
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ន���ធ�អេង�ត សមាសភាពចៃ្រងេល�ដំណំាេមៀន 
 
   ន�ង�ច�ការ េ�មន��រព�េសាធនេ៍រាគ�ន�ច�យ័ 
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I- េគាលបំណងៃនករអេង�តយកសំណាក 
II- ្របេភទៃនករអេង�ត 
    1- ករអេង�តទូេទ 
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 ចងដ់ឹងពី្របេភទសមាសភាពចៃ្រងេលដំណាំេមៀន 
េរៀបចំប�� ីសមាសភាពចៃ្រងេលដំណាំេមៀន 
មានយន�ករ្រគប្់រគងសមាសភាពចៃ្រង 
ករពរកររតត្បោតសមាសភាពចៃ្រងពីតំបនម់យួេទតំបនម់យួ ពី្របេទសមយួេទ្របេទសដៃ៍ទ 
បេង�នទិន�ផលដល់មា� ស់ចំករដំណាំេមៀន 
ជំរុញករដដំំណាំេមៀន 
បេង�ន្របាកច់ណូំលដល់មា� ស់ចំករ 
កម�ុជាជាហត�េលខីៃនអនុស�� ករពរដំណាំអន�រជាតិ 
រយករណ៍េទអង�ករអន�រជាតិ ឬ្របេទសៃដគូរពណិជ�កម�េលទំនិញមានកំេណ តពីកសិកម� 

 
 

I- េគាលបំណងៃនការអេង�តយកសំណាក 
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ករអេង�តទូេទ (General surveillance)  
 ជាដំេណ រករៃនករ្របមូលពតម៌ានពី្របភពជាេ្រចនទកទ់ងេទនឹងសមាសភាពចៃ្រងែដលេកត 
មានេនក�ុងតំបនម់យួ េទះជាេនកែន�ងណាកេ៏ដយែដលេគអច្របមលូបាន នងិផ�ល់េដយអង�
ភាពជាតិករពររុក�ជាតិ (NPPO) សំរបក់រេ្រប្របាស់។  
 
 

II- ្រ�េភទៃនការអេង�ត 
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1- ការអេង�តទេូ� 



ករអេង�តជាកល់កៈ់ជាទ្រមងក់រស្រមាប ់អង�ភាពជាតកិរពររុក�ជាត ិ(NPPO) ទទលួពតម៌ានអពំី
សមាសភាពចៃ្រង េនទជីាកល់កៃ់នតបំនម់យួក�ុងរយៈេពលកណំតម់យួ។   
 
 

II- ្រ�េភទៃនការអេង�ត 
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2- ការអេង�តជាកល់ាក ់



កៃ�ន� អល់កុល េអតណុល ែកវសមា� បស់ត�ល�ិត ្របអបជ់រ័ ក�ន�ងបក ់កូនដបជរ័ ធុងទឹកកក GPS 
 ស� កស��  េសៀវេភ ប៊ចិ េ្រសមៃដ ែកវព្រងីក ម៉ាសីុនថត។ល។ 
 

III- សមា� រៈយកសំណាក 
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1- សមា� រៈយកសំណាកស្រមាបស់ត�ល��ត 



កៃ�ន� េស្បោងបា� ស�ិច ែកវព្រងីក េ្រសមសំបុ្រតេសៀវេភ  ប៊ចិ ធុងទឹកកក GPS ស� កស��  េ្រសម 
                                           ៃដែកវព្រងីក។ល។ 
 

III- សមា� រៈយកសំណាក 
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2- សមា� រៈយកសំណាកស្រមាបជ់ម�� 



កៃ�ន� េស្បោងបា� ស�ិច ែកវព្រងីក េ្រសមសំបុ្រតេសៀវេភ  ប៊ចិ ធុងទឹកកក ចបជីកឬែបល៉ GPS 
                                   ស� កស��  េ្រសមៃដ ែកវព្រងីក។ល។ 
 

III- សមា� រៈយកសំណាក 
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3- សមា� រៈយកសំណាកស្រមាបេ់ណម៉ាតតូ 



កៃ�ន� េស្បោងបា� ស�ិច ែកវព្រងីក េ្រសមសំបុ្រតេសៀវេភ  ប៊ចិ ចបជីកឬែបល៉ GPS 
                                   ស� កស��  េ្រសមៃដ ែកវព្រងីក។ល។ 
 

III- សមា� រៈយកសំណាក 
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4- សមា� រៈយកសំណាកស្រមាបេ់�� ចៃ្រង 



IV- ទំរងកំ់ណតេ់ហតយុកសំណាកសមាសភាពចៃ្រង 
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 DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION SANITARY & 
PHYTOSANITARY 

 
NOTE PESTS ON PLANT 

- Name of farmer…….Seize of farm…… 
-  Place ………..   GPS………. 
-  Hostname:………. Variety: ..…. Age……. 
-  Name of pest: ……… 
-  Plant part affected:………. 
-  Taken plant part:……. 
-  Stage affected:…. 
-  Collector name:……. 
-  Date collected:… 
- Methods collection:……. 
- General of host:….. 
- Collected time:…….. 
- Characteristic environmental: used herbicide 
    hot; cool; weeds….)  
 Natural Enemies 
 - Spiders….. 

 
 
 



1- េពលេវលាៃនការយកសំណាក 
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ៃថ� ែខ ឆា�  ំយកសំណាក 
  

 ដំណំេមៀនលាស់សន�ឹក 
 
 ដំណំេមៀនេចញផ�  
 
 ដំណំេមៀនែផ� 
 
 េពល្របមលូផល 
 



V- ការេ្រជីសេរ�សេខត�េធ��ការអេង�តយកសំណាក  
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របាយករណ៍តមេខត�និមយួៗ ឬ តមរយៈ្រពឹត�ិប្រតរបស់អគ�នាយកដ� នកសិកម� ឬ្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 



VI- ទ�តំាងៃនការយកសំណាក 
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ករយកសំណាកសមាសភាពចៃ្រងេលដំណាំេមៀន្រប្រពឹត�េទេនេខត�ែដលមានដដំំណាំេមៀន។  
 
  ៃបលិ៉ន 

 
បាតដ់ំបង 
 
 រតនគិរ ី
 
 កណា� ល 
 
 កំពត 
 
  
 
 



VI- ទ�តំាងៃនការយកសំណាក (ត) 
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  ទីតំាងយកសំណក 
 
 េខត�ណ ?   
 
 ្រស�កណ?  
 
ឃុំណ? 
 
 ភូមិណ? 

 
 

 



VII- �ធ�សា�ស�ៃនការយកសំណាក 
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១ 

២ 

២៣ 

៤៥ 

៤៥ 

១ 
២ 

២៣០េដើម 



VIII- លទ�ផលៃនការយកសំណាកេ�ទ�វាល 

17 

សត�ល�ិត(្របេភទ) 
 
 ជម�ឺ(សំណក) 
 
 េណម៉ាតូត(សំណក) 
 
 េ�� ចៃ្រង(សំណក) 
 



IX- �ច�ការេ�មន��ព�សាធនេ៍រាគ�ន�ច�យ័ 

18 

1- ែផ�កសត�ល��ត 

េដតសត� សម�ួតសត� ដង�ូវ្រតំអំល់កុល ស� កស�� សត� 
នងិរក្សោទុក 

កណំតអ់ត�ស�� ណ
កម� នងិដកេ់ឈ� ះ រក្សោសត� 



IX- �ច�ការេ�មន��ព�សាធនេ៍រាគ�ន�ច�យ័ 

19 

2- ែផ�កជម�� 

ករបណ�ុ ះេរគ នងិករកណំតអ់ត�ស�� ណកម� 



IX- �ច�ការេ�មន��ព�សាធនេ៍រាគ�ន�ច�យ័ 

20 

3- ែផ�កេណម៉ាតតូ 

ករថ�ងឹដ ីនងិឬសដណំា ំ ករែញកេណម៉ាតូតពដី ីនងិ 
ឬសដណំា ំ

ករ្របមលូេណម៉ាតតូត នងិកររក្សោទុក 



IX- �ច�ការេ�មន��ព�សាធនេ៍រាគ�ន�ច�យ័ 

21 

3- ែផ�កេណម៉ាតតូ(ត) 

ករកណំតអ់ត�ស�� ណកម� នងិករដកស់� កេឈ� ះ 



IX- �ច�ការេ�មន��ព�សាធនេ៍រាគ�ន�ច�យ័ 

22 

4- ែផ�កេ�� ចៃ្រង 

ករសម�ួតេស� ចៃ្រង នងិករកណំតអ់ត�ស�� ណកម� 



X- សត�ល��តចៃ្រងបំផា� ញដំណំាេមៀន(អេង�តទេូ�)   

23 

ល.រ េឈ� ះវទិ្យោ
ស�ស� 

េឈ� ះភាស
អងេ់គ�ស 

លំដប ់ ្រគ�សរ ែផ�កបផំា� ញ េយាង 

១ Bactrocera dorsalis Oriental fruit fly Diptera 
 

Tephritidae ែផ� CABI 2007 

២ Bactrocera  
correcta 

guava fruit fly Diptera Tephritidae ែផ� 
 

CABI 2007 
 

៣ Eudocima fullonia  fruit-piercing 
moth 

 Lepidoptera  Noctuidae ែផ� េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 

៤ Hypomeces 
squamosus  

Green weevil Coleoptera Curculionidae ស�ឹក Waterhouse 
1993 

៥ Conogethes 
punctiferalis  

castor capsule 
borer 

 Lepidoptera Crambidae ផា�  Waterhouse 
1993. 

៦ Ceroplastes 
ceriferus 

Indian wax scale Hemiptera Coccidae ែផ� ស�ឹក េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 



 X- សត�ល��តចៃ្រងបំផា� ញដំណំាេមៀន(ត)   

24 

ល.រ េឈ� ះវទិ្យោ
ស�ស� 

េឈ� ះភាស
អងេ់គ�ស 

លំដប ់ ្រគ�សរ ែផ�កបផំា� ញ េយាង 

៧ Archips micaceana Lepidoptera Tortricidae ស�ឹក េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 

៨ Oxyodes 
scrobiculata 

leaf eating Lepidoptera Noctuidae េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 
 

៩ Tessaratoma 
papillosa (Drury) 

litchi stink bug Hemiptera Pentatomidae ផា�  ស�ឹក េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 
 

១០ Zeuzera coffeae 
Nietner 

coffee carpenter Lepidoptera Cossidae ែផ�កខ�ីៗ  េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 



XI- លទ�ផលៃនការកំណតអ់ត�ស�� ណកម� 
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 េឈា� ះសត�ល�ិត(្របេភទ) 
 
 េឈា� ះជម�ឺ(សំណក) 
 
 េឈា� ះេណម៉ាតូត(សំណក) 
 
 េឈា� ះេ�� ចៃ្រង(សំណក) 
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 េឈា� ះជ្រមក (ដំណំ) 
 
 ទីតំាងៈ  

 
 GPS: N                      E  

 
 េឈា� ះមា� ស់ចំការ 

 
 ទំហំចំការ 

 
 ៃថ�ែខឆា� ំអេង�ត និងយកសំណក 

 
  វ�ធីសា�ស�យកសំណក 

 ែផ�កសំណកែដលយក 
 

 េឈា� ះអ�កយកសំណក 
 

 
 

 េឈា� ះអ�កកំណត់អត�ស�� ណកម� 
 

  វ�ធីសា�ស�កំណត់អត�ស�� ណកម� 
 
 

 
 
 

XII- កំណត្់រតាទ�ន�យ័សមាសភាពចៃ្រងេដាយ្រ�ពន័�កុពំ្យទូរ័ 



XII- កំណត្់រតាទ�ន�យ័សមាសភាពចៃ្រងេដាយ្រ�ពន័�កុពំ្យទូរ័(ត) 

27 

 េឈា� ះអ�ក្រត�តពិនិត្យ 
 

 ៃថ� ែខ ឆា� ំ 



XIII-ការចង្រកងប�� �សមាសភាពចៃ្រងេល�ដំណំាេមៀន   
                     ន�ងការរាយការណ ៍

28 



29 

សមូអរគណុ  
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