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សត្វប ដេប្បវត្តិសាស្តសតដៅកមព ជា 
ផូស ៊ីលសត្វខ្យង ពពួក Bellerophon 

 ខ្យងជាប្បដេទសត្វមួយដែលមាន្េស់ដៅដសទើេប្រប់ដលខ្កដន្ែង។ ពួកដន្េះមាន្ទ ាំងប្បដេទ
ដែលេស់ដៅកន ងទឹកសម ប្ទ ទឹកសាប និ្ងដលើែ៊ីផងដែេ។ ពពួកខ្យងមាន្ប្បវត្តិយូេជាណាស់
មកដ ើយ តាមេយៈកាេសិកាប្សាវប្ជាវដលើេសត តាងមួយចាំនួ្ន្ព៊ីផូស ៊ីលកប់ដៅកន ងែ៊ី ឬថ្ម។ 
ពពួកខ្យងមាន្អាយ ចាស់ជាង ៥០០លាន្ឆ្ន ាំដៅដទៀត្ ដបើដយើងពិនិ្ត្យដៅដលើតារាងនន្កាេ 
វវិត្តន្៍េបស់ពពួកវា (េូបដលខ្១)។១ កាេវវិត្តនន្ពពួកខ្យងមាន្កាេេ ៊ីកចាំដេ ើន្ជាលាំោប់ ពូជខ្ែេះក៏
បាន្បាត្់បង់ដៅវញិ ពូជខ្ែេះក៏បាន្ក៏ដកើត្ និ្ងខ្ែេះដទៀត្ដែលមាន្តាាំងព៊ីយូេមកក៏បន្តមក
ែល់បចច បបន្ន។ ខ្យងជាប្បដេទសត្វ ដែលសថិត្ដៅកនង សាខា (Phylum) Mollusca ដែលដចក
ដចញជាថ្នន ក់ (Class) Bivalvia ដែលមាន្ែូចជា លាស ងាវ ប្រាំ... ថ្នន ក ់Cephalopoda មាន្
ែូចជា ម ឹក Ammonite និ្ងថ្នន ក ់ Gasstropoda ដែលជាថ្នន ក់នន្ពពួកខ្យងដន្េះ។ ថ្នន ក់ 
Gasstropoda ប្ត្ូវបាន្ដបងដចកជាលាំោប់បន្តដៅដទៀត្ដៅតាមេូបដេៀង និ្ងលកខណ្ៈជ៊ីវសាស្តសត 
េបស់ពួកវា (េូបដលខ្២-៣)។ កន ងដន្េះផងដែេខ្្ ាំសូមដលើកយកព៊ីប្បដេទខ្យងមយ៉ាងដៅថ្ន 
Bellerophon ដែលដយើងបាន្េកដ ើញដៅកន ងប្បដទសកមព ជាផងដែេ។ ខ្យង Bellerophon ប្ត្ូវ
បាន្េស់ដៅកន ងសម័យកាល Cambrian ( ៥៤២លាន្ឆ្ន ាំ) បន្តមកកាន្់សម័យកាល Triassic  
(២០១លាន្ឆ្ន ាំ) ដ ើយកប៏ាន្ោច់ពូជន្៍។២  

តារាងវរគ៊ីសាស្តសត (Taxonomy)៣ 
Kingdom 
រជ្ជៈ 

Phylum 
សាខា 

Class 
ថ្នា ក់ 

Order 
លំដាប់ 

Family 
សណ្តា ន 

Genes 
ពួក 

Species 
ប្បភេទ 

Animal Mollusca 

 

Gastropoda Bellerophontida Bellerophontida Bellerophon  

 
១

 https://www.digitalatlasofancientlife.org/learn/mollusca/gastropoda/fossil-record/ 

២
 https://www.digitalatlasofancientlife.org/learn/mollusca/gastropoda/fossil-record/ 

៣
 https://www.digitalatlasofancientlife.org/learn/mollusca/cephalopoda/nautiloidea/ 
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 ខ្យងភារដប្ចើន្មាន្សាំបកមិន្ស ៊ីដម៉ាប្ទ៊ីដ េះដទ ដែលមាន្សាំបកដវៀចដៅមាខ ងជាដែើម។ 
ដត្ចាំដ េះខ្យងពពួក Bellerophon មាន្សាំបកស ៊ីដមប្ទ៊ី ដែលមាន្លកខណ្ៈប្បហាក់ប្បដ ល 
និ្ងពពួក Nautilus (េូបដលខ្៤)។៤ ដរបាន្េកដ ើញពពួក Bellerophon មួយចាំនួ្ន្ដែល
មាន្េូបរាងប្បហាក់ប្បដ លគ្នន  ដត្ខ្ែេះមាន្ភាពខ្ សគ្នន  ដត្វាសថិត្ដៅកន ងទប្មង់ដត្មួយ   
(េូបដលខ្៥-៧)។ ប្បដេទខ្យងដន្េះក៏ប្ត្ូវបាន្េកដ ើញដៅកន ងប្បដទសកមព ជាផងដែេ ដៅឆ្ន ាំ
២០២០ ដោយប្កុមកាេងាេសិកាផូស ៊ីលនន្ យកោា ន្ត្ាំបន្់ដបត្ិកេណ្ឌ  អរគស រមន្៍
មូលោា ន្ នន្ប្កសួងបេសិាថ ន្។ ខ្យងមួយបាន្េកដ ើញដៅេនាំសាវ យ ដខ្ត្តប ទ យមាន្ជ័យ 
(េូបដលខ្៨) ដៅតាមផែូវដែើេដ ើងដៅកាន្់កាំពូលេនាំ ប្បដ លដបកដចញព៊ីបាំដណ្កថ្មកាំដបាេ 
ដែលដរវាយយកមកោកជ់ាកប្មាលផែូវ។ ខ្យងដន្េះវាមាន្ទាំ ាំ៦ស.ម េូបរាងដសទើមូល មាន្
សាន មជាេលក ក់កណាត ល ដែលខាន្់ដចកខ្យងជាព៊ីេជាលកខណ្ៈស ៊ីដមប្ទ៊ី។ ខ្យង(ដលខ្ដលខ្៩) 
មាន្ប្បេពមកព៊ីេនាំបាក់ ដែលបាន្េកដ ើញកាលព៊ីឆ្ន ាំ២០២០ផងដែេ វាមាន្ទាំ ាំតូ្ចជាង 
ខ្យងដលខ្៨។ ខ្យង(េូបដលខ្១០) ក៏បាន្េកដ ើញមកព៊ីេនាំបាក ់ដត្វាដបកជាព៊ីេចាំ ក់កណាត ល 
ដែលដយើងអាចដមើលព៊ីពាំន្ េះកាត្់នន្ខ្យងទ ាំងមូលបាន្។ េនាំបាក់ និ្ងេនាំសាវ យ ជាប្បដេទេនាំថ្ម
កាំដបាេ ដែលសថិត្ដៅកន ងសម័យកាល Permian មាន្អាយ កាលចដ ែ េះ (២៥២-២៩៩លាន្ឆ្ន ាំ)។៥ 
ប្បសិន្ដបើដយើងដប្បៀបដ ៀបខ្យងដែលដយើងបាន្េកដ ើញទ ាំងប៊ី រឺមាន្លកខណ្ៈប្បហាក់
ប្បដ លគ្នន  ខ្ សប្ត្ង់តូ្ចនិ្ង ាំដត្ប៉ា ដណាណ េះ។ ខ្្ ាំសូមដប្បៀបដ ៀប េូបដលខ្៧ ប្បេពបេដទស 
និ្ងេូបដលខ្៨ប្បេពេនាំសាវ យ៖ លកខណ្ៈែូចគ្នន  មាន្េន៊ីកណាត លព េះកាត្់ កក់ណាត លខ្យង
បដងកើត្បាន្ជាអ័កសស ៊ីដមប្ទ៊ី, សាន មឆ្នូត្ៗសងសាងដែលបងាា ញព៊ីកាេលូត្លាស់េបស់ខ្យង, 
ដផនកមាត្់ខ្យងមាន្ច ងប្សួចដែលដកើត្ដ ើងដោយប្ទន្ង់អ័កស។ ភាពខ្ សគ្នន  ខ្យងដលខ្៧ 
មាត្់មាន្លកខណ្ៈ ាំជាង, ដផនកសងខាងនន្ខ្យងដលខ្៧ មាន្េន្ធមួយដែលអាចឱ្យដយើង
ដមើលដ ើញរូទេបស់ខ្យង ចាំដណ្កខ្យងដលខ្៨ មិន្មាន្េន្ធដ េះដទ ជាដ ត្ ដ វើដអាយដយើង
មិន្អាចដ ើញរូទខ្យងដ េះដទ, ខ្យងដលខ្៨មាន្លកខណ្ៈមូលដៅដពលដែលវាកាន្់ដត្ ាំ។ 
ដយើងមិន្ទន្់បាន្ែឹងចាស់ថ្នវាែូចគ្នន នឹ្ងប្បដេទដែលដរេកដ ើញព៊ីម ន្ ឬយ៉ា ងណា

 
៤

 https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/19528 

៥
 General Department of Mineral Resource, 2010, Geological Map of Cambodia 
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ដ េះដទ? ចាំដ េះប្បដេទ (Species) ដយើងមិន្ទន្់អាចកាំណ្ត្់បាន្ដៅដ ើយដទ ក៏ប្ត្ូវកាេ
អនកជាំ ញដផនកផូស ៊ីលខ្យងជួយកន ងកាេវភិារផងដែេ។ ដត្យ៉ា ងណាដន្េះជាេបករាំដ ើញ
មួយ និ្ងជាទិន្ន័យកន ងកាេដប្បៀបដ ៀបជាមួយផូស ៊ីលដៅបណាត ប្បដទសដផសងៗផងដែេ៕ 
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េូបដលខ្១ កាេវវិត្តន៍្នន្ពពួកខ្យង យកព៊ី google 

 

 
េូបដលខ្២ ប្បដេទខ្យងដផសងៗ ប្បេព google 
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េូបដលខ្៣ ប្បដេទខ្យង ប្បេព google 



អត្ថបទ៖ ផូស ៊ីលសត្វខ្យង ពពួក Bellerophon                                    

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័ន្ទ  

 
េូបដលខ្៤ កាេដប្បៀបដ ៀបខ្យង Bellerophon និ្ង Nautilus ប្បេព google 

 

 
េូបដលខ្៥ ខ្យងពពួក Bellerophon ប្បេព google 
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េូបដលខ្៦ ខ្យងពពួក Bellerophon ប្បេព google 

 
េូបដលខ្៧ ខ្យងពពួក Bellerophon ប្បេព google 
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េូបដលខ្៨ ប្បដេទខ្យង Bellerophon ប្បេពេនាំសាវ យ ដខ្ត្តប ទ យមាន្ជ័យ 
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េូបដលខ្៩ ដលខ្តាាំងដែលប្បមូលផូស ៊ីល េនាំ៧ ដខ្ត្តបាត់្ែាំបង 

 

 
េូបដលខ្១០ ខ្យងពពួក Bellerophon ប្បេពេនាំបាក់ 

 

 


