
Page 1 sur 6 

ករណយីកចិ្ច នៃ ការអបរ់ ំ
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៩  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៧  

  

គ្រប់ សង្គម នៅក្ន ុង្នោក្កិ្យ ដែលមាន នបសក្ក្មម នន ការ

អប់រំ1 សំរាប់ បណុ្ុះបណ្តា ល មនុសសនោក្ នោយមាន សមត្ថ

ភាព នន ការសដមាង្រំនិត្2 និង្ ពិចារណ្តកិ្ច្ច, រំនិត្រ  ុះរន់ 

និង្ សិលបៈ នន ការបគ្ងួ្បបគ្ងួ្ម, ជនគ្មើសនោយហ្ម ត់្ច្ត់្ និង្ 

នច្ុះនគ្បើគ្ាស់ នន ព័ត្៍មាន ដែលានទទួល រឺ ជា សង្គម មាន

ការរកី្ចំ្នរនី។ ជាមួយគ្នា ផង្ដែរ នបសក្ក្មម នន ការអប់រំ គ្ត្វូ 

គ្បែុង្គ្បជា និង្ សគ្មប មនុសសនោក្ នោយគ្ត្វូនឹង្ ខណៈ

សង្គម3 ដែលខល នួក្ំពុង្រស់នៅ នៅច្ំន ុះមុខ វបបធម៏ ពិនសស 

និង្ សម័យថ្មី របស់សង្គម។ ការអប់រំ យ៉ា ង្ហ្ា ឹង្នហ្ើយ ដែល 

ទុក្ជា នបសនា4 នន នបតិ្ក្ភ័ណឌ  វបបធម៏ ថាមវន័ា  ពី ទំនាន់ 

មួយ នៅ ទំនាន់មួយនទៀត្។ ដត្គ្ត្វូែឹង្ដែរថា ការនគ្សក្ឃ្លា ន 

នន ភាពទំននើប គ្ជលុ ក្ន ុង្ ការអប់រំ វាោច្នឹង្ កាា យ ជា រំនិត្ 

ដែលមិនដមនជាធមមជាតិ្ និង្ ក្នជោ ត្ នៅវ  ញ។ រំនិត្ ជា 

ក្គ្មង្ (corpus) ច្ង់្ប្រូ តាមទំននើង្ចិ្ត្ា នោយគ្ត្វូទំននើប 

                                                             

1 នបសក្ក្មម នន ការអប់រំ ; mission de l’enseignement។ 

2 បណុ្ុះបណ្តា ល នូវ សមត្ថភាព នន ការសដមាង្រំនិត្; développer la capacité d’expression។ 

3 ខណៈសង្គម ; la société du moment។ 

4 នបសនា ឬ ការបញ្ជ នូ, ការគ្បរល់, ការនផេ, transmission។ 

ក្សរណីយក្សិច្ច នៃ ការអប់រំ  
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(ម៉ាូត្) ជួន វា ផទ ុយ គ្សឡុះ ពី រំនិត្ នជឿននលឿន។ ទសសនៈ នន 

សម័យថ្មី ក្ន ុង្ ការអប់រំ ជួន វា ោច្ ជា នគ្គ្នុះថាា ក់្ នគ្ ុះ វា នធវ ើ 

នោយដគ្បគ្បួល នូវ អត្ារវត្ថ ុ (contenu) នន ការអប់រំ រឺថា វា ប្រូ 

ទសសនៈ តាមទំននើង្ចិ្ត្ា នៅតាម មននារមវ  ជាោ  មួយគ្សបក់្5 

ឬ នៅតាម អនុភាព នន ម៉ាូត្។ ប្រូ ជាគ្បពនធ ិក្6 ពី បនវណី7 នៅ

ជា ស្នា នែអធុនារត្8 នរោច្ចាត្់ទុក្វាាន ជា រំនិត្គ្បត្ិ

កិ្រ  យ។ ែូនច្ាុះ តួ្នាទី នន ការអប់រំ មិនដមន គ្ត្វូ ផាយ នូវ 

ភាពភា ីនភា ើ ឬ លងង្់នលា  មាន នៅក្ន ុង្ បច្ច ុបបនាកាល នោយវា 

បនា រស់ ក្ន ុង្ ឧត្ារកាល ដត្ គ្ត្វូ អប់រំ ែល់ មនុសសនោក្ នូវ 

គ្រប់ សុវ  ជាោ 9 នន មនុសសជាតិ្ នាបច្ច ុបបនា  សំរាប់ ក្ស្នង្ 

អនារត្ ែ៏លអ គ្បនសើរមួយ។ ែូនច្ាុះ ការរស់នៅពី មសិលមិុញ ជា ន

រៈោរយៈ10 មក្ែល់ នថ្ងននុះ វា ជា ពនា ឺជ័យ សំរាប់ នថ្ងដសអ ក្ នគ្ ុះ 

ការវ  វត្ាន៍ នន ោរយធម៏ វាគ្ត្វូដត្ នែើរគ្សបនឹង្ ការវ  វត្ាន៏ នន ការ

អប់រំ ែ៏មធ័យត្ ដែលជា ការអប់រំ លុបបំាត់្ នូវ ភាពឥត្ខា ឹម

ស្នរ មិនគ្តឹ្មគ្ត្វូ និង្ ការដក្ាង្ នន ឧត្ាមរតិ្ សំរាប់ បំផ្លា ញ ន

                                                             

5 មននារមវ  ជាោ  មួយគ្សបក់្ ; idéologie du moment។ 

6 ប្រូ ជាគ្បពនធ ិក្ ; changement systématique។ 

7 បនវណី ; classique។ 

8 ស្នា នែអធុនារត្ ; œuvre contemporaine។ 

9 សុវ  ជាោ  ; belle science, connaissances utiles។ 

10 នរៈោរយៈ ; humain civilisé។ 
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រៈសង្គម។ ែូនច្ាុះ ែំនណ្តុះគ្ស្នយ ទី១ ដែលគ្ត្វូនោុះគ្ស្នយ សំរាប់ 

ការរកី្ចំ្នរនី នន សង្គម រឺ ការអប់រំជាត្ិ ននាុះឯង្។ 

គ្បព័នធ  នន ការអប់រំជាតិ្ នៅគ្សកុ្ដខម រសពវនថ្ង វាខវ ុះ មូលោា ន 

នន មនុសសនិយម11 និង្ សីលធម៏ ដផអក្នលើ ការសិក្ា អំពី បតិ្

ោា ននិយម នន វបបធម៏ និង្ វ  ទាស្នស្តសា 12 ដែលគ្បជាជាតិ្ដខម រ

ធ្លា ប់មាន និង្ វ  ទាស្នស្តសា ទំននើប មានគ្បនយជន៏ ែល់ជាតិ្។ 

មូលោា នននុះ សំរាប់ យុវជន ទុក្ជា នយង្ នន នសក្ា ីទុក្ច្ិត្ា 

នោយសមតា13 នគ្ ុះ ជា ចំ្នណុះនច្ុះែឹង្ មាន គ្រិុះជាតិ្ ជា ត្នមា 

វបបធម៏ និង្ សីលធម៏ ជា វ  នាយក្14; ជា ការវ  វត្ាន៏ តាម តំ្ណ្ត

ក្់ការ ពី រុណភាពលអ  នៅជា គ្បនសើរ នៅក្ន ុង្ នគ្នលរំនិត្ ដសវ ង្

រក្ រុណភាពឧត្ាម ដែល មនុសសនោក្ ោច្នធវ ើាន; ជា បញ្ច ័

យ វបបធម៏15 នាំនោយ សង្គមជាត្ិ កាា យ ជា ោរយៈសង្គម ឬ 

សង្គម ច្ំហ្។ ការខវ ុះច្ននាា ុះ នៅក្ន ុង្ គ្បព័នធ  នន ការអប់រំដខម រ 

ដែលនយើង្ ក្ត់្សំគ្នល់ ខាង្នលើននុះ វាមក្អំពីក្តាា  មួយចំ្នួន 

ដែលនយើង្ នលើក្យក្វា មក្ អធិបាយ ជាសនង្េប នៅទីននុះ។ 

                                                             

11 មូលោា ន នន មនុសសនិយម ; base de l’humanisme។ 

12 បតិ្ោា ននិយម នន វបបធម៏ និង្  វ  ជាោ ស្នស្តសា  ; positivisme culturel et scientifique។ 

Positivisme : គ្រិុះននចំ្នណុះនច្ុះែឹង្ ដផាក្នលើ ការពិនស្នធ និង្ ការសនង្េត្នមើល។  

13 នសក្ា ីទុក្ច្ិត្ា នោយ សមតា ; confiance équilibrée។ 

14  វ  នាយក្ ; guide moral។ 

15 បញ្ច ័យ វបបធម ៏; conquête culturelle។ 
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ក្តាា  ធំច្មបង្មួយ រឺ មាៃះ នៃ ច្ិត្តគំៃិត្ ផ្តត ច្់ការ16 របស់ 

អាក្ែឹក្នាំ និង្ អាក្ននយាយ ដែល វា នោយ ការអប់រំ មាន

ល័ក្េខ័ណឌ  ត្គ្មូវនឹង្ ការច្ង់្ាន ជាោច់្ខាត្ នន ជនាធិប (le 

politique)។ ច្ិត្ារំនិត្ ដបបននុះ វា ពុំោច្ នោយមាន គ្បព័នធ  

នន ការអប់រំជាត្ិ ានននាុះនឡើយ នគ្ ុះ សជា ណ នន ជាត្ិ វា 

ផទ ុយគ្សឡុះនឹង្ ច្ិត្ារំនិត្ ផ្លា ច្់ការ ដែល ជា រំនិត្ ទុក្ ជាត្ិ 

ជា ក្មមសិទធិ ឯក្ជន ដផអក្នលើ ទសសនៈ គ្ក្មុនិយម ច្ង់្យក្ឈ្ា ុះ

ជាោច្់ខាត្ នលើ រំនិត្ ទុក្គ្បនយជន៏ជាត្ិ ជាធំ និង្ គ្បនយ

ជន៏ទូនៅ ជា ការរកី្ចំ្នរនី នន សង្គម។ រំនិត្ គ្ក្មុនិយម ននុះ 

នាំ គ្បជាជាតិ្ នែើរនៅរក្ អវ  ជាោ  ដែលជា មហ្នារាយ ែល់ គ្បជា

ពលរែា។ ក្តាា  ខាង្នលើននុះ នាំនោយ ការអប់រំជាត្ិ មាន លក្េ

ណៈ ជា ការអប់រំ ននសិទ្ធធ នា 17 ដែល ជា ទមាា ប់ មាន រហូ្ត្មក្ 

នៅក្ន ុង្ ជនគ្ៅចិ្ត្ា គ្នម ន ជីវ  ត្សមព ័នធភាព (vitalité) ផទ ុយពី វបប

ធម៏ជាតិ្ ដែល ជា វបបធម៏ ជាថាមវន័ា  មួយ ធ្លា ប់មាន ន ម្ ុះ  

លបីលាញ ក្ន ុង្នោក្ិយ។ ក៏្ែូច្គ្នា នឹង្ ការអប់រំ នន មហាជន 

គ្នម ន ជីវ  ត្សមព ័នធភាព នៅច្ំន ុះមុខ ការនហ្ៀរហូ្រាច្ស្នច្ 

នន វបបធម៏ បរនទស មក្នលើ វបបធម៏ជាត្ិ ដែល ជា ក្តាា  បនថយ 

នូវ ត្នមាជាត្ិ ទុក្វា ជា មូលនហ្ត្ុ នន វញ្ឈក្មម (ការនធវ ើនោយ

                                                             

16 មានុះ នន ច្ិត្ារំនិត្ ផ្លា ច្់ការ ; la persistance de la mentalité totalitaire។ 

17 ការអប់រ ំននសិទ្ធធ នា  ; enseignement dogmatique ; ការអប់រ ំនធវ ើនោយមានជំននឿស ុប នៅ

នលើលិទធិអវ ីមួយ។ 
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ឥត្ផល) នន បជា ដខម រ។ មួយវ  ញនទៀត្ ការអប់រំ នន សិទ្ធធ នា  វា 

លុបបំាត់្ នូវ រំនិត្ រ  ុះរន់ ដែល ជា ក្តាា  គ្បមូល នូវ បជា

ជាត្ិ ដែល មាន នៅក្ន ុង្ មូលធន នន បជា  នន មនុសសនោក្។ 

ក្តាា  ដែល ាននរៀបរាប់ ខាង្នលើននុះ វា ជា ក្តាា  នធវ ើនោយ 

គ្នំង្ ទ្ធងំ្ វបបធម៏ បូរាណ និង្ សម័យ នគ្ ុះ វា នធវ ើឲោក្់ខាន 

នូវ  វ  តាថ រក្មម (expansion) នន បជា ។ ែូនច្ាុះ នទ្ធុះបី នៅគ្សកុ្ដខម រ 

មាន ស្នោនរៀន គ្រប់ ថាា ក្់ សិក្ា ពី បឋមសិក្ា ែល់ ឧត្ាម

សិក្ា  សនពញ នររ ដត្ នបើ គ្បព័នធ  នន ការអប់រំជាត្ិ និង្ 

មហាជន ននាុះ វា គ្គ្នន់ដត្ជា មា៉ា សុិន សំរាប់ ផលិត្ សជា ប័គ្ត្ 

ដត្ វា មិន រំនោុះ បជា ជាត្ិ ឲ មាន នសរភីាព ក្ន ុង្ ការសំដែង្ វ  

ស័យមតិ្ និង្ ការ រ  ុះរន់ រឺ ច្ាស់ជា គ្បជាពលរែាដខម រ មិនោច្ 

មាន ក្មាា ំង្ នន នសរភីាព នបើក្ ផល វូ នន ភាពទំននើប សំរាប់ 

ក្ស្នង្ គ្បជាជាត្ិ នោយ នគ្បើ មនធាាយ នន ពនា ឺបជា ។ នសរ ី

ភាព ននុះឯង្ ជា ឃ្លា ំង្ នន ចំ្នណុះនច្ុះែឹង្ និង្ បជា  នន មនុសស

ជាត្។ិ 

ក្ង្វុះ នន ក្រណីយកិ្ច្ច នន ការអប់រំ នៅគ្សកុ្ដខម រ រឺ មក្ពីក្ង្វុះ

ននការរកី្ច្ំនរនី ននលទវិគ្បជាធិបនត្យយ ក៏្ែូច្ជាផទ ុយនៅវ  ញ។ 

ក្ង្វុះ ទ្ធងំ្ពីរននុះ នធវ ើនោយ មានសិក្ភាព របស់ វណណ ៈ អាក្

ែឹក្នាំ គ្កិ្ន នគ្ ុះ ពួក្ខល នួ រក្ា គ្បព័នធ  អប់រំ ននសិទ្ធធ នា  ក្ន ុង្ 

នគ្នលនៅ នធវ ើនោយ គ្បជាពលរែា សថ ិត្ នៅក្ន ុង្ ភាពលងង្់នលា  

ដត្ ពួក្គ្នត់្ នភាច្រិត្ថា នបើពួក្គ្នត់្ រស់នៅក្ន ុង្ សង្គម 
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អវ  ជាោ  រឺ ពួក្ខល នួននាុះឯង្ ជា ជនអវ  ជាោ  ននាុះដែរ នគ្ ុះ ឋានៈ 

នន ការនច្ុះែឹង្ របស់ គ្បនទសមួយ វា ឆល ុុះគ្ត្ឡប់រសម ី ពី ឋានៈ នន 

ការនច្ុះែឹង្ របស់ គ្បជាពលរែា។ នបើ គ្បជាពលរែា លង ង់្ រឺ ពួក្ 

អាក្ែឹក្នាំ វាច្ាស់ ជា លង ង់្ ែូច្គ្នា  ននាុះដែរ។ មួយវ  ញនទៀត្ នបើ 

អំណ្តច្ផ្លា ច្់ការ វា ោច្ រស់មានជីវ  ត្យូរាន រឺ ច្ាស់ ជា ការ

នច្ុះែឹង្ របស់ គ្បជាពលរែា ពុំដមន ជា ពនា ឺ នន នសរភីាព ននាុះ

នទ។ គ្ត្វូ ែឹង្ថា នទ្ធុះបី នៅ គ្បនទសចិ្នកុ្មម ុយនិសា  ដែលជា 

គ្បនទស អនុវត្ា លទធិផ្លា ច្់ការ ក្៏នៅមាន ចំ្ដណក្សំខាន់មួយ 

នន លទធិគ្បជាធិបនត្យយ រឺ រំនិត្ រ  ុះរន់ វានៅមាន នៅក្ន ុង្ 

គ្ក្មុ អាក្ែឹក្នាំកំ្ពូល របស់ បក្សកុ្មម ុយនិសា ចិ្ន។ នៅគ្សកុ្

ដខម រ រណបក្សគ្បជាជនក្មព ុជា ដែល ជា រណបក្សកាន់អំណ្តច្ 

ទុក្ ការរ  ុះរន់ នទ្ធុះបី នៅក្ន ុង្ ជួរ របស់ ពួក្ខល នួ ជា ការរំរាម 

ែល់ ជីវ  ត្ របស់ បក្ស ដត្មាង្។ មានសិក្ភាព ននុះឯង្ ជា ការ

បង្ហា ញ នូវ អវ  ជោនធការ (obscurantisme) របស់ អាក្ែឹក្នាំបក្ស 

ជា ជនអសុត្ស។ នហ្តុ្ននុះឯង្ ាន ជា ពួក្ទ្ធងំ្ននាុះ មិនទុក្ 

ក្រណីយកិ្ច្ច នន ការអប់រំជាតិ្ ជា ក្តាា  ធំច្មបង្មួយ នន ការ

អភិវឌ្ឍន៏ជាតិ្។ ពួក្គ្នត់្ យក្ដត្ ច្ំនួន សជា ប័គ្ត្ មក្រាប់ ឲ 

ន ើញថា វា មាន ច្ំនួននគ្ច្ើន មាននៅក្ន ុង្គ្បនទស ដត្ ការពិត្ 

វាជា ចំ្នួន សំរាប់ ដត្ បិទាំង្ នូវ អវ  ជោនធការ ដត្ប៉ាុនណ្តណ ុះឯង្៕                                                                    


