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ទិដ្ឋភាពព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័លក្នុង្សង្គមខ្មែរ 
ហេ ទពំ័រហ ើង្ម្ុបំានរុះផ្សា អពីំ ព្រវតតិ និង្អតថន័ ព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័ល

ក្នុង្សង្គមខ្មែរ និង្រណ្តត ព្រហទសមលះហៅអាសីុអាហេន ៍រួរហ ើ ។១ ក្នុង្ឱកាសហនះម្ុសូំម 
រង្ហា ញទិដ្ឋភាពពាក់្ពន័ធមលះៗននព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័លក្នុង្សង្គមខ្មែរ ខ្ផ្សែក្ហលើរម្លល ក់្ 
េនូំរ និង្រូរថតនានា។ រណំ្ង្ននការរង្ហា ញហនះ េឺហដ្ើមបរូីលរួមមួ ខ្ផ្សនក្តូរ ឱយហ ើញពី
លអំានមលះខ្ដ្លខ្មែរ ល់ថាជាឫសេល់ននទហំនៀមព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័ល។ ទនទឹមនឹង្
ហនាះម្ុសូំមសហង្េរសារបានព្ពះរាជពិធីហនះ ខ្ដ្លខ្តង្ព្បារពធជាព្រព្ក្តីចារ់ពីហព្កា រាជ្យ
ព្រះករណុាព្រះបាទ នរោត្តម សហីនុ ព្រះបរមរត្នរោដ្ឋ រហូត្ដល់សព្វថ្ងៃ។   

ហរើហពាលក្នុង្ព្ក្រមណ្ឌ ព្សាវព្ជាវ ហេពុំអារក្ណំ្ត់ដារ់ណ្តត់ថា ព្ពះរាជពិធីព្រត់
ព្ពះនង្គ័លក្នុង្សង្គមខ្មែរចារ់ព្បារពធពីព្តឹមណ្តហ ើ ។ ប ៉ុន្តែដេយល់ថា ដោលេតិំត្ធថំ្ត
ពិ្ធីដតេះប្បន្ហលចាប់ដ្ែើមតងំពី្ន្មែរប្ជ្ួត្ប្ាបអារយធម៌ឥណ្ឌា ។ ជាក់្ខ្សតង្ យ ងដោច
ណ្ឌស់មាតដរឿងដទព្កថាពី្រន្ដលន្មែរស្គា ល់េឺ រាមដករ ែិ៍ តិងមោភារត្។ ដបើដលើកយកដរឿង
រាមដករ ែិ៍ាអណំេះអណំ្ឌង ដេព្តយល់ថាដៅប្ត្ង់វេាន្ដលប្ព្េះបាទជ្តក ប្ព្េះមោកសប្ត្ថ្ត
តេរមិងិលាយងប្ចត់្ប្ព្េះតងា័ល ដហើយប្បទេះដ ើញប្ព្េះនាងសីតដៅតឹងអាចម៍បណំេះ េឺ
ាប្បភព្ថ្តប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត់្ប្ព្េះតងា័ល។២ 

កន៉ុងដរឿងមោភារត្ ដេសអំាងប្ត្ង់ចមាា ក់ប្ព្េះព្លដទព្កាត់តងា័លាដកត្តភ័ណា  
ន្ដលដ ើញវត្ែមាតតងំពី្ម៉ុតសម័យអងារ (រូបដលម១)។ បដិមាដទព្អងាដតេះ ដ ើញវត្ែមាត 
ដល់សម័យអងារ (រូបដលម២) តិងបតែរហូត្មកដល់សម័យកណ្ឌែ ល្ង។ កន៉ុងសម័យកណ្ឌែ ល 
មន្រតែីទទួលម៉ុសប្ត្ូវវស័ិយកសិកមែមាតងារា “ឧកញ ព្លដទព្” ដហើយចាប់ប្េប់ប្េងវស័ិយ
កសិកមែដ ែ្ េះថា “ប្កមព្លដទព្”។ តិមិត្ែរូបដតេះ ដេដ ើញាប់កន៉ុងទដំតៀមន្មែរដល់សព្វថ្ងៃ 

 
១ សូមអាន៖ “ព្រវតតិ និង្អតថន័ ព្ពះរាជពិធីរុណ្យព្រត់ព្ពះនង្គ័ល” ហដា  ហ ឿង្ រ ូលីណ្ត 
https://education.ams.com.kh/history-and-meaning-of-the-royal-ploughing-ceremony/  
ផ្សា នថៃទី២ ខ្មឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ និង្ “ព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័ល” ហដា  ម្លស សុភាព ហលើតណំ្ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7827 ផ្សា នថៃទី១០ ខ្មក្ក្កដា ឆ្ន ២ំ០២១  
២

 Saveros Pou 1979: 5 

https://education.ams.com.kh/history-and-meaning-of-the-royal-ploughing-ceremony/
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7827
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តមរយៈទង់ឯកធកំន៉ុងកបួតន្ហប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត់្ប្ព្េះតងា័ល ន្ដលមាតរូបប្ព្េះព្លដទព្ឈរ
កាត់តងា័ល (រូបដលម៣)។៣ រឯីកន៉ុងប្ព្េះព្៉ុទធស្គសនា ដេយល់ថាប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត់្ប្ព្េះ
តងា័ល េឺប្បារព្ធតមព្៉ុទធប្បវត្ែិ ប្ត្ង់ដព្លប្ព្េះបាទស៉ុដធធ ទត៍យងដចញប្ចត់្ប្ព្េះតងា័ល 
ដោយមាតប្ព្េះវត្ែមាតប្ព្េះសិទធត្ថ។៤ ប្ោដនាេះ ប្ព្េះសិទធត្ថប្ទង់បាតដធវើសមាធិពិ្ចារណ្ឌអពីំ្
សត្វដោន្ដលប្បឹងន្ប្បងអូសតងា័លយ ងហត់្ដតឿយ (រូបដលម៤-៦)។៥   

   
 

 
 

   
 
 

ចាប់ពី្សម័យសងាមរាន្រសែតិយម កន៉ុងរាជ្យ ព្រះករណុាព្រះបាទ នរោត្តម សហីនុ 

ព្រះបរមរត្នរោដ្ឋ ប្ទង់បាតដចញប្ចត់្ប្ព្េះតងា័លផ្ទា ល់ប្ព្េះហសថរបស់ប្ព្េះអងាដៅទីប្ព្េះន្ប្ស 
សថិត្ដៅកន៉ុងបរដិវណប្ព្េះលាតជ្ល់ដរំថី្តអតី្ត្ប្កុងអងារធ ំ ដមត្ែដសៀមរាប (រូបដលម៧-៨) 
តិងដៅដមត្ែស្គវ យដរៀង (រូបដលម៩-១០)។ កន៉ុងប្ោដនាេះ តិមិត្ែរូបថ្តប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត់្ប្ព្េះ

 
៣

 វទូិ ភីរមយ ២០១២: ៨៨-៩០ 

៤
  ឹម ព្ក្ហសម និង្ ចារ ពិន ១៩៥១: ១៥២ 

៥ Gunapayuta et al 1998: 33-36 

រូបដលម១ បដិមាប្ព្េះដព្លដទព្ (ស.វ.ទី៦)  
រូបដលម២ ចមាា ក់កន៉ុងដរឿងមោភារត្ដៅប្បាស្គទបនាា យប្សី 
 

រូបដលម៣ ទង់ឯកមាតរូបប្ព្េះព្លដទព្ 
នាកំបួតដន្ងែប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត្់ប្ព្េះតងា័ល 
 

រូបដលម៤-៦ ប្ព្េះបាទស៉ុដធធ ទត៍យងប្ចត្់ប្ព្េះតងា័ល (េតូំរវត្ែកពំ្ង់ប្ត្ឡាចដលើ វត្ែដរំសី តិងវត្ែទនាា ប់រងស)ី 
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តងា័ល ក៏ដ ើញដប្បើប្បាស់្សព្វ្ាយដៅដលើន្ត្មថ្ប្បសណីយ៍្ងន្ដរ (រូបដលម១១)។ ប ៉ុន្តែ
ដប្កាយមក ព្រះករណុាព្រះបាទ នរោត្តម សហីនុ ព្រះបរមរត្នរោដ្ឋ ប្ទង់ន្ត្ងចាត់្
ប្ព្េះរាជ្ត្ណំ្ឌងប្ចត់្ប្ព្េះតងា័លជ្តួំសប្ព្េះអងា រហូត្ាប់ាទដំតៀមដល់សព្វថ្ងៃ។ 

  
 
 

   
 
 

តាមទំហនៀមក្នុង្ប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីធវ ទសមាស ព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័លក្នុង្សង្គមខ្មែរខ្តង្
ព្បារពធជាព្រព្ក្តី ចាប់ពី្ថ្ងៃ១ដរាច ដល់ថ្ងៃ៤ដរាច ន្មពិ្ស្គម។ ពី្ថ្ងៃ១ដរាច ដល់ថ្ងៃ៣ឋដរាច 
ប្កុមបាេូន្ត្ងដធវើកិចចាប្បចាតំមទដំតៀមដៅទីប្ព្េះន្ប្ស។៦ ល៉ុេះដល់ថ្ងៃ៤ដរាច ប្ព្េះមោកសប្ត្
ប្ទង់តងំមន្រតែីាត់មពស់ណ្ឌមាន ក់ឱ្យដធវើាដសែចមា  ដហើយភរយិដធវើាដមហួ ដោយយក

 
៦

  ឹម ព្ក្ហសម និង្ ចារ ពិន ១៩៥១: ៨១-៨៧ 

រូបដលម៧-៨ ប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត្់ប្ព្េះតងា័លដៅអងារធ ំ(ប្បភព្៖ FB Royal du Cambodge) 

រូបដលម៩-១០ ប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត្់ប្ព្េះតងា័លដៅដមត្ែស្គវ យដរៀង (ប្បភព្៖ FB Royal du Cambodge) 

រូរហលម១១ ខ្តមនព្រសណី្ ៍រង្ហា ញព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័លទសវតសទី៦០ (ប្បភព្៖ stampboards.com) 
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ដមៅប្កអូបមកចឺមដលើថាៃ សាកិចចសតែត្ ដចញប្ចត់្ប្ព្េះតងា័ល (រូបដលម១២)។៧ ដសែចមា 
ដសាៀកសឡំ៉ុយចរបាប់ ពាក់អាវផ្ទយ រឯីហម ួក៏្ហសលៀក្ស ុំ ររបារ់ ពាក់្អាវររឹរាង្ និង្
ពាក់្នសបហ ៀង្ពីហលើ។ 

 
 
 

រនាទ រ់ពីព្ពះមហាក្សព្តខ្តង្តាងំ្តាមទហំនៀមរួរហព្សរបារ់ហ ើ  ហសតរហម ព្តូវ
រូលហៅថាា  រង្គពំ្ពះរនទី តាងំ្ហៅហរាង្មណ្ឌ លទិសនិរតី មុននឹង្ចារ់ដ្ហំណ្ើ រការព្រត់ព្ពះ
នង្គ័ល។ នង្គ័លព្រត់នាមុំមហៅថា “នង្គ័លហោង្” នង្គ័លក្ណ្តត លកាន់ហដា ហសតរម្ល  
(រូរហលម១៣) និង្ម្លននង្គ័លមួ ហទៀតហៅខាង្ហព្កា  ឯហោទងំ្រីនឹមហនាះហ ែ្ ះថា 
“ហោឧសភរាជ”។ រឯីហម ួ ព្តូវហដ្ើរតាមហព្កា នង្គ័លទី៣ ហ ើ ព្ពារព្ោរ់ពូជហផ្សសង្ៗ
ដូ្រជា លៃ សខ្ណ្ត ក្ ហពាត និង្ព្សូវជាហដ្ើម (រូរហលម១៤)។ ដដំណើ រប្ចត់្ប្ព្េះតងា័លដតេះ ដចេះ
ន្ត្ប្បប្ពឹ្ត្ែដិៅដោយមាតបាេូាអនកដឹកនា ំ ដដើរតមទិសទកខិណ្ឌព្័ទធ (ព្័ទធស្គែ )ំ។ ល៉ុេះប្េប់
បីជ្៉ុដំហើយ ដេន្ត្ងន្លងដោឧសភរាជ្ធងំដនាេះឱ្យប្ពាហែណ៍ដប្បាេះប្ព្ ំ តិង្សងអពីំ្្ល

 
៧

 ហពព្ជ សល់ ១៩៦៦: ៣២ 

រូបដលម១២ ប្ព្េះមោកសប្ត្ប្ទង់ចឺមដលើថាៃ សឯកឧត្ែម អ ូច ភា តិងដលាកជ្ធំវ ាដសែចមា  តិងដមហួ 
កន៉ុងប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត្់ប្ព្េះតងា័លដៅដមត្ែតន្កវ ឆ្ន ២ំ០១៩ (ប្បភព្៖ norodomsihamoni.org) 
 



អត្ថបទ៖ ទិដ្ឋភាពព្ពះរាជពិធីព្រត់ព្ពះនង្គ័លក្នុង្សង្គមខ្មែរ                            

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរក្ត 

ដណំ្ឌដំ្សងៗសប្មាប់រដូវកាលដធវើកសិកមែងែីដតេះ (រូបដលម១៥)។ វត្ថ៉ុ ន្ដលយកដៅ្សងតឹង
ដោឧសភរាជ្ដនាេះមាតប្បាពីំ្រម៉ុមេឺ ប្សូវ ដពាត្ សន្ណែ ក លៃ ដមែ  ទឹក តិងប្ស្គ។ ប្បសិត
ដបើដោឧសភរាជ្បរដិភាេប្ោប់ពូ្ជ្ណ្ឌមួយ ទនំាយថាដណំ្ឌដំនាេះតឹងបាត្លលអ ដហើយ
ដបើដោឧសភរាជ្បរដិភាេទឹក ទនំាញថាតឹងមាតដភាៀងធ្លា ក់បរបូិរណ៍។ ប ៉ុន្តែ្ ា៉ុយដៅវញិ 
ប្បសិតដបើដោឧសភរាជ្បរដិភាេដមែ ប្សស់ ដនាេះទនំាយថាប្ស៉ុកដទសតឹងដកើត្មាតជ្ងឺំដលើ
សត្វពាហតៈ។ ដបើដោឧសភរាជ្បរដិភាេប្ស្គ ទនំាយថាប្ស៉ុកដទសតឹងដកើត្មាតមត៉ុសសពាល 
ដចារលួចឆក់បាត់ តិងអសតែិស៉ុមកន៉ុងសងាម។ ដោយន្ឡកដេសដងេត្ដ ើញប្បាកសិករ 
ន្ត្ងនាោំន ប្បមូលប្ោប់ប្សូវ ដពាត្ សន្ណែ ក តិងលៃ ន្ដលបាតប្ពាចដៅដលើដី តិងសល់ពី្
ការ្សងដនាេះ យកដៅលាយាមួយប្ោប់ពូ្ជ្របស់មាួត ដោយមាតជ្ដំតឿថាតឹងដធវើឱ្យ
ដណំ្ឌោំដំ៉ុេះសប្មាប់ឆ្ន ងំែីទទួលបាតផ្ទេ ន្្ាលអប្បដសើរ (រូបដលម១៦)។ 

  
 
 

  

រូបដលម១៣-១៤ ប្ព្េះអងាមាច ស់ តដរាត្ែម ចប្កាវ៉ុឌ្ឍ តិងប្ព្េះមោកសប្ត្ីយ៍ ស៉ុីស៉ុវត្ថិ ចាត់ស៉ុីោ យងាដសែ
ចមា  តិងដមហួ កន៉ុងប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត្់ប្ព្េះតងា័ល ប្បារព្ធដៅទីប្ព្េះន្ប្សវាលប្ព្េះដមរ៉ុ 
 

រូបដលម១៥ កិចច្ សងដោឧសភរាជ្ រូបដលម១៦ ប្បាព្លរដឋដរ ើសប្ោប់ពូ្ជ្ 
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 ដប្កាយបាតសតែិភាព្ ប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីប្ចត់្ប្ព្េះតងាល័ក៏ចាប់ដ្ែើមប្បារព្ធតមប្បថ្ព្ណី
ដឡើងវញិ។ កន៉ុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ បាតដរៀបចដំឡើងដៅកន៉ុងបរដិវណព្ហ៉ុកីឡោឋ តាតិ្អូឡាពិំ្ក 
ដហើយចាប់ពី្ឆ្ន ១ំ៩៩៤ រហូត្មក ប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីដតេះន្ត្ងដរៀបចបំ្បារព្ធដៅវាលប្ព្េះដមរ៉ុ ន្កបរ
ប្ព្េះបរមរាជ្វាងំ (ឆ្ន ២ំ០១០ ប្បារព្ធដៅដសៀមរាប)។ ប ៉ុន្តែចាប់ពី្ដប្កាយ ព្រះករណុា
ព្រះបាទ នរោត្តម សហីនុ ព្រះបរមរត្នរោដ្ឋ ដស្គយប្ព្េះទិវងាត្ ដេសដងេត្ដ ើញប្ព្េះ
រាជ្ពិ្ធីប្ចត់្ប្ព្េះតងា័ល ន្ត្ងដរៀបចបំ្បារព្ធតមបណ្ឌែ ដមត្ែដូចា ឆ្ន ២ំ០១៣ ដៅដមត្ែកពំ្ង់
ចាម ឆ្ន ២ំ០១៤ ដៅដមត្ែកណ្ឌែ ល ឆ្ន ២ំ០១៥ ដៅដមត្ែបាត់្ដបំង ឆ្ន ២ំ០១៦ ដៅដមត្ែ
ដសៀមរាប ឆ្ន ២ំ០១៧ ដៅដមត្ែថ្ប្ព្ន្វង ឆ្ន ២ំ០១៨ ដៅដមត្ែស្គវ យដរៀង ឆ្ន ២ំ០១៩ ដៅដមត្ែ
តន្កវ តិងចាប់ពី្ឆ្ន ២ំ០២០ មកប្ព្េះរាជ្ពិ្ធីដតេះប្តូ្វបាតផ្ទអ កដោយស្គរវបិត្ែិកូវដី-១៩៕   
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