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១- ក្រមិតៃនករបំផ្ល ញរបសស់ត្វកណ្ដុ រែ្រស 
កណ្ដុ រគឺជសត្វចៃ្រងដ៏ចមបងបំផុតេលើដំ ំកសិកមមកនុងតំបន់មួយចំនួនៃន្របេទសកមពុជេយើង។ ករបំផ្ល ញរបស់ េធ្វើឲយមនករ

បត់បង់ទិននផលគួរឲយកត់សមគ ល់េនមុនេពល្របមូលផល្រសូវ។ មករពិេ ធន៍្រ វ្រជវ បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ ករបត់បង់  
ទិននផល្រសូវ ទំងមុនេពល្របមូលផល និងេ្រកយេពល្របមូលផលេ យ រសត្វកណ្ដុ រ មនជមធយមពី ៥ - ១៥ ភគរយ  និងេសទើរ
ទំង្រសុងេនឆន ំខ្លះ (ឆន ំេកើតមនកណ្ដុ រេ្រចើន)។ ក្រមិតៃនករបំផ្ល ញរបស់កណ្ដុ រ ្រស័យេទេលើបរមិណៃនជ្រមកសម្រសបរបស់ពួក
ែដលសថិតេនជំុវញិែ្រស។ េ យេហតុេនះេហើយ ក្រមិតៃនករបំផ្ល ញពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយេទៀតេន មភូមិ មិនមនលកខណៈ

ដូចគន េឡើយ េហើយករបំផ្ល ញេនះ េ្រចើន្របមូលផ្តុំេន មៃ្រពភូមិែដលមន្រប យដុះេ យេ ម  ្រសះធំៗ និងបឹង។  
២- លទធភពបន្តពូជ 

សត្វកណ្ដុ រ ចបន្តពូជយ៉ងេលឿនេនេពលមនលកខខណ្ឌ សម្របកប។ េ យែផ្អកេទ មលកខខណ្ឌ ចំណី រ្រគប់្រគន់ 
កណ្ដុ រញីមួយកបល ចមនកូនបីដងកនុងមួយរដូវ េហើយែដលចំនួនកូនកនុងមួយដងគឺពី ៦ េទ ៨ កបល ដូចេនះកណ្តុ រេមបមួយគូ 

ចបេងកើតកូនេចបនរហូតដល់ជង ៥០០ កបល កនុងមួយឆន ំ។  
៣- អំបូរកណ្ដុ រែ្រស 

ឆ្លង មទិននន័យៃនករពិេ ធន៍្រ វ្រជវចំនួន្របំពីរ ជធនី េខត្ត ្រកុង ែដលរមួមន ជធនីភនំេពញ កំពង់ចម កំពង់ឆន ំង 
បត់ដំបង ែកវ េសៀម ប និងបនទ យមនជ័យ បនរកេឃើញអំបូរកណ្ដុ រចមបងៗែដលបំផ្ល ញ្រសូវកនុង្របេទសកមពុជ មន ៩ អំបូរគឺ៖   

១- អំបូរកណ្ដុ របយ ឬកណ្ដុ រ្របេផះ (Ra us argen venter) ៖ មន្របែវងកបល និងដងខ្លួន
្របមណ ២០៤ មីល្លីែម៉្រត េ យមនេ ម្រកហមេ ន ត។ េ មេពះពណ៌ទឹក្របក់ និងមនឆនូត
េខម េនេលើេជើងេ្រកយ។ ពួក ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញេនតំបន់ ំដុះ្រសូវទំនបកនុងភគខង
លិច និងខងតបូងៃន្របេទសកមពុជ។ កណ្ដុ រអំបូរេនះ រស់េនេ យសីុ្រសូវ ជពិេសសេពល
្រសូវេនដំ ក់កលេផើមដល់ដំ ក់កល្រសូវទំុ។ គឺជ្របេភទសត្វចៃ្រងមួយកនុងចំេ ម
សត្វចៃ្រងេផ ងៗកនុងតំបន់ជេ្រចើនៃន្របេទសកមពុជ។ 

២- អំបូរកណ្ដុ របយតូច (Ra us losea) ៖ មន្របែវងកបល និងដងខ្លួនដូចគន េទនឹងអំបូរ     
កណ្តុ របយែដរ និងមនេ មពណ៌្រកហម េ មេពះពណ៌្របេផះ និងកនទុយពណ៌េខម ។ ពួក
្រតូវបនេគ្របទះេឃើញមនេនតំបន់ ំដុះ្រសូវទំនបកនុង្របេទសកមពុជ បុ៉ែន្តេគ្របទះេឃើញ
េនកែន្លងែដលមិនែមនមន្រសូវែតមួយមុខេនះេទ ឧទហរណ៏ដូចជកែន្លងតំបន់ដីខពស់       
គេមព តៃ្រព ឬកែន្លងែដលមនេដើមេឈើជំុវញិភូមិ។ សត្វកណ្ដុ រអំបូរេនះមនេឃើញេនតំបន់ដី 
សណ្ដ រេនេខត្ត ែកវ ែដលមនែត្រសូវ។ ពួក រស់េនភគេ្រចើនេនកនុងរងូដី។ សត្វកណ្ដុ រ
ទំងេនះរស់េនេ យសីុ្រសូវ និង្រគប់ពូជេផ ងេទៀត េហើយក៏ ចសីុសត្វល្អិតផងែដរ។ 

៣- អំបូរកណ្ដុ រេ ន ត (Ra us ra us) ៖ ជសត្វកណ្ដុ រែដលមន្របែវងកបល និងដងខ្លួនដូច
គន េទនឹងអំបូរកណ្តុ របយតូច និងមនពណ៌េ ន តេទ្រកហមេ ន ត បុ៉ែន្តពណ៌របស់ពួក ច
ខុសគន ។ សត្វកណ្ដុ រខ្លះមនពណ៌ស និងខ្លះេទៀតមនពណ៌្របេផះ កណ្ដុ រេ ន តអំបូរេនះ្រតវូ
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បនេគ្របទះេឃើញេនកនុងជ្រមកជេ្រចើនកនុង្របេទសកមពុជ ដូចជេន ម លែ្រស ដំ ំ មភូមិ ផទះ និង មៃ្រព។ ចចល័ត
បនេទ្រគប់ទីកែន្លង េ្រពះ ចេឡើងចុះ េទមកបនល្អ និង ចរស់េន មដំបូលផទះ ឬក៏េដើមេឈើ េហើយ ចរស់េនកនុងរងូដីបន
ែដរ។ ពួក រស់េនេ យសីុ្រសូវ (រមួទំងសំ ប) ដំ ំដ៏ៃទេទៀត ្រគប់ធញញជតិែដលេគស្តុកទុក សត្វល្អិត និងពងសត្វ។ល។ 

៤- អំបូរកណ្ដុ រអងក មផទះ (Ra us exulans) ៖ មនកបល និងដងខ្លួន្របែវងខ្លីជង ១២០     
មីល្លីែម៉្រត េហើយមនេ មពណ៌េ ន ត ត េ យមនកនទុយែវង និងេជើងតូច។ េគេឃើញមន
េនែត មទី្រកងុ និងេន មភូមិកនុងតំបន់មួយចំនួនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េពលខ្លះ ក៏្រតូវបនេគ
្របទះេឃើញេនកនុងែ្រសផងែដរ។ ពួក រស់េនកនុងផទះ និងដំបូលផទះែដលជកែន្លង ចេធ្វើ
សមបុកតូចៗបនេ យមិនបច់មនចំេបើង និងកេមទចកំទីដ៏ៃទេទៀតេឡើយ េហើយសីុ្រសូវកនុង 
ជ្រងកុ និងកកសំណល់ចំណី រ មផទះ។  

៥- អំបូរកណ្ដុ រែ្របង្របេផះ (Ra us novergicus) ៖ ជអំបូរកណ្ដុ រធំ មន្របែវងកបល និងដងខ្លួន
្របែហល ២៥០ មីល្លីែម៉្រត មនពណ៌្របេផះ និងេជើងពណ៌សធំ។ កណ្ដុ រអំបូរេនះ ជទូេទេគ
េ្រចើនសេងកតេឃើញមន ន មេនេលើខ្លួន  ឬ ច់រ ត់េរចេ មេ យ រេពលរស់េនជ
មួយគន  ពួក ែតងខំគន ជញឹកញប់។ េនកនុង្របេទសកមពុជ េគសេងកតេឃើញេន មទី្រកងុ
ធំៗ។ ពួក បងកបញ្ហ ខ្ល ំងក្ល ជងេគេន មេភជនីយ ្ឋ នេន្រកុងភនំេពញ។ ពួក ក៏្របទះ
េឃើញផងែដរេន មឃ្ល ំងធំៗ។ ជួនកលេគ្របទះេឃើញេន ម លែ្រស ជកែន្លងែដលរស់

េនជ្រកុមធំៗេនជំុវញិអណ្ដូ ង ឬភ្លឺែ្រសធំៗ កនុងរងូធំជមួយសត្វកណ្ដុ េផ ងៗេទៀត។ សត្វកណ្ដុ រអំបូរេនះសីុចំណីេសទើរ្រគប់្របេភទែដល
្របទះេឃើញ។ 

៦- អំបូរកណ្ដុ រែ្របងធំ (Bandicota indica) ៖ ជអំបូរសត្វកណ្ដុ រែដលធំជងេគ ្របែវងកបល 
និងដងខ្លួន ចមន្របែវង្របមណ ២៩០ មីល្លីែម៉្រត េ មមនពណ៌្របេផះេទពណ៌េខម  េ ម
េជើងធំៗ និងមនេ មែវងៗពណ៌េខម េនេលើខនង។ អំបូរកណ្ដុ រែ្របងធំ ្រតវូបនេគ្របទះេឃើញ 
េន្រគប់្របព័នធេ្រកត បរ ិ ថ ន ំដុះដំ ំ្រសូវកនុង្របេទសកមពុជ។ ពួក រស់េនកនុងរងូធំៗ
េ្រកមដី និងសីុ្រសូវ្រគប់ដំ ក់កលទំងអស់។ ពួក បន ល់ទុកនូវសញញ ឲយេឃើញេនកនុង
លែ្រសែដលពួក សីុបំផ្ល ញ។ ចំណីរបស់ មនដូចជក្ត ម ខយង និង្រគប់ធញញជតិដ៏ៃទ

េទៀតែដលេគ្របទះេឃើញេនកនុង លែ្រស។ 

៧- អំបូរកណ្ដុ រែ្របងេខម  (Bandicota savilei) ៖ មនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទនឹងអំបូរកណ្តុ រែ្របងធំ ែតខុសគន ្រតង់មនទំហំតូចជង 
មនេ ម្របេផះជងបន្តិច មនេជើងតូចជង និងគម នេ មពណ៌េខម េនេលើខនងេទ។ ពួក មន
យប៉យកនុង្របេទសកមពុជ និងសីុចំណីដូចកណ្តុ រែ្របងធំែដរ។ 

៨- អំបូរកណ្ដុ រែ្រសអងក ម (Mus caroli) ៖ មន្របែវង
កបល និងដងខ្លួន្របមណ ៧៨ មីល្លី-ែម៉្រត េ ម
ពណ៌្របេផះចបស់ និងមនេជើងតូចៗ។ េគ្របទះ
េឃើញសត្វកណ្ដុ រអំបូរេនះេនែតកនុងែ្រសបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ពួក រស់េនកនុងរងូតូចៗ ឬេនកនុងរងូសត្វកណ្ដុ រេផ ងៗេទៀត ឬកច់សមបុកកនុងគំនរចំេបើង
ែដលេគបនបន ល់ទុកកនុងែ្រស។ េឡើងេដើម្រសូវ កត់កួរ្រសូវសីុបំផ្ល ញេពល្រសូវទំុ និងកួរ
្រសូវែដលេនសល់កនុងែ្រស។ 

៩- អំបូរកណ្ដុ រែ្រសអងក មតូច (Mus cervicolor) ៖ បំផ្ល ញដំ ំ្រសូវមនលកខណៈដូចអំបូរ  
កណ្តុ រែ្រសអងក មែដរ បុ៉ែន្តទំហំរបស់ តូចជងបន្តិច និងមនកនទុយខ្លីជង្របែវងកបល និង
ដងខ្លួន។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យករពរដំ ំ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម    

ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 
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