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ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ភ្នជំញ្ជ ងំ 
ភ្នជំញ្ជ ងំជាស្ថថ នីយ៍ផូស ីលសត្វសម ទ្ទប រាណ្ មានទីតងំសថិត្ដៅសង្កា ត់្ទឹកថ្លា  

ទ្កុងសិរដីស្ថភ័្ណ្ ដេត្តបន្ទទ យមានជ័យ។ ភ្នដំនេះសថិត្ដៅតមបដតត យផាូវជាតិ្ដលេ៦ 
ហួសស្ថលាដេត្តបន្ទទ យមានជ័យ ដ ព្ េះដៅកាន់ដ ៉ោ យបប៉ោត្ ដៅខាងស្ថត បំែចូលតមដកាា ង
ទ្វវ រវត្តភ្នជំញ្ជ ងំ (រូបដលេ១)។  កន ង ន្ ២ំ០១៩ទ្កុមការង្ករសិកាផូស ីលរបស់ទ្កសួងបរសិ្ថថ ន 
 នច េះពិនិត្យ និងសិកាបឋម។ ដទ្កាយមកដទៀត្ ភ្នជំញ្ជ ងំដនេះទ្ត្ូវ នរាជរោា ភិ្ លោក់
ជាត្បំន់ដបតិ្កភ្ណ្ឌ ធមមជាតិ្ភ្នជំញ្ជ ងំ ដោយមានអន ទ្កឹត្ដលេ៦៥ អនទ្ក.បក ច េះថ្ងៃទី
២៥ បេឧសភា ន្ ២ំ០២០ បែលមានទហំ ែីំ ១៩ហិចត។  

 ភ្នជំញ្ជ ងំជាទ្បដភ្ទភ្នងំមកដំ រ ទ្ត្ូវ នកណំ្ត់្អាយ កាលកន ងស័កទី១ សម័យ 
Permian (២៥១-២៩៩លាន ន្ )ំ។១  ភ្នជំញ្ជ ងំមានលកខណ្ៈជាផ្ទ ងំងមកដំ រធំៗ ែូចជញ្ជ ងំ 
បែលមានការវត្តមួយដៅទីតងំដន្ទេះផងបែរ។ ដៅបផនកខាងដទ្កាយថ្នទ្ពេះវហិារមានផ្ទ ងំងម
ធំៗ  គឺដកើត្ដ ើងដោយស្ថរកណំ្កកដំ របែល នពីស្ថរធាត្ កដំ រថ្នពពួកសត្វសម ទ្ទ។ 
អតី្ត្កាលបែលធាា ប់ជាសម ទ្ទកាលពីរាប់លាន ន្ មំ ន កណំ្ក នកកយ៉ោ ងទ្កាស់ជាបនត
បន្ទទ ប់ បែលអាចបដងាើត្ នជាផ្ទ ងំងមយ៉ោ ងទ្កាស់ បែលមានភ្សត តងសត្វសម ទ្ទមួយ
ចនួំនកប់ដៅកន ងដន្ទេះ។ ការសិកាដៅជាពត៌្មានបឋមដៅដ ើយ និង នរកដ ើញទ្បដភ្ទ
សផូស ីលសត្វសម ទ្ទមួយចនួំនែូចជា៖ 
១. ពពួកទ្គីណូ្អ ីត្ Crinoid (Class Crinodea)  បែលទ្កុមដនេះសថិត្ដៅបកែរពពួកផ្ា យសម ទ្ទ 
( Class Ophiuroidea ) និងពួកកាទំ្បមា៉ោ សម ទ្ទ ( Class Cchinoidea) ដយើងក៏ធាា ប់ នច េះ
ផាយដលើកម នផងបែរកន ងដគហទពំ័រ AMS អរយិធម៌បេមរ។២ ពពួកសត្វទ្គីណូ្អ ីត្ បែល
ដយើង នដ ើញដៅភ្នជំញ្ជ ងំដនេះ ទ្ត្ូវ នកប់ចូលកន ងស្ថច់ងម។ មានន័យថ្លពពួកដនេះវា
 នដកើត្ម នងមកដំ រតងំពីដពលងមកដំ រដៅជាែីដៅដ ើយ។ សខំាន់ទ្ត្ង់ថ្លកណំ្កថ្ន
ពពួកទ្គីណូ្អ ីត្ដនេះ មានចនួំនដទ្ចើនដលើសលប់ បែលកកបដងាើត្ នជាងមភ្នយំ៉ោ ងទ្កាស់

 
១

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

២
 https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7547 
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(រូបដលេ២)។ ពួកសត្វទ្គីណូ្អ ីត្ដនេះ នបនតរស់មកែល់ដពលបចច បែនន ទ្ាន់បត្ពូជន៍
ដផេងាន បត្ប៉ោ ដតណ េះកន ងទ្បដទសកមព ជាក៏ដៅមានផងបែរ។ ៣ 
២- ផ្ា ងម បែលរកដ ើញដៅភ្ន ំក់ដនេះ សថិត្កន ងស្ថខា Filum Cnidaria, ចតំត់្ថ្លន ក់ Class 

Scleractinia
៤ មានលកខណ្ៈទ្បហាក់ទ្បបហលនិងផ្ា ងមមួយចនួំនបែលមានមកែល់ដពល

បចច បែនន(រូបដលេ៣)។ 
៣-េយង ដយើងក៏ នរកដ ើញទ្បដភ្ទេយងេាេះ បែលមានដៅត្បំន់ដន្ទេះផងបែរ គឺដៅចនំ ច
ដជើងភ្នជំញ្ជ ងំបនតដៅភ្ន ំក់(រូបដលេ៤)។ េយងដន្ទេះ សថិត្ដៅកន ងស្ថខា ថ្ន Filum Mollusca 
កន ងចតំត់្ថ្លន ក់ Class Gastropoda

៥ និងមិនទ្វន់កណំ្ត់្ដ ម្ េះវា នដៅដ ើយ។ ដនេះក៏
អាចបញ្ជ ប់អពីំវត្តមានែ៏ចតំស់ថ្នទ្បដភ្ទេយងសម ទ្ទ មួយទ្បដភ្ទដនេះដលើត្បំន់ថ្នភ្នំ
ជញ្ជ ងំផងបែរ។ 
៤-អាម៉ោូនីត្ ជាទ្បដភ្ទសត្វបែលមានលកខណ្ៈទ្បហាក់ទ្បបហលេយង ដយើងមិនទ្វន់មាន
ពាកយដទ្បើទ្ ស់ជាភាស្ថបេមរដន្ទេះដទ។  ពពួកដនេះក៏សថិត្ដៅកន ង ស្ថខា Filum Mollusca ជា
មួយពពួកេយង និងលាសផងបែរ ទ្ាន់បត្េ សចតំត់្ថ្លន ក់បត្ប៉ោ ដន្ទន េះ បែលដៅថ្ល Class 

Cephalopoda។ អាម៉ោូនីត្បែល នរកដ ើញដៅភ្ន ំក់ដនេះ រកដ ើញដៅបផនកខាងដជើង ថ្ន
ដជើងភ្នជំញ្ជ ងំ មានទហំ ទំ្បមាណ្៤ស.ម និងមានស្ថន មកនទួកែ ំៗ ដៅដលើសបំក មានទទ្មង់
ទ្បហាក់ទ្បបហលេយងបត្មានរាងសបំប៉ោត្(រូបដលេ៥)។ 
៥- អាម៉ោូនីត្មួយទ្បដភ្ទដទៀត្ បែលមានរូបរាងដផេងមានស្ថន មឆ្នូត្ៗទទឹងេាួន មានទហំ ំ
ទ្បមាណ្៨ស.ម សថិត្កន ង Filum Mollusca និង Class Cephalopoda(រូបដលេ៦) ។ 
 ចនំ ចទ្វងំឡាយបែល នបង្កា ញខាងដលើជាបផនកមួយថ្នពត៌្មានបឋម បែល ន
រកដ ើញកន ងការសិកាទ្ស្ថវទ្ជាវអពីំផូស ីលដៅកមព ជា។ ភ្នជំញ្ជ ងំជាស្ថថ នីយផូស ីលសត្វ
សម ទ្ទ បែលមានត្ថ្មាសទ្មាប់ការសិកាទ្ស្ថវទ្ជាវជីវៈចទ្មុេះសម័យប រាណ្ សទ្មាប់បផនក

 
៣ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7547 

៤ 
https://www.digitalatlasofancientlife.org 

៥
 https://www.digitalatlasofancientlife.org 
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វទិាស្ថស្តសត និងការអប់រ ំ និងការវវិត្តថ្នទ្បវត្តិស្ថស្តសតធមមជាតិ្របស់ទ្បដទសកមព ជាតងំស័ក
ទី១ Paleozoic កន ងសម័យ Permian (២៥១-២៩៩លាន ន្ )ំ។ 
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រូបដលេ១៖ វត្តភ្នជំញ្ជ ងំ និងផ្ទ ងំងមធដំៅខាងដទ្កាយ 

រូបដលេ២៖ កណំ្កផូស ីល ទ្គីណូ្អ ីត្ កន ងងមកដំ រ 
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រូបដលេ៣៖ ផ្ា ងម 

 
រូបដលេ៤៖ េយង 
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រូបដលេ៥៖ អាម៉ោូនីត្ 

 
រូបដលេ៦៖ អាម៉ោូនីត្  


