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កន្លងម្កអត្ថបទសតីពី ការរកឃ ើញឆ្អឹងដាយណូស័រដដលមាន្វយ័ចណំាស់ សថិត្ឃៅ
ឃកាោះឃ ៉ោ  កនុងឃេត្តឃកាោះកុង ន្ចុោះផ្សាយម្តងរួចម្កឃ ើយ។ ចឃំ ោះអត្ថបទឃន្ោះ បង្ហា ញពី
ការសិកាប្ាវប្ជាវ និ្ងព័ត៌្មាន្បដន្ថម្ អពីំការរកឃ ើញឆ្អឹងដាយណូស័ររដបូំងឃៅ
ប្បឃទសកម្ពុជា ឃដាយប្កុម្ការង្ហរផូ្សសីុលប្កសួងបរាិថ ន្ នន្ប្បឃទសកម្ពុជាស ការជា
មួ្យអនកជនំាញឆ្អឹងដាយណូស័រម្កពីបរឃទសចុោះសិកា និ្ងឃ្វើកណំាយប្ាវប្ជាវដល់ទី
តងំផ្ទទ ល់ ថាឃត្ើឆ្អឹងឃន្ោះជាប្បឃេទឆ្អឹងអវ?ី 

ឆ្អឹងឃន្ោះ ន្រកឃ ើញឃៅ ឃកាោះឃ ៉ោ  សថិត្ឃៅេូមិ្ឃកាោះឃ ៉ោ   ុ ំក់េលង ប្សុកម្ណឌ លសីមា៉ោ  
ឃេត្តឃកាោះកុង ជាប់ដដន្ជប្ម្កសត្វនប្ពតនត្ (រូបឃលេ១)។ តម្រយៈការទទួលពត៌្មាន្ជា
រូបថត្នថៃទី២ ដេមី្នា ឆ្ន ២ំ០២១ ពីម្ន្រន្តីឧទានុ្រកសនន្ម្ន្ទីរបរាិថ ន្ឃេត្តឃកាោះកុងអពីំការ
ប្បទោះឃ ើញឆ្អឹងដូចជាឆ្អឹងដរំកីប់ឃៅកនុងថមជាប់នដសមុ្ប្ទឃៅឃកាោះឃ ៉ោ ។ កនុងឃនាោះប្កុម្ការង្ហរ
ផូ្សសីុលប្កសួងបរាិថ ន្រួម្មាន្៖ ឃោក លឹម្ វណណច័ន្ទ ឃោកងួន្ រ៉ោ ន់្ដា និ្ងឃោក លី 
ឃពប្ជស័កត ឃៅនថៃទី០៨-១១ ដេមី្នា ឆ្ន ២ំ០២១  ន្ចុោះសិកា និ្ងពិនិ្ត្យដល់ទីតងំជាក់ដសតង 
ឃដាយកាលឃណាោះ ឃយើង ន្សន្និដាា ន្ជាបឋម្ថាអាចឆ្អឹងសត្វដាយស័រ ឃដាយឃយើងប្ត្វូ
រងចកំារសិកាលម្អិត្បដន្ថម្។ 

 តម្រយៈដផ្សន្ទីេូគពភាន្រសតនន្ប្ពោះរជាណាចប្កកម្ពុជា ត្បំន់្ជួរេនបំ្កវាញ ដដលមាន្
សញ្ញា សគំាល់ J3 K1SS ជាប្បឃេទថមេក់(រូបឃលេ២)។ ត្បំន់្ដដលរកឃ ើញឆ្អឹងដាយណូស័រ
អាចចត់្ទុកថាជាដផ្សនកមួ្យឃៅចុងជួរេនបំ្កវា៉ោញម្កត្ភ្ជា ប់និ្ងសមុ្ប្ទ។ ត្បំន់្ឃន្ោះប្ត្ូវ ន្
ចត់្ចូលកនុង ស័កទី២ សម័្យ Jurassic បន្តឃៅសម័្យ Cretaceous ដដលមាន្អាយុកាល
ចឃនាល ោះ ៦៥.៥ ដល់ ១៩៩.៦ោន្ឆ្ន មុំ្ន្។១  ឃ តុ្អវ ីន្ជាឃយើងអាចអោះអាងថាផូ្សសីុល
ឆ្អឹងដាយណូស័រឃន្ោះ មាន្អាយុកាលចស់ ឃដាយឃន្ោះអាចមាន្ទនំាក់ទនំ្ងនឹ្ងេូគពភាន្រសត
នន្ត្បំន់្ឃន្ោះ? ឃដាយឆ្អឹងឃន្ោះ ន្រកឃ ើញសថិត្ឃៅកនុងប្សទាប់ថមេក់ដដលមាន្ភ្ជគឃប្ចើន្
ឃៅត្ន់ំ្េនបំ្កវាញដដលមាន្អាយុកាលសម័្យ Jurassic បន្តឃៅសម័្យ Cretaceousឃដាយ

 
១ General Department of Mineral Resource, 2010, Geological Map of Cambodia 
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អាយុកាលឃន្ោះប្តូ្វគាន នឹ្ងដផ្សន្ទីតងំេូមិ្ាន្រសតខាងឃលើ។ ឃ ើយឃៅកនុងសម័្យកាលឃនាោះ
សត្វដដលរស់ឃរៀន្មាន្ជីវតិ្ ភ្ជគឃប្ចើន្ជាពពួកដាយណូស័រ។ ចឃំ ោះការសិកាប្ាវប្ជាវ 
និ្ងឃ្វើការវភិ្ជគឃៅឃលើឆ្អឹងដាយណូស័រឃន្ោះ កនុងឃនាោះមាន្អនកជនំាញដាយណូស័រ រងំ 
Dr Eric Buffetaut, Director of research emeritus, Centre national de la recherche scientifique, 

Paris, France, expert on dinosaurs, fossil birds េ្ុ ំទ លឹម្ វណណច័ន្ទ អនកប្ាវប្ជាវផូ្សសីុល នន្
នាយកដាា ន្ត្បំន់្ឃបតិ្កេណឌ  អគគនាយកដាា ន្ស គម្ន៍្មូ្លដាា ន្ នន្ប្កសួងបរាិថ ន្ និ្ង
ឯកឧត្តម្បណឌិ ត្ ឃ ង សុផ្ទឌី អនកជនំាញបុឃរប្បវត្តិាន្រសតកម្ពុជា និ្ង ាកលវទិា្ិការ 
នន្ាកលវទិាល័យេូមិ្ន្ទវចិិប្ត្សិលបៈ  ន្ស ការគាន ឃ្វើសិកាប្ាវប្ជាវលម្អិត្ឃលើឆ្អឹង
ដាយណូស័រឃន្ោះ និ្ង ន្ឃ្វើបទបង្ហា ញកនុងប្បឃទស និ្ងឆ្កអន្តរជាតិ្ ឃដើម្បផី្សសពវផ្សាយ
អពីំព័ត៌្មាន្នន្ការរកឃ ើញឆ្អឹងដាយណូស័រឃន្ោះ និ្ង ន្ពិភ្ជកាបតូរឃោបល់គាន ជាមួ្យ
ជនំាញឃផ្សសងៗ។ កនុងឃនាោះអនកជនំាញ ក៏ ន្ឃប្បៀបឃ្ៀបឆ្អឹងឃន្ោះជាមួ្យប្បឃេទផូ្សសីុលឆ្អឹង
ដាយណូស័រដដលរកឃ ើញឃៅប្បឃទសនថ ដដលពពួក Sauropod Dinosaur ដដលមាន្កដវង
(រូបឃលេ៣)។ 

សូម្បញ្ញា ក់ថា ឆ្អឹងដដលឃយើង ន្រកឃ ើញដកបរាន ក់ការឃកាោះឃ ៉ោ  (រូបឃលេ៤) មាន្
ប្បដវង៧០ស.ម្ ទទឹងកាលឆ្អឹង២០ស.ម្ និ្ងឆ្អឹងសមងតូ្ចបផុំ្សត្៧ស.ម្ (រូបឃលេ៥-១៣) 
ឃន្ោះជាេសតុតងប្បវត្តិាន្រសតថមីមួ្យ នន្ការប្ាវប្ជាវដបបបុរណវទិាឃៅកនុងប្បឃទសកម្ពុ
ជា។ ឃៅឃពលថមីៗឃន្ោះ នថៃទី២០ដេវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០២២ឃន្ោះ ប្កុម្ការង្ហរសិកាផូ្សសីុល ឃដាយ
មាន្ការចូលរួម្ពីអនកជនំាញអន្តរជាតិ្ រួម្មាន្ Dr Eric Buffetaut, Dr. Haiyan, Dr.Lionel 

Cavin ម្ន្រន្តីជនំាញប្កសួងបរាិថ ន្ ាកលវទិាល័យេូមិ្ន្ទវចិិប្ត្សិលបៈ និ្ងម្ន្រន្តីឃប្កាម្ឱ
វាទឃេត្តឃកាោះកុង  ន្ឃ្វើចូលរួម្ពិនិ្ត្យ និ្ងឃ្វើកណំាយប្ាវប្ជាវឃលើទីតងំរកឃ ើញឆ្អឹង
ដាយណូស័រឃន្ោះដដលសថិត្ឃៅឃកាោះឃ ៉ោ  ឃដើម្បដីសវងយល់ឱយកាន់្ដត្ចាស់ ថាឃត្ើជាប្បឃេទ
ផូ្សសីុលដាយណូស័រឬោ៉ោ ងណា? តម្រយៈការឃ្វើកណំាយ អនកជនំាញ ន្បញ្ញា ក់ថា 
ឃន្ោះជាឆ្អឹងដាយណូស័រ កនុងអបូំរ Sauropod Dinosaur ដដលមាន្កដវង។ ដត្ពុំទាន់្អាច
បញ្ញា ក់ជាក់ ន្ថាអបូំរឃន្ោះ វាដូចគាន ឃៅនឹ្ងប្បឃេទដដល ន្រកឃ ើញឃៅប្បឃទសនថឬ
ោ៉ោណាឃៅឃ ើយឃទ? ប្កុម្ការង្ហរសិកាប្ាវប្ជាវនឹ្ងបន្តការសិកាឃន្ោះជាបន្តឃៅឃទៀត្។ 
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ចឃំ ោះសណំាកផូ្សសីុលដដល ន្ឃ្វើកណំាយឃន្ោះ នឹ្ងយកម្ករកាទុកឃៅប្កសួងបរាិថ ន្
ឃដើម្បបីន្តការប្ាវប្ជាវ។ 

ជីវតិ្របស់ដាយណូរស័រ 
ដាយណូស័រ គឺជាប្កុម្សត្វលមូន្មួ្យប្កុម្ដដលមាន្ភ្ជពចប្មុ្ោះ។ ពួកឃគ ន្បង្ហា ញ

េលួន្ជាឃលើកដបូំងឃៅកនុងសម័្យកាល ប្ទីោ៉ោ សីុកចឃនាល ោះឆ្ន  ំ២៤៣ និ្ង ២៣៣,២៣ ោន្
ឆ្ន មុំ្ន្។ ឃទាោះបីជាមាន្ប្បេពឃដើម្ និ្ងឃពលឃវោជាក់ោក់នន្ការវវិត្តរបស់ដាយណូស័រ
ក៏ឃដាយ ដត្ឃន្ោះប្បធាន្បទនន្ការប្ាវប្ជាវដ៏សកម្មមួ្យផ្សងដដរ។២ ពួកវា ន្កាល យជាសត្វ
មាន្ឃដើម្កឃំណើ ត្ឃៅឃលើដីដដលមាន្ភ្ជពឃលចឃធាល បនាទ ប់ពីយុគសម័្យ Triassic-Jurassic  
២០១.៣ ោន្ឆ្ន មុំ្ន្។ ភ្ជពឃលចឃធាល របស់ពួកឃគ ន្បន្តឃពញមួ្យយុគសម័្យ Jurassic 
និ្ង Cretaceous។ កណំត់្ប្តផូ្សសីុលបង្ហា ញថាសត្វាល ប គឺជាប្បឃេទមួ្យនន្ដាយណូស័រ
ដ៏គួរឱយខាល ចដដលមាន្ការវវិឌឍន៍្ពីមុ្ន្ៗ កនុងក ុំងយុគសម័្យ Jurassic ឃ ើយវាជាដេសប្ស
ឡាយដាយណូស័រដត្មួ្យគត់្ដដលអាចរស់ឃរៀន្មាន្ជីវតិ្ពីយុគសម័្យ Cretaceou-Paleogene 
ដដល ន្ផុ្សត្ពូជ ន្ប្បមាណ ៦៦ ោន្ឆ្ន មុំ្ន្៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
២ https://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur 
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រូបឃលេ១ ដផ្សន្ទីទីតងំ ផូ្សសីុលឆ្អឹង ឃ្ៀបនិ្ងប្កុងឃេម្រេូម្ិន្ទ 

 
រូបឃលេ២ ដផ្សន្ទីេូគពភាន្រសតនន្ប្ពោះរជាណាចប្កកម្ពុជា 
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រូបឃលេ៤ ឃប្បៀបឃ្ៀបឆ្អឹងដាយណូស័រឃៅឃកាោះកុង និ្ងឆ្អឹងដដលរកឃ ើញឃៅប្បឃទសនថ

 
រូបឃលេ៣ ទីតងំរកឃ ើញផូ្សសីុលឆ្អឹងដាយណូស័រសថិត្ឃៅដកបរាន ក់ការលាត្បរាិថ ន្ឃកាោះឃ ៉ោ  
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រូបឃលេ៥ ផូ្សសីុលឆ្អឹង មាន្ប្បដវង៧០ស.ម្ 

 
រូបឃលេ៦ ដផ្សនកខាងលិចនន្ផូ្សសីុលឆ្អឹង 
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រូបឃលេ៧ ដផ្សនកឆ្អឹងដផ្សនកខាងឃកើត្ 

 

រូបទី៨ ប្សទាប់ថមដដលមាន្ឆ្អឹងកប់ចូលកនុងប្សទាប់ថមេន ំ
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រូបឃលេ៩ សកម្មភ្ជពឃពលចុោះសិកា 

 
រូបឃលេ១០ 
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រូបឃលេ១១ 

 
រូបឃលេ១២ 
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អត្ថបទឃដាយ៖ លឹម្ វណណច័ន្ទ  

 
រូបឃលេ១៣ 

 
រូបឃលេ១៤ ការវវិត្តន្៍នន្ពពួកដាយណួស័រ (ដកប្សង់ពីgoogle) 


