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អកុសល នៃ អរយិធម៏ 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ៃ សោ បា យ វ ិទ្យា   ១ ក កត ដា ២ ០ ១ ៧  

  

នៅចំន ោះមុខ ការលូតលស់ នៃ អរយិធម៏ ជាទូនៅ ៃិង ពុំអាច

ថយនរកាយបាៃ វាមាៃនោទជា ចំនោទ ជាជនរៅ អំពី បញ្ហា  

នៃ ការលូតលស់ ជាវជិជមាៃន ោះ វា បំផ្លា ញនោយខល ៃួឯង ន ើយ

បនងក ើត ជានោគលក្ខណៈពិនសស សំោប់មៃុសសនោក្នយើង គឺ 

អកុ្សល នៃ អរយិធម៏។ 

ស ា ៃក្មម1 នៃ ភាពលូតោស់ នៃ ទីរក្ងុ, បនចេក្នទស, 

ការយិាល័យធិនតយយ, ឧសា ក្មម, មូលធៃិក្, បុគគលៃិយម វា

សុីរងូបៃត ិចមតងៗពីក្ន ុងអរយិធម៏ ក៏្ដូចគ្នា ៃឹង ការលូតោស់ 

នៃ អរយិធម៏ដដរ។ ដត ខាង អវជិជមាៃ នៃ  ិតក្មម (bienfaits) 

ដដល នយើងកំ្ពុង នរក្បជញ្ជក្់ នោយ អសាទ (délices) ោល់នថៃ 

វា នចោះដតធំន ើងៗជាៃិចេ។ អកុ្សល នៃ អរយិធម៏ របស់នយើង 

គឺ កាៃ់ដតបនញ្េញឲន ើញ ខាងអវជិជមាៃ នៃ បុគគ លូបៃីយក្មម, 

បនចេក្នទសូបៃីយក្មម, របូិយវតថ ុបៃីយក្មម2, ការអភិវឌ្ឍៃ ៏

ៃិង សុខុមាលភាព។ 

ដូនចាោះ បនចេក្នទស ដដលអាចបំនរ ើមៃុសសរគប់ដបបយា៉ា ង ដបរជា 

បងខ ំមៃុសសនអាយរស់នៅ ក្ន ុង លូសុិក្ (logique) នៃ មា៉ា សុិៃ

                                                             

1 ស ា ៃក្មម; ការជួបគ្នា  ; conjonction.  
2 បុគគលូបៃយីក្មម, បនចេក្នទសូបៃយីក្មម, របិូយវតថ ុបៃយីក្មម ; 

individualisation, technicisation, monétarisation. 

អកុសល នៃ អរយិធម៏  
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សិបបៃិមម ិត ដូចជា បចេយៃិយម, យុៃតក្មមៃិយម, ឯក្នទស, 

ន ទ្ៀងនពល3។ លូសុិក្នៃោះ វាបងខ ំឲមាៃ នៅក្ន ុង ការទំ ក្់ទំៃង 

ដបបអ មិក្ រវាង បុគគលៃឹងបុគគល នៅរគប់ទីក្ដៃាង ន ើយ 

វា ក្ំណត់ ជា លក្ខណវៃិិចជ ័យ សត ង់ោរ ៃិង អបុគគល4 ក្ន ុង ភាព

ោក្់ទាក្ ់ដដល មៃុសសនយើង ហាក់្បីដូចជាគ្នម ៃទំនៃើង របឆំង

តិចនរចើៃៃឹងឥទាិពល របស់វាន ោះន ើយ។ 

ភាពលូតោស ់ឧសា ក្មម  ំមក្ៃូវ ឋាៃៈជីវភាពខពស់ នោយ

្លិត ៃូវ ្លិត្ល សំោប់នរបើរបាស់ រគប់ដបបយា៉ា ង ជានរចើៃ 

ន ើយ មាៃ តនមានោក្លមមៃឹងអាចទិញបាៃ។ ដត ្លិក្មម

នរចើៃនរក្ដលងន ោះ តនៅមុខ វាៃឹងគំោម ពីនរៅ ដល់ សងគម 

ៃិង មៃុសសនោក្ គឺ  វកិារភាគ (dégradation) នៃបរ ិា ៃ នៅ 

រគបម់ជឈោា ៃ នៃ ជីវតិសតវនោក្ ន ើយ វា គំោម ពីក្ន ុង្ង

ដដរ គឺ  វកិារភាគ ដល់ គុណភាព នៃ ជីវតិមៃុសសនោក្។ នលើស

នៅនទៀត ការរបោងំ នៃ ការលូតោស់ នៅក្ន ុង រក្បខណឌ រ ើក្

 យ នៃ នសដាក្ិចេ ពិភពនោក្ វារបល័យ ៃូវ អវ ី ដដលមិៃ

នគ្នរព លូសុិក្ នៃ ការរបកួ្តន ោះ។ ការអភិវឌ្ឍៃ៏ មូលធៃ វា

ពិតជា ការបនងក ើៃ នៃ ្លិត្ល, ដំណូរ, ការទាក្់ទងគ្នា ; ដតវា 

ក្៏បោត លឲនក្ើត ៃូវ ទំៃិញូបៃីយក្មម ជាទូនៅ5 រ ូតមាៃនៅ

                                                             

3 លូសុិក្ បចេយៃយិម, យៃុតក្មមៃយិម, ឯក្នទស, ន ទ្ៀងនពល ; logique 

déterministe, mécanisme, spécialisée, chronométrée.  
4 លក្ខណវៃិចិជ ័យ បមាណី ៃិង អបុគគល ; critères standardisés et impersonnel. 

5 ទំៃិញូបៃីយក្មម ជាទូនៅ ; marchandisation généralisée. 
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រតង់ក្ដៃាង អរបូិយវតថ ុ ដដលជាទីក្ដៃាង រគប់រគងនោយ 

ជៃុបតាមភ,  មគគ ីភាព ៃិង រទពយ ធារណៈ6។  ទំៃិញូបៃីយ

ក្មមទន ោះ  ំបំផ្លា ញ ជាលិកា (tissus) នៃ ភាពោក្់ទាក់្ របស់

មៃុសសនោក្។ ដូចយា៉ា ង រទពយជា ធារណៈ ធមមតាបំ្ុត ដូច

យា៉ា ង ទឹក្សរមាប់ពិ , ទឹក្សមុរទ, ខយល់បរសិុទា ៃិង ក្ំនៅរពោះ

អាទិរត នគយក្នៅនធវ ើជា ទំៃិញ សំោប់ ទិញលក់្។ រ ូត

ដល់ របស់រទពយផ្លទ ល់ខល ៃួ ក៏្អាចកាា យជាទំៃិញបាៃដដរ ដូចជា 

ទារក្, កូ្ៃនក្មង, សរ ើោងគន្សងៗ របស់មៃុសស ដូចជា តរមងទឹក្

ន ម ជាអាថ។៍ 

្ារជំៃួញ ត្ល់ឯក្សិទាី រគប់ឪកាស ដល់ គណ  រក្ចំនណញ 

ដដល ំ បំដបក្  មគគ ីភាព ៃិង មិតតភាព ក្ន ុងសងគម ដូច

យា៉ា ង ការលុប នៃ នសវានោយឥតយក្តំនល, អំនោយ ន ើយ ក៏្

វា បនងក ើៃ ការរស់នៅ រតវូមាៃលុយ ជាការោំបាច ់សំោប់សុភម

ងគល។ 

ភាពលូតោស ់នៃនសដាក្ិចេ, នៃរដា វាបំ្ុោះ ៃិង ជួយសរមួល ៃូវ 

ការបងក នៃ មា៉ា សុិៃ បនចេកា-ការយិាល័យធិបនតយយ7 ធំ ួស

ខ្នា ត កាត បប់ាៃ ៃូវអវ ី ដដលជា ឯក្តតជៃ, ដបាក្នគ (singulier) 

                                                             

6 ជៃុបតាមភ ,  មគគភីាព ៃងិ រទពយ ធារណៈ ; entraides, solidarités et biens 

communs. 
7 Techno-bureaucratique. 
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ៃិង របូី8 ន ើយមាខ ងនទៀត ្លិត ៃូវ ភាពមិៃឲទទួលខុសរតវូ 

(déresponsabilité)។ 

ភាពលូតោស ់នៃ ទីរក្ងុ  ំមក្ពិត ៃូវ ភាពរសស់រ យ នៃ 

បុគគល, នសរ ើភាព ៃិង ការកំ្ ៃត រគប់ដបបយា៉ា ង ដតវា ក្៏កំ្ ិត 

ៃូវភាព្ំុ្គ្នា  នៃរបជាជៃរក្ីរក្ រស់នៅទីក្ដៃាងក្ងវក្់ោច់

រស ោះពីទីក្ដៃាង រស់នៅ របស់អាក្មាៃ។ ពិតរបាក្ដោស់ោ 

នៅទីរក្ងុធំៗ លំអនោយ រសម ីនភា ើងនណអ ុង, ទូក្ញ្េ ក់្តាំងទំៃិញ

របណិត, នោងកុ្ៃនោខ ៃទំនៃើប ដត វា ក្ជួ៏បរបទោះៃឹង ការប

ផ្លា ញព ីអា មិក្ភាព កាៃ់ដតខ្នា ំងនៅៗ។ អាគ្នរធំៗ សង់្ំុ្

គ្នា កាៃ់ដតនរចើៃ កាា យជា រក្ងុការយិាល័យ ដត ជាយរក្ងុ

សយៃោា ៃ ក៏្ដុោះ  សនពញជាយរក្ងុ នធវ ើនអាយ អតារស់ស 

គម នៃទីរក្ងុ បាត់នសទ ើអស់ ៃូវ ៃរនវទយិតភាព (sensibilité 

humaines)។ បុគគ លូបៃីយក្មម វាជា ន តុនៅៃិង្លរពមគ្នា  

នៃ សវ ័យភាព, នសរ ើភាព ៃិង ការទទួលខុសរតវូផ្លទ ល់ខល ៃួ ដតវា

ក៏្នបើក្នអាយន ើញខ្នងអារក្ក្់របស់វាដដរ គឺ  វកិារភាគ នៃ 

 មគគ ីភាពពីបុនពវ , បរមាណូមាណូបៃីយក្មមបុគគល9, មជឈ

តតៃិយម ៃិង ជាៃិ ា ការ (tendanciellement) នៅរក្ ជមៃ ឺ 

« មហារ ើក្អញៃិយម » (métastase de l’ego) ដដល ំ បនងក ើត

នអាយមាៃ វបិតត ិ ក្ន ុង ការទំ ក់្ទំៃងគ្នា ជាខា ឹម រវាង បុគគល

ៃឹងសងគម ៃិង បុគគលៃឹងបុគគល។ ភាពមិៃឲទទួលខុសរតវូ ជា

                                                             

8 ឯក្តតជៃ (individuel), ដបាក្នគ (singulier) ៃងិ របីូ (concret). 
9 Atomisation des personnes. 
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ោា បំំន ក្ នៃ មជឈតតៃិយម ដដលជាមូលន តុ នៃ  វកិារភាគ 

នៃ សីលៃិចជ ័យ (sens moral)។ ដូនចាោះ ភាពមិៃឲទទួលខុសរតវូ 

ៃិង អសីលធម៏ ន ោះន ើយ វាបនងក ើត ៃូវ ភាពគ្នម ៃទទួលខុស

រតវូ ៃិង ក្ុទិដា ិ10។  

ការរ ើក្ចំនរ ើៃគួរនកាត នៃ ចំនណោះនចោះដឹង ដតនៅនរកាម ការ

នរគ្នបសងកត ់នៃ ចិតត ការ (pensée) នៃ ការដចក្ជាភាគតូ

ចៗ ៃិង ជាខណឌ  នៃចំនណោះទាងំន ោះ វា  ំឲខូចរបនយាជៃ៍ដល់ 

ចក្ខ ុ វស័ិយ នៃ រព័ៃ នៃ ពុទាិ របស់មៃុសសជាតិ។ ការលូតោស់ 

នៃ អរយិធម៏ របស់មៃុសសនយើង យា៉ា ងនៃោះ វាអាច ំនៅរក្ ៃូវ 

ឧ ភិវឌ្ឍៃ៍នៃបញ្ហា , ឧ ភិវឌ្ឍៃ៏នៃនរបមាការ11, ឧ ភិវឌ្ឍៃ៏

នៃសីលធម៏ តាមចរៃត  នៃ  វកិារភាគ រពមគ្នា  នៃ ភាពទទួល

ខុសរតវូ ៃិង  មគគ ីភាព។ 

ភាព រ ើក្ យ នៃលទាិរបជាធិបនតយយ នៅក្ន ុងពិភពនោក្ 

នរកាយពីសង្គ្រគ មនោក្នលើក្ទី២ ោប់ន ត្ ើម រសន ៃ អន ា ចៗ 

នោយ ការនដើរថយនរកាយ នៃ ការអៃុវតតៃ៍ ដូចយា៉ា ង ការ ូត

អំោច ពពីលរដា នោយ ពួក្អាក្ជំ ញ ៃិង ពួក្អាក្

បនចេក្នទស, វបិតត ិ នៃ ឧតតមគតិ (គតិបណឌ ិត ៃិង គំនោង

សងគម  ),  វកិារភាគ នៃ រទពយ ធារណៈ12 នៅនរកាម

                                                             

10 ក្ុទិដា ិ ; គំៃតិ ទ្ យុពសីីលធម៏។ 
11 ឧ ភិវឌ្ឍៃ៍នៃបញ្ហា , ឧ ភវិឌ្ឍៃ៏នៃនរបមាការ ; sous-développement 

intellectuel et sous-développement affectif. 
12 Bien commun. 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   ៃ សោ បា យ វ ិទ្យា   ១ ក កត ដា ២ ០ ១ ៧  

អៃុភាព នៃ ដំនណើរថយនរកាយ នៃ  មគគ ីភាព ៃិង ភាព

ទទួលខុសរតវូ នៃ អធិនោក្។ 

នៅរសកុ្ដខម រសពវនថៃ កំ្ពុងជួបរបទោះ ៃូវ អកុ្សល នៃ អ រយិធម៏

ដដលបាៃនរៀបោប់ខ្នងនលើនៃោះ។ អកុ្សលនៃោះ វា កំ្ពុងប្រូ ខា ឹម

 រជាត ិៃិង បំផ្លា ញ វបបធម៏ដខម រពីបុោណ; ការលូតោស់ នៃស

មាភ រៈ ដដលដខម រនយើង  ំគ្នា យល់ន ើញោ ជា របស់ទនំៃើប វាមិៃ

បាៃ ំមក្ ៃូវ គំៃិតសម័យន ោះន ើយ នរ ោះវា ជា ការលូត

ោស់ នៅក្ន ុង ោមវៃ័ត  ពីនរៅ13 គឺោ សងគមដខម រ ជាអាក្ទទួល

រង នោយគ្នម ៃ សមតាភាព នដើមបី នរជើសនរ ើស អវ ី ដដលជា កុ្សល 

ៃិង អកុ្សល សំោប់ បញ្ហា  របស់ខល ៃួ ដូចយា៉ា ងនៃោះ ោមវៃ័តពី

នរៅ វា គ្នម ៃ អៃុភាព នដើមបី បនងក ើតនអាយមាៃ ោមវៃ័តពី

ក្ន ុង14 សំោប់ ការលូតោស់ វបបធម៏ទំនៃើប ទ្ ុយនៅ វញិ វា រគ្នៃ់

ដតជា ក្តាត  នដើមប ីរក្ា ៃូវ ឧ ភិវឌ្ឍៃ៍នៃបញ្ហា  ដតប៉ានុោណ ោះ។ រស់

នៅក្ន ុង ឧ ភិវឌ្ឍៃ៍នៃបញ្ហា  គឺ រស់នៅក្ន ុង ‹វបបធម៏ រស់រស់15› 

គឺនៅក្ន ុងគំៃិត លមមរ ូត។ អវតតមាៃ នៃ ចំណង់ ‹ឧតតមភាព› 

ជា ដខស យក្ នៃ ចិតត ការដខម រសពវនថៃ ជា ពិនសសនៅក្ន ុង 

មជឈោា ៃ អាក្ដឹក្ ំ ៃិង អាក្ៃនយាបាយ។ ពួក្គ្នត់ កំ្ពុង ំ

គ្នា  បណុ្ោះ នោយមិៃដឹងខល ៃួ ៃូវ អកុ្សលដខម រ សំោប់បំផ្លា ញ 

របជាជាតិដខម រ៕          

                                                             

13 Développement dans le dynamique exogène. 

14 Le dynamique endogène. 

15 Culture de survie. 


