
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដណឹំងផ្សេង ៗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អំពីស្រុកចិន 

 

 ពិតមែនមតមានជាតិចិនផ្្ចើនផ្ៅ្រុកមមែរផ្ ើង ប ុមនែផ្ ើងស្គា ល់្រុកផ្នេះតិចណារ់ ។ 
្ពេះរាជបណាា ល័ ផ្ ើបនឹងបាន  ួលផ្រៀវផ្ៅភូែិស្គស្ររែរផ្បៀបជនួំញផ្ៅ្រុកចិន មដល
ផ្ោកផ្រ ើផ្ណ ុន បានផ្រៀបផ្រៀង ផ្ ើ ផ្បាេះពុែពផ្ៅ្កុងផ្រៀងហ  ។ ផ្ ើងរូែអធិបា អពីំ
អាណាមម្តមលេះមដលផ្ៅកនុងនគរធផំ្នេះ ជូនផ្ោកអនកមដលផ្ែើលផ្រៀវផ្ៅកែពុជរុរយិាទងំ
អែាលមា ន ផ្រចកដីអធិបា  គឺផ្ ើងដក្រង់អពីំផ្រៀវផ្ៅភូែិស្គស្ររែរបរ់ផ្ោកផ្រ ើផ្ណ ុន
ផ្នេះ ។ 

 តងំពី គ. រ. ១៩១២ ្រុកចិនផ្ៅជា្រុកផ្រពុ ពលិក មានមម្ត ២៨ មាន្រុកឯផ្ ៀត
ផ្ៅផ្្ោែឱវា  មាន្រុកែងាូលីនឹង្រុក ីផ្បត៍ជាផ្ដើែ នគរចិនបានជាផ្ ែ្ េះដូផ្ចនេះ ែកអពីំ
ចង់ ុកផ្ករ ែិ៍រឭំកដល់រាជយែហាកេ្តែួ វងេផ្ៅ្រុកឱរ  ុបផ្គផ្ៅ្រុកចិនថា ្រុកហ្ពឬ
អាណាច្កកណាដ ល ។ 

 ពីខាងតបូង្រុកចិនផ្ៅជាប់នឹង្រុកមដលផ្ ើងបានស្គា ល់ទងំអរ់គ្នន  គឺ្រុកភូមា
មដលជា្រុកចណុំេះអង់ផ្គលរ ផ្ ើ នឹង្រុកតុងកឹងមដលផ្ៅ្បផ្ រឥណឌូ រីុនខាងផ្ជើង ពី
ខាងលិច្រុកចិនជាប់នឹង្រុកឥផ្ណឌ ៀរបរ់អង់ផ្គលរ ពីខាងផ្កើតជាប់នឹងែហារែុ្ ែួ 
យា ងធ ំគឺរែុ្ ចិន ។ 

 ភនទំងំឡា ផ្ៅ្រុកចិន មដលមានបរបូិណ៌ផ្ោ ផ្ោ ជាតិមដលផ្ ើងបានឮផ្គ
និយា ញ  ៗ ផ្ េះ គឺដងភន ិំមាល័ ជា្ពំ្ប ល់្រុកកលិងានឹង្រុក ីផ្បត៍ ផ្ ើ ភនមំដល
មពរ់ជាងផ្គផ្ េះមានកពំរ់ដល់ ៨.០០០ មែ ្ត មានដី ួលមពរ់ ៗ ផ្ៅមម្ត ុនណាន់ មដល
ជាប់ែក្រុកតុងកឹង ដី ួលផ្ េះមានកពំរ់ ២.៣០០ មែ ្តពីរែុ្  ។ 

 រតវហ្ព - ផ្ៅ្រុកចិនមានខាល រមិន ខាល ឃែុ  ំខាល ធ ំមទីង ផ្រេះ ោហ្ព ្ជូកហ្ព ។ 

 រតវ្ រុក – ផ្រេះ ោ ឱដឋ ផ្ចៀែ ពមព ផ្រេះផ្្ែច ( អផំ្ពរ ) មានរតវបកេចីនួំន ១.០៣១ 
ពួក មានពរ់នឹងែច្ឆា ជាតិទងំឡា ដ៏ផ្្ចើន ។ 

 រុកខជាតិ - ផ្ៅខាងផ្ជើង្រុកចិនមានកបារ ្រូវ លង ្រូវផ្ោជស្គលី ហធែ ថាន  ំ្រូវែិផ្ យ
ត៍ ្រូវអាររិ៍ ( millét , arge ) ឫរេ ីផ្ ើ នឹងរុកខសោឯផ្ ៀតជាផ្្ចើន ។ ផ្ៅខាងតបូង្រុកផ្នេះ
មានផ្ដើែ្តុ ំអផំ្ៅ ្កូច មត ផ្ចក ផ្ ើ នឹងផ្ ើយា ងលអ ៗ ។ 

 ផ្ៅ្រុកចិនផ្គផ្ឃើញមានធយូង មដក រណំបា ហាងំផ្្ចើនមានផ្ៅខាងតបូងមម្ត ុន



ណាន់ មានែនុរេផ្ធវើោរផ្ោ ធាតុចនួំន ៣០.០០០  ក់ មានស្គព ន់ រណំ អបិំល រណំែួ 
មបបផ្ ៀតមដលផ្គ កែករិ ធផ្ធវើជាពុែពអកេរ ឯ ផ្នលមដលផ្ៅកនុង្រុកចិនខាង ិរនិរតី គឺ
 ផ្នលផ្ែកុង (  ផ្នលធ ំ ) ផ្ ើ នឹង ផ្នលស្គលូអាន់ មដល ូរធាល ក់ែក្បផ្ រឥណឌូ រីុនផ្ ើងផ្នេះ 
មម្ត ុនណាន់ មដលជាប់នឹង្រុកតុងកឹង មាន ី្កុងផ្ ែ្ េះ ុនណាន់ វូ  ៗ ផ្នេះតងំផ្ៅកនុង
 ីវាលែួ ដីមានជីជាតិលអណារ់ ផ្ ើ អាោររងួតម ងសងផ្ៅ ីផ្ េះ ផ្ៅខាងតបូងមម្ត
ផ្នេះមានរតវដរំមីលេះមដរ ។ 
 កមនលងមដលផ្គ កថ្ែមកវផ្ៅមម្តគ្នលី វូ  លបផី្ោ ស្គរថ្ែមកវមដលផ្គ កែកផ្ េះ 
មានររហររណាឋ នដូចជាគនូំរលអ ៗ ណារ់ ផ្ៅល រតវ្ ជូកផ្ៅមម្ត ុនណាន់ លបថីាមានឱជា
ររឆ្ងង ញ់ពីស្គណារ់ ។ 
 កពំង់ជនួំញរខំាន់ ៗ ផ្ៅ្រុកចិនផ្រៀបរាប់តែរផ្បៀបធតូំចគឺផ្រៀងហ  ផ្ ៀនរឹុន – 
ហាន់គីវ – រឹុងតវ – កង់តុង  ។ 

        


អពីំោមរតមដលមានផ្ៅកនុងមសនដីរបរ់ជប ុន 
 តែផ្រៀវផ្ៅកត់ផ្ តុរបរ់ជប ុនមដលផ្ចញសា កនុង ព. រ. ២.៤៧៨ មានផ្រចកដីថា 
ចនួំនោមរតមដលផ្បាេះពុែពសា  កនុងឆ្ងន ផំ្នេះមានចនួំន ៨.៣១០ ផ្ ែ្ េះ មញកផ្ចញជាោមរត
្បផ្ភ មម - ្តីមារ មានចនួំន ៦.៦៧៤ ផ្ ែ្ េះ ្បផ្ភ មដលផ្ចញសា រាល់អា ិតយ ៤៦១ 
ផ្ ែ្ េះ ្បផ្ភ មដលផ្ចញសា រាល់ហថ្ង ១.១៧៥ ផ្ ែ្ េះ ។ 
 ចផំ្ េះោមរតតូកយូនិ ិ ិែប ូន ផ្ េះផ្បាេះពុែពសា រាល់ហថ្ង្ បមាណ ១ ហថ្ង 
១៥.០០០.០០០ ចាប់ ជាោមរតមានផ្ដើែ ុនផ្្ចើនបសុំតកនុងមដនជប ុន មានផ្ដើែ ុន ១០ ោន
ផ្រៀលផ្ ន មាន នែផ្ហាេះ ដំណឹំងយា ងទន់រែ័  មានអនកឲ្យដណឹំងផ្ៅផ្តង្បផ្ រក៏
ផ្្ចើន មានអនកដណំាងោមរតកនុងរមាគែរននិបាតជាតិសង ។ 
 តែធែែតោមរត ផ្បើមានផ្ៅកនុង្បផ្ រណាផ្្ចើន ្បផ្ រផ្ េះរមែងចផំ្រ ើនផ្ោ ោរ
រិកាពិត្បាកដមែន ផ្្ េះោមរតជាផ្្គឿងវារ់ផ្រចកដីចផំ្រ ើនខាងោររិកាបានែួ សលូវមដរ។ 
្រង់អពីំោមរត្បែូលស្គរចុេះហថ្ង ១២ ផ្ដរែ្បិ៍ ឆ្ងន  ំ១៩៣៩ ។ 
        
      

អពីំភូមា - អង់ផ្គលរ 



 ផ្ោ ផ្ តុមានោរផ្លល រ់បដូ រកេ្តថ្ែីហន្បផ្ រភូមា ្រុកែណីបុរៈមដលជា្រុកធាល ប់
ចណុំេះភូមា ក៏ម្ប្តឡប់រងឹ  ឹងែិន្ពែចណុំេះភូមាតផ្ៅផ្ ៀត ផ្ ើប្ពេះបា ច្ឆក់ោ មែ ង
្បផ្ រភូមា្ ង់បង្គា ប់ឲ្យច្ឆត់បញ្ជូ នកង ព័ផ្ៅ្បាប្បាែ្រុកែណីបុរៈ លុេះ្បាប្បាែរាប
ទបផ្ ើ ក៏ផ្លើកកង ព័លូកចូលផ្ៅកនុងមម្តមដនរបរ់អង់ផ្គលរ គឺមដនអរាំ , មដនចិតែកង់, 
មដនកៈស្គ ។ ចមំណកខាងរាជោរអង់ផ្គលរផ្ឃើញអាោរភូមាកផ្្ែើបអង់អាចផ្លើករលំងចូល
ែកកនុងមម្តមដនដូផ្ចនេះផ្ ើបផ្កើតចាំងគ្នន ផ្ឡើង ជាដបូំងកនុងហថ្ង ី ៥ មមមា រេ ព. រ. ២៣៦៦ កនុង
 ីបសុំតភូមាមដលផ្ចេះផ្្បើវធីិចែាំងមបបបុរាណមតែួ យា ង ក៏ច្ឆញ់កង ព័អង់ផ្គលរមដល
មានផ្យាធាទហានស្គទ ត់ជ ំញកនុងវធីិចែាំងរែ័ ថ្ែី ផ្ ើ ភូមារុផំ្ធវើរញ្ញា រនែិោព្ពែ
ចុេះច្ឆញ់អង់ផ្គលរកនុងហថ្ង ២៤ ផ្ វវផិ្  ព. រ. ២៣៦៨ ផ្ោ ភូមា្ពែ្បគល់មម្ត្ែិត , មម្ត
ថាវ   , មម្តតៈណាវរី នឹងមម្ត ៈហមឲ្យដល់អង់ផ្គលរ ផ្ ើ ្ពែបង់ហថ្លបង់ខាតឲ្យអង់ផ្គលរ 
១០ ោនរូបីុ ៍ ផ្ ើ រា ប់រងថានឹងែិនចូលផ្ៅបុករុកដល់មម្តែណីបុរៈ , ចិតែកង់ , កៈស្គ ត
ផ្ៅផ្ ៀតផ្ឡើ  ។ 


