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ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នទំ្រពីំរ 
ភ្នទំ្រពីំរជាស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទប រាណ្មួយកន្នែង មានទីតងំសថិត្ដៅឃ បួំរ 

ទ្ស កភ្នទំ្ពឹក ដេត្តរត់្ដបំង (រូបដលេ១)។ ភ្នដំនេះសថិត្ដៅតមបដតត យផែូវជាតិ្ដលេ៥៧B 
សថិត្ដៅន្កែរទីទ្បជ ជំនមួយដៅថាផារបួរ (រូបដលេ២)។ ភ្នទំ្រពីំរជាភ្នថំ្មកដំររ ន្ដលរន
កណំ្ត់្អាយ កាលកន ងស័កទី១ Paleozoic សម័យ Permian (២៥១-២៩៩លានឆ្ន )ំ។១ ភ្នំ
ទ្រពីំរទ្ត្ូវរនរាជរោា ភិ្រលោក់ចូលជាត្បំន់ដបតិ្កភ្ណ្ឌ ធមមជាតិ្ ដោយអន ទ្កឹត្យដលេ
៦៤អនទ្ក.បក ច េះថ្ថ្ៃ២៥ ន្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ដោយមានថ្ផទដី៣៥៣,៩ហិចត។ ភ្នដំនេះ
មានរូងភ្នជំាដទ្ចើន និងជាត្បំន់ន្ដលមានសកាត ន ពលសទ្មាប់វសិសយ័ដទសចរណ៍្ធមមជាតិ្
ផងន្ដរ។ 

តមរយៈការច េះសិកាទ្ស្ថវទ្ជាវបឋមរបស់ទ្កុមការងារផូស ីលថ្ននាយកោា ន ត្បំន់
ដបតិ្កភ្ណ្ឌ  អគ្គសហកមន៍មូលោា ន ទ្កសួងបរសិ្ថថ ន កាលពីថ្ថ្ៃទី០៨ ន្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០២ 
និងរនបនតច េះសិកាដលើកទី២កាលពីន្េវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១រនបងាា ញថា ភ្នដំនេះមានអតី្ត្
កាលជាសម ទ្ទ ន្ដលដកើត្ដ ើងដោយកណំ្កថ្នថ្មកដំររ។ ថ្មកដំររជាទ្បដភ្ទថ្មន្ដលដកើត្
ពីកណំ្កថ្នជីវៈចទ្មុេះមួយចនួំន ន្ដលរនបដងកើត្ពីការទ្បមូលផត ថំ្នសបំកទ្គ្ ំ ងាវ, ផ្កក ថ្ម, 
ស្ថរាយ, សណំ្ល់ដផសងៗ និងកដំទចកទីំសររីាងគដផសងដទៀត្។ វាក៏អាចបដងកើត្រនដោយ
ដដំណ្ើ រការថ្នកណំ្កគី្មីដូចជា ទឹកដភ្ែៀងថ្នកាបូនកាល់សយូមពីទឹកបឹង ឬទឹកសម ទ្ទ។៣  
ភ្នទំ្រពីំរ ជាស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទមួយន្ដលមានលកខណ្ៈេ សពីផូស ីលសត្វសម ទ្ទដៅ
ត្បំន់មួយចនួំនកន ងដេត្តបនាទ យមានជ័យ ដូចជាភ្នរំក់ ភ្នសំ្ថវ យ និងភ្នបំនាទ យនាងជាដដើម។ 
ផូស ីលសត្វសម ទ្ទន្ដលរកដឃើញដៅភ្នទំ្រពីំរ ភាគ្ដទ្ចើនសថិត្ដៅកន ងថ្មកដំររទ្ត្ង់ចនំ ច   
ទីតងំន្ដលទ្ត្ូវរនដគ្កាយយកថ្មពីកាលកនែងដៅ (រូបដលេ៣)។ ទ្បដភ្ទផូស ីលន្ដល
ដយើងរកដឃើញដៅភ្នទំ្រពីំរមានរួមមាន៖ 

 
១ General Department of Mineral Resource,2010, Geological Map of Cambodia  

២ ១-១០-២០២០,នាយកោា នត្បំនដ់បត្ិកភ្ណ្ឌ , ររយការណ៍្សិកាផូស ីលដេត្តរត្់ដបំង និងដេត្តបនាទ យ
មានជ័យ 

៣ https://geology.com/rocks/limestone. 
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១. មានរូបរាងដូចេយងន្ដលមានអវៈយវៈដូចម ិក ជាទ្បដភ្ទពពួករស់ដៅទឹកដទ្ៅ ទ្ត្ូវរន
រកដឃើញដៅភ្នទំ្រពីំរ កន ងទ្សទាប់ថ្មកដំររ។ ដយើងមិនទាន់អាចកណំ្ត់្ដ ម្ េះថ្នទ្បដភ្ទនីមួយៗ
រនដៅដ ើយដទ។ (រូបដលេ៤-៥) មានទហំំជិត្២០ស.ម សថិត្ដៅ Phylum Mollusca, Class 

Cephalopoda, Sup class Nautiloidea។៤  
២. (រូបដលេ៦) អាចជាពពួកអាម ូនីត្ ន្ដលមានរូបរាងដូចេយង មានអវៈយវៈដូចម ិក ជា
ទ្បដភ្ទរស់ដៅកន ងទឹកដទ្ៅ។ សបំករបស់វាមានជាទ្កឡាឆ្នូត្ៗ ដយើងរនរកដឃើញពពួក
ដនេះមានទហំំតូ្ចជាង១០ស.ម។ ពួកវាសថិត្ដៅ Phylum Mollusca, Class Cephalopoda, Sup 

class Ammonoidea។៥ 
៣. (រូបដលេ៧-៨) ក៏មានលកខណ្ៈទ្បហាក់ទ្បន្ហលនឹងរូបដលេ៦ ន្ដរ ទ្ាន់ន្ត្វាអាច
េ សដ ម្ េះាន ន្ត្ប  ដតណ េះ។ ពួកវាសថិត្ដៅ Phylum Mollusca, Class Cephalopoda, Sup class 

Ammonoidea។៦  
៤. សទ្មាប់(រូបដលេ៩-១០) មានលកខណ្ៈជាស្ថន កស្ថន មដូចម េកាត់្ថ្នផ្កក ថ្ម ន្ត្ដយើងមិន
ទាន់អាចកណំ្ត់្អត្តសញ្ញា ណ្រនដៅដលើយដទ។ ចដំ េះ (រូបដលេ៩) ដយើងរនទ្បទេះ
ដឃើញជាដទ្ចើនន្ដលដលចដ ើងដៅដលើថ្មកដំររ និងមានដៅជាប់កន ងរូងភ្នផំងន្ដរ។ រឯី (រូប
ដលេ១០) ទ្បទេះដឃើញកន ងរូងភ្ន ំន្ត្មានចនួំនតិ្ចតួ្ច។  
៥. (រូបដលេ១១) អាចទ្បន្ហលជាស្ថន កស្ថន មថ្នផូស ីលសត្វសម ទ្ទន្ដរ ន្ដលមានទហំំ
ទ្បមាណ្១០ស.ម។ ដយើងរនរកដឃើញន្ត្មួយដ ដំទដៅកន ងរូងភ្នទំ្រពីំរ ដហើយក៏មិនទាន់
អាចកណំ្ត់្អត្តសញ្ញា ណ្រនដៅដ ើយ។ 
៦. (រូបដលេ១២) វាក៏អាចជាផូស ីលមួយផងន្ដរ ន្ដលមានទហំំទ្បមាណ្១០ស.ម និងរក
ដឃើញដៅកន ងរូងភ្ន ំ ជាមួយ(រូបដលេ១១) ពពួកដនេះអាចជាទ្បដភ្ទន្ដលរស់ដៅកន ងទឹក
ដទ្ៅ។ 

 
៤

 https://www.digitalatlasofancientlife.org 

៥ 
https://www.digitalatlasofancientlife.org 

៦
 https://www.digitalatlasofancientlife.org 
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៧. ដយើងរនជួប Brachiopod ដោយមួយចនួំនមានសបំករដលាង មានលកខណ្ៈទ្បហាក់
ទ្បន្ហល និងសត្វកាឈីវនាដពលបចច បែនន។  
៨. (រូបដលេ១៣) ជាផូស ីលថ្នពពួកលាស ន្ត្មិនដឹងថាមានដ ម្ េះអវីដនាេះដទ។ ពួកដនេះ
សថិត្ដៅកន ង Phylum Mollusca, Class Bivalvia ។ 
៩. ផូស ីលមួយចនួំនន្ដលរនរកដឃើញ ដៅន្ផនកេែេះថ្នភ្ន ំដយើងរនរកដឃើញដៅកន ងទ្សទាប់ដី
ឥដាន្ដលកន ងដពលដនាេះទ្បន្ហលជាមានជដទ្ៅរាក់។ ដូចជា (រូបដលេ១៤) ជាទ្បដភ្ទមួយកន ង
ទ្កុមលាស ស្ថន មឆ្នូត្ៗដូចសបំកន្សល សថិត្ដៅកនង  Phylum Mollusca, Class Bivalvia, 

Subclass Pterimorphia, Oder Arcida, Family Glycymerididae។៧ 
១០. ផូស ីល (រូបដលេ១៥) ជាពពួក ទ្គ្ ំ ន្ដលដយើងមិនទាន់ស្ថគ ល់ដ ម្ េះវាដៅដ ើយ។ 
ន្ដលសថិត្ដៅ Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Subclass Palaeoheterodonta

៨ ន្ដលមានលកខណ្ៈ
ទ្បហាក់ទ្បន្ហល។ 
១១. ផូស ីល (រូបដលេ១៦) អាចជាទ្បដភ្ទមួយថ្នពពួក Phylum Porifera (Sponges) ន្ដល
ពួកដនេះមានលកខណ្ៈទ្បហាក់ទ្បន្ហលផ្កក ថ្ម ន្ត្វាដស្ថោ ត្ ទន់ៗដូចដអប  ង។ 

រួមដសចកតីមកដយើងអាចនិយាយរនថា ភ្នទំ្រពីំរ ជាទីតងំផូស ីលសត្វសម ទ្ទមួយ 
ន្ដលអាយ កាលកន ងស័កទី១ Paleozoic កន ងសម័យ Permian (២៥១-២៩៩លានឆ្ន )ំ។ ទីតងំដនេះ
ជាទីតងំន្ដលគួ្រចាប់អារមមណ៍្ សទ្មាប់ការសិកាទ្ស្ថវទ្ជាវនាដពលអនាគ្ត្។ ដៅដពល
ន្ដលដយើងអាចមានលទធភាពសហការណ៍្ជាមួយអនកជនំាញអនតរជាតិ្ ដដើមែបីកទ្ស្ថយ
ដៅចមៃល់ទាងំឡាយន្ដលមាន។ កន ងដនាេះន្ដរទ្កុមការងារនឹងបនតការសិកាទ្ស្ថវទ្ជាវជា
បនតដៅឆ្ន បំនតបនាទ ប់ដទៀត្។ 
 
 
 
 

 
៧

 https://www.digitalatlasofancientlife.org 

៨
 https://www.digitalatlasofancientlife.org 
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រូបដលេ១ ភ្នទំ្រពីំរ 

 
រូបដលេ២ ន្ផនទីភ្នទំ្រពីំរ 
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រូបទី៣ សកមមភាពដពលច េះសិកា 

រូបដលេ៤  
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អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

រូបដលេ៥ 

រូបដលេ៦ 



អត្ថបទ៖ ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នទំ្រពីំរ                                    
 

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

រូបដលេ៧  

រូបដលេ៨  



អត្ថបទ៖ ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នទំ្រពីំរ                                    
 

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

រូបដលេ៩ 

រូបដលេ១០  



អត្ថបទ៖ ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នទំ្រពីំរ                                    
 

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

រូបដលេ១១  

រូបដលេ១២  



អត្ថបទ៖ ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នទំ្រពីំរ                                    
 

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

រូបដលេ១៣  

 
រូបដលេ១៤ 



អត្ថបទ៖ ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នទំ្រពីំរ                                    
 

អត្ថបទដោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

 
រូបដលេ១៥ 

 
រូបដលេ១៦ 


