្ ិងកមា
វធិី្ ិកា 

-ាោបឋម្ិកា ស្រត្ូវបដស្រងៀ្
ការអា្ ការ្រដ្រ  ្ពវ ្ដាន្ត្ដ  
ា្នា ។ 

-ាោមធយម្ិកា ស្រត្ូវដស្រត្ៀម
ដ រ ៀបចំដមែឹកនា ំតាមការ្ដល់ាន នែ
ស្របកបដោយគុណ្ ្មបត្ដិ ្ិងត្នមលកពូំល 
ភាា ស្រកិក ឡាតាងំ ា្នា ្ិងការ
បណ្ដុ ោះបណ្ដដ លវាិា ជីវៈ។ 

4-ការរួមចដំណ្ក ្ ិងឥទ្យធិពល 
-ការ្ងកត្់ធង្់ដៅដលើ្កលកមា

អកខរកមា។ 
-ាោដរៀ្ស្រត្ូវ្ងកត្់ធង្ ់ដៅដលើ

ត្នមលខាងា្នា បណិំ្្វាិា ជីវៈ ចដំណ្ោះ
ែឹង។ 

-ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងោ ងជិត្្និ ទ្យធ ន្
ា្នា ាោដរៀ្  ្ិងរែា។
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