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“ការដបាោះពុម្ពផ្សាយដនោះ ត្រូវបានបកប្ត្ប និងផ្សេិរដ ើងវញិដោយមានការអនុញ្ញា រពីអងគការកម្ម
សិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក (WIPO) ប្ែេជាមាា ស់សិទ្ធិអនកនិពនធ ដោយប្ផ្សែកដេើអរថបទ្ដែើម្ជាភាសាអង់ដគេស។ 
ដេខាធិការោា ន WIPO មិ្នទ្ទួ្េខុសត្រូវចំដ ោះការបកប្ត្ប និងការប្កប្ត្បទ្ត្ម្ង់ននការដបាោះពុម្ព
ផ្សាយដនោះដ ោះដទ្។ ការបកប្ត្ប និងការដបាោះពុម្ពការដបាោះពុម្ពផ្សាយដនោះ ឧបរថម្ភដោយ WIPO Japan 
Funds-in-Trust”។ 
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ជំពូក្ទី១  
ទ្សចក្តីសទ្ង្េបប្បរិបរិត 

 របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLRs) ជាព័រ៌មានប្ែេគំត្ទ្ែេ់ការដធវើ     
ដសចកតីសដត្ម្ចចិរត និងត្រូវបានបដងកើរដ ើងដែើម្បីបដងកើនត្បសិទ្ធភាពកនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញា   
ប្ែេ ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា  ។ ជាយូរណាស់ម្កដ ើយ ការ
ដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត បានដធវើដ ើងប្ផ្សែកដេើទំ្ ក់ទំ្នងផ្ទា េ់ខេួន និងសាថ ប័ន។ ជាមួ្យនឹងការដធវើការ
វភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង PLRs អាចដធវើឲ្យការសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗទាំងដនោះ ដធវើដ ើង
ដោយប្ផ្សែកដេើទិ្ននន័យ និងភសតុតាង ប្ែេផ្សតេ់ជាជដត្ម្ើស និង អាចការ់បនថយហានិភ័យប្ែេ ក់
ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរត។ 
 ផ្សេចំដណញ ប្ែេទ្ទួ្េបានពីការដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
អាចអនុវរតបានដសាើរត្គប់អងគភាពប្ែេចូេរមួ្កនុងការវាយរនម្េបដចាកវទិ្ា និងផ្សេប ោះ េ់របស់វា
ែេ់សងគម្។ ភាន ក់ងាររាជរោា ភិបាេ ក៏ែូចជាត្កុម្  ុនឯកជន អាចទ្ទួ្េបានទិ្ែាភាពែ៏មានរនម្េ 
សតីពីការអភិវឌ្ឍ ឬការបដងកើរវស័ិយ  ដោយការបដងកើរ PLRs។ 
 ជាឧទា រណ៍ PLRs អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាឧបករណ៍សត្មាប់ផ្សតេ់ព័រ៌មានែេ់អនកដធវើ
ដគេនដោបាយសាធារណៈកនុងការសដត្ម្ចចិរតជាយុទ្ធសាស្តសត  ក់ព័នធនឹងការវនិិដោគដេើការ
ស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍ (R&D)  អាទិ្ភាព ការដផ្សារបដចាកវទិ្ា ឬការផ្សេិរកនុងស្រសកុ។ ព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចនិងត្រូវបានដត្បើត្បាស់កាន់ប្រដត្ចើនដ ើង ដធវើជាឧបករណ៍ផ្សសពវផ្សាយពី
ដគេនដោបាយសាធារណៈ អនកដធវើដគេនដោបាយ ក់ព័នធនិងការបដងកើរថ្មី បានបដងកើនការចាប់
អារម្មណ៍កាន់ប្រខាេ ំងដ ើងដេើត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ពួកដគត្រូវការព័រ៌មានប្ែេចាស់ 
ងាយរក និងជាក់ោក់តាម្រំបន់ ដែើម្បីគំត្ទ្ែំដណើ រការដគេនដោបាយចម្បងៗ។  ពួកដគប្សវងរក
មូ្េោា នប្ែេរងឹមាំនិងជាក់ប្សតងសត្មាប់ដធវើការវាយរនម្េពីរួ ទី្និងផ្សេប ោះ េ់ននត្បព័នធត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធនឹងវស័ិយសំខាន់ៗ។  
ដោយ PLR ពិរជាមានឧបករណ៍ែ៏មានសារៈសំខាន់កនុងការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត ការបដងកើរ PLR 
អាចចំណាយដពេ និងថ្វកិាដត្ចើនកនុងកិចាែំដណើ រការដនោះ។ អងគភាពមួ្យប្ែេមានបំណងដត្បើត្បាស់
ធនធានប្ែេចំាបាច់ដែើម្បីបដងកើរ PLR ប្រងប្រត្រូវដធវើែូដចនោះ ដៅដពេប្ែេពួកដគកំពុងដរៀបចំដធវើការ
វនិិដោគ ិរញ្ាវរថុ ឬដេើបុគគេិក កនុងការអភិវឌ្ឍ ឬការឈានចូេដៅកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ វាររឹប្រ
មានសារៈសំខាន់កនុងការដធវើឲ្យត្បាកែថា PLR       ត្រូវបានដរៀបចំដ ើងដោយត្រឹម្ត្រូវ ដែើម្បីធា ថា 
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ព័រ៌មានប្ែេផ្សតេ់ឲ្យគឺមានភាពត្រឹម្ត្រូវ និងដៅចំបញ្ញា   ននការអនុវរតបដចាកវទិ្ា។  
 ឯកសារដនោះ ផ្សតេ់នូវដសចកតីេម្ែិរសតីពីជំហាន  ប្ែេចំបាច់សត្មាប់ការដរៀបចំ PLR។ វា    
ជាម្ដធាបាយសត្មាប់ប្ណ ំអនកអនុវរតថ្មីៗ ពីរដបៀបបដងកើរ PLR ប ុប្នតវាក៏មានត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរ
សត្មាប់អនកទ្ទួ្េ PLRs ប្ែេដធវើរបាយការណ៍នផ្សាកនុងប្បបដនោះសត្មាប់ពួកដគ ឬដធវើដោយភាគីទី្បី
ណាមួ្យប្ែេជាអនកផ្សតេ់ដសវាកម្ម។  ក៏មានការរពឹំងទុ្កប្ែរថា ការផ្សតេ់ជាគំរសូត្មាប់ដរៀបចំ PLRs 
នឹងបនតជួយអភិវឌ្ឍន៍សតង់ោរ និងការអនុវរតេែៗ  ប្ែេអាចដត្បើបាន និងបដងកើរដ ើងដោយស គម្
អនកវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 តាម្រយៈការយេ់ែឹងពីែំដណើ រការ ក់ព័នធដៅនឹងការដរៀបចំ PLR ភាគី ក់ព័នធ អនកផ្សតេ់ និង
អនកដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានទំាងអស់ប្ែេដគមាន នឹងទ្ទួ្េបានការយេ់ែឹងកាន់ប្រត្បដសើរដ ើងពីអវីប្ែេ 
បានរពឹំងទុ្កពី PLR និងចំនួនធនធានប្ែេត្រូវការដែើម្បីបដងកើរ PLR។ 
 ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ត្រូវបានបដងកើរដ ើងកនុងត្កបខ័ណឌ គដត្មាងកម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍សតីពី “ការអភិវឌ្ឍ
ឧបករណ៍ដែើម្បីទ្ទួ្េបានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម” (DA_១៩_៣០_៣១_0២) ជាពិដសស
ែំណាក់កាេទី្២ននគដត្មាង ប្ែេត្រូវបានអនុម័្រដោយគណៈកមាម ធិការសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកម្ម
សិទ្ធិបញ្ញា  ដៅសម័្យត្បជំុទី្១០  ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២1។  ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ក៏ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជា
ធនធានសត្មាប់អនកដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទូ្ដៅ និងជាពិដសស សត្មាប់
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍ    សម្រថភាពវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងម្ជឈម្ណឌ េគំត្ទ្បដចាកវទិ្ានិង
ការបដងកើរថ្មី (TISC)2។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 សត្មាប់ឯកសារសតីពីគដត្មាងសូម្ចូេដៅកាន់ៈ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002 

2  http:///www.wipo.int/tisc/en/ 
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ជំពូក្ទី ២ 
ារិកាននមគ្គុទ្ទេសនស៍តពីីរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម 

១. ដសចកដីសដងេបត្បរិបរិត 
២.មារិកា 
៣. ដសចកតីដផ្សតើម្ 
៤. មូ្េោា នននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៤.១. ដ រុអវីត្រវូវភិាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៤.២. ត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដគេនដោបាយសាធារណៈ 
  ៤.២.១. សំណំុេិខិរដសនើសំុ 
   ៤.២.១. ១. សំណំុេិខិរដសនើសំុអនតរជារិ (PCT) 
  ៤.២.២. ការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៤.២.៣. ឯកសារដត្កាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៤.២.៤. ត្បដភទ្ដេខកូែ 
 ៤.៣. សមាសធារុននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៤.៣.១. ទិ្ននន័យគនថនីដទ្ាសន៍ 
   ៤.៣.១.១. អនកោក់ កយដសនើសំុ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ 
   ៤.៣.១.២. រកកករ 
   ៤.៣.១.៣. កាេបរដិចឆទ្ 
   ៤.៣.១.៤. ទិ្ននន័យអាទិ្ភាព 
   ៤.៣.១.៥. ចំណារ់ថាន ក់ 
   ៤.៣.១.៦. ឯកសារែកស្រសង់ 
  ៤.៣.២. ដសចកតីអធិបាយ (ការបងាា ញ) 
  ៤.៣.៣. ដសចកតីអោះអាង 

៤.៤. ព័រ៌មានបប្នថម្ ប្ែេអាចទ្ទួ្េបានជាសាធារណៈ ក់ព័នធសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម 

 ៤.៤.១. បណតុំ ឯកសារ (File Wrapper) និងត្បវរតិដរឿងកតី (Prosecution History) 
 ៤.៤.២. ព័រ៌មានប្ែេរកាទុ្ក 
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 ៤.៤.៣. ព័រ៌មានសតីពីការដផ្សារ 
 ៤.៤.៤. វវិាទ្ 
 ៤.៤.៥. សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
៤.៥. ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៤.៥.១. អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ 
 ៤.៥.២. ត្បភពដសវាប្សវងរកប្ែេមិ្នយកកនត្ម្ 
 ៤.៥.៣. ត្បភព ណិជជកម្ម (ប្ែេគិរកនត្ម្) 
៤.៦. របាយការណ៍ ក់ព័នធនឹងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៤.៦.១. ទិ្ែាភាព 
 ៤.៦.២. ប្ផ្សនទី្ 
 ៤.៦.៣.   ិកា ឬ  ិកាដរាទ៍្(Watch ឬ Alerts) 
 ៤.៦.៤. ដសរភីាពដែើម្បីអនុវរត/ការទូ្ទារ់ 
 ៤.៦.៥. ភាពអាចទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/សាន នែមុ្ន 
 ៤.៦.៦. សុពេភាព 
 ៤.៦.៧. សថិរិទូ្ដៅ 

៥. កម្មវរថុ និងការជត្ម្ញុឲ្យមានការបដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៥.១. កម្មវរថុដៅពីដត្កាយរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៥.១.១. ការគំត្ទ្ការពិភាកាដគេនដោបាយរបស់រាជរោា ភិបាេ 
   ៥.១.១.១. ការត្បឹងប្ត្បងជាសកេ 
   ៥.១.១.២. ការត្បឹងប្ត្បងថាន ក់រំបន់ 
   ៥.១.១.៣. ការត្បឹងប្ត្បងថាន ក់ជារិ 
   ៥.១.១.៤. ការដផ្សារបដចាកវទិ្ា និងការផ្សតេ់អាជាា ប័ណណ 
   ៥.១.១.៥. ការស្រសាវត្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ 
  ៥.១.២. ការដត្បើត្បាស់សត្មាប់អាជីវកម្មឬត្កុម្  ុន 
   ៥.១.២.១. ការត្គប់ត្គងគូត្បកួរត្បប្ជង 
   ៥.១.២.២. ការត្រួរពិនិរយបដចាកវទិ្ា 
   ៥.១.២.៣. ការរមួ្បញ្ាូ េគន និងការទិ្ញយក 
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 ៥.២. ការជត្ម្ញុឲ្យមានការបដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៥.២.១. ដរើរបាយការណ៍សត្មាប់នរណា? 
  ៥.២.២. ដរើវាជួយសនសំដពេដវោអរិថិ្ជនរដបៀបណា? 
  ៥.២.៣. ដរើវាជួយបប្នថម្រនម្េែេ់ែំដណើ រការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរតោ ងែូចដម្តច? 
  ៥.២.៤.ដរើអនកដត្បើត្បាស់នឹងវាយរនម្េពីត្បសិទ្ធភាពននរបាយការណ៍ោ ងែូចដម្តច? 
៦. កិចាការ ក់ព័នធនឹងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៦.១. ទិ្ននន័យដោយប្ ក និងការចងជាត្កុម្ 
 ៦.២. បញ្ជ ីជំ ន់ 
 ៦.៣. តារាងមា ត្ទី្សប្ែេដកើរដ ើងរមួ្គន  
 ៦.៤. ការចារ់ជាត្កុម្ និងចំណារ់ថាន ក់ 
 ៦.៥. ការកំណរ់ដគេការណ៍ទំ្ ំ 
 ៦.៦. ស្រសទាប់ ឬបណតុំ ព័រ៌មាន 
 ៦.៧. ការរំណាងដោយត្កា វិច 
 ៦.៨. ការវភិាគបណាត ញ 
 ៦.៩. ការវភិាគភាសាវទិ្ា 
៧.ត្កបខ័ណឌ  ក់ព័នធនឹងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយ      

បត្ររកកកម្ម 
  ៧.១. ត្បដភទ្មារិកាសត្មាប់ដធវើការវភិាគ 
   ៧.១.១. ការស្រសាវត្ជាវទិ្ននន័យ 
   ៧.១.២. ការស្រសាវត្ជាវតាម្អរថបទ្ 
  ៧.២. ទំ្ ំទិ្ននន័យសត្មាប់ដធវើការវភិាគ 
   ៧.២.១. កត្មិ្រធំ 
   ៧.២.២. កត្មិ្រ Meso 
   ៧.២.៣. កត្មិ្ររូច 
  ៧.៣. ចាប់Linearននការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៧.៤. ភាពជាក់ោក់ និង ការដៅត្រ ប់ម្កវញិ 
  ៧.៥. បណតុំ ជំ ញទូ្ដៅប្ែេត្រវូការសត្មាប់ការវភិាគ 
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  ៧.៦. ការពិចារណាទូ្ដៅអំពីការដត្បើត្បាស់របូភាព 
  ៧.៧. វធីិសាស្តសតននការត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿង 
៨. ការដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ៨.១. ការដរៀបចំប្ផ្សនការដធវើរបាយការណ៍ 
   ៨.១.១. ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្ 
   ៨.១.២. ការកំណរ់ពីអនកសត្ម្បសត្ម្េួ និងនែគូរ 
   ៨.១.៣. ការកំណរ់វសិាេភាព 
    ៨.១.៣.១. វសិាេភាពកនុងត្បដទ្ស 
    ៨.១.៣.២. វសិាេភាពដពេដវោ 
    ៨.១.៣.៣.វធីិសាស្តសតការ់បនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម 

៨.១.៣.៤.ការរមួ្បញ្ាូ េឯកសារមិ្នមានេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (NPL) 
  ៨.១.៤. ការដរៀបចំេកេខណឌ (TOR) 
  ៨.១.៥. ការសដត្ម្ចពីរដបៀបដធវើការ 
   ៨.១.៥.១. ការដត្បើត្បាស់អនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ 
      -ការោក់សំដណើ  
     -ការដត្ជើសដរ ើសដបកេជន 
   ៨.១.៥.២. ការដធវើដោយត្កុម្  ុន 
 ៨.២. ការស្រសាវត្ជាវ 
  ៨.២.១. ការកំណរ់ត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវ 
  ៨.២.២. ការកំណរ់ត្បព័នធទិ្ននន័យប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ 
  ៨.២.៣. ការប្ចករបំ្េកយុទ្ធសាស្តសត 
 ៨.៣. ការដរៀបចំទិ្ននន័យដែើម្បីវភិាគ 
  ៨.៣.១. ការសំអារទិ្ននន័យ និងការចងជាត្កមុ្ 
  ៨.៣.២. ការការ់បនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម 
  ៨.៣.៣. ដរើរត្ម្វូឲ្យមានការត្រួរពិនិរយដោយផ្ទា េ់ដែើម្បមីានភាពជាក់ោក់ 
  ៨.៣.៤. ការកំណរ់ឆ្ន ំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ 
  ៨.៣.៥. ការបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា 
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  ៨.៣.៦. ការសត្ម្បសត្ម្ួេសត្មាប់ឯកសារដោង 
 ៨.៤. ការវភិាគសថិរិប្ែេត្រូវបញ្ាូ េ 
  ៨.៤.១. ចំនួនសំណំុឬរកកកម្ម 
  ៨.៤.២. ចំនួនែំណាក់កាេជារិប្ែេបានបញ្ាូ េ 
  ៨.៤.៣. ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ 
  ៨.៤.៤. ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ាកំពូេឬចំណារ់ថាន ក់ IPC 
  ៨.៤.៥. អងគភាពោក់ កយែំបូងនិងប ា ប់ 
  ៨.៤.៦. អនកោក់ កយ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិកំពូេ 
  ៨.៤.៧. រកកករកំពូេ 
  ៨.៤.៨. ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោា នដត្ចើនជាងដគ 
 ៨.៥. ការវភិាគសថិរិបប្នថម្ប្ែេនឹងត្រូវបញ្ាូ េ 
  ៨.៥.១. ត្បដភទ្អនកោក់ កយដសនើសំុ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ 
  ៨.៥.២. ភាគរយននរកកករបរដទ្ស 
  ៨.៥.៣. សូច ករគុណភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 

៨.៥.៤. ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មតាម្រយៈការចំណាយដេើR&D 
៨.៥.៥.ភាគរយននសំណំុប្ែេ ក់ព័នធ 

 ៨.៦. ត្បដភទ្ននការវភិាគបប្នថម្ ប្ែេត្រវូបញ្ាូ េ 
  ៨.៦.១. ឯកសារដោង និងបណាត ញស រកកករ 
  ៨.៦.២. ប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ 
  ៨.៦.៣. ការកំណរ់ពីបញ្ញា /ែំដណាោះស្រសាយ 
  ៨.៦.៤. ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកំពូេប្ែេត្រូវពិចារណាភាេ ម្ 
 ៨.៧.ការសរដសរ និងដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ និងទិ្ននន័យភាជ ប់ 
  ៨.៧.១. ការសរដសររបាយការណ៍ 
  ៨.៧.២. ដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ និងទិ្ននន័យភាជ ប់ 
   ៨.៧.២.១. ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ 
   ៨.៧.២.២. ការដបាោះពុម្ពផ្សាយទិ្ននន័យ 
   ៨.៧.២.៣. ការដបាោះពុម្ពផ្សាយគំដ ើញ 
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 ៨.៨. ការវាយរនម្េរបាយការណ៍ 
៩. ឧបករណ៍វភិាគភាគីទី្៣ ត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងអនកផ្សតេ់ទិ្ននន័យបដងកើររបាយ

ការណ៍ 
  ៩.១. បញ្ជ ីអនកផ្សតេ់ឧបករណ៍វភិាគ 
  ៩.២. បញ្ជ ីមិ្នកំណរ់ននអនកផ្សតេ់ត្បព័នធទិ្ននន័យ 
  ៩.៣. បញ្ជ ីអនកផ្សតេ់ដសវាដធវើរបាយការណ៍ទិ្ែាភាព 
១០. ត្បធានបទ្បប្នថម្ទាក់ទ្ងនឹងការដត្បើត្បាស់យុទ្ធសាស្តសតព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប ុប្នតមិ្ន

បានត្គបែណត ប់កនុងម្គាុដទ្ាសន៍ដនោះ 
  ១០.១. រនម្េឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ១០.២. ត្បវរតិែំដណើ រការដរឿងកតីនិងការវភិាគអរថបទ្ចងត្កង 
  ១០.៣. ការកំណរ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះផ្សេិរផ្សេ 
  ១០.៤. ការវភិាគពីវវិាទ្ 
  ១០.៥. ម្ ូប្ែេប្ែេបានពាករណ៍ 
១១. បញ្ជ ីត្បភពដគ ទំ្ព័រ សតីពីរបាយការណ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ១១.១. ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងវធីិសាស្តសតដធវើរបាយការណ៍ 
  ១១.២. LinkedIn Groupsននទិ្ែាភាពនិងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម    
  ១១.៣. កត្ម្ងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាព 
១២. បញ្ជ កីារដបាោះពុម្ពផ្សាយសតពីីការវភិាគនិងការដធវើរបាយការណ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
  ១២.១. អរថបទ្ 
  ១២.២. ដសៀវដៅ 
១៣. ឧបសម្ព័នធ 

េកេខណឌ ទូ្ដៅននរបាយការណ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
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ជំពូក្ទី៣   
ទ្សចក្តីទ្្តើម 

 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្សតេ់សិទ្ធិកនុងការរារាងំបុគគេែនទ្កនុងវស័ិយ ប្ែេអោះអាងឲ្យការ រ
រកកកម្ម។ ែូដចនោះ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានការអនុវរតទំាងប្ផ្សនកអាជីវកម្មនិងចាប់។ ការទ្ទួ្េ
បានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាការចំណាយគួរឲ្យករ់សមាគ េ់មួ្យ ទាបបំផុ្សរ ចាប់ពី១០០០០ 
ែុោេ អាដម្រកិ រ ូរែេ់ ៥ ដៅ ១០ែង ដេើសពីដនោះ ចំដ ោះសំណំុេិខិរដសនើសំុណាប្ែេកាន់ប្រ
មានភាពសមុត្គសាម ញ។ ដោយសារមានការចំណាយដត្ចើនចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេ
ប្ែេអងគភាពទំាងឡាយបនតនូវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យ ជាទូ្ដៅ វាចងែុេបងាា ញពីផ្សេត្បដោជន៍ 
ដត្ចើន និងការវនិិដោគែ៏សំខាន់កនុងអងគភាពទំាងដ ោះ។  
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាត្បភពព័រ៌មានែ៏សំខាន់ផ្សងប្ែរ ប្ែេមិ្នអាចរកបានដៅកប្នេង
ណាដផ្សសងដទ្ៀរ។ ឯកសារពីឆ្ន ំ១៩៨៦ ប្ែេដោងរបាយការណ៍ពីឆ្ន ំ១៩៧៧3 បានអោះអាងថា ៨០%
ននព័រ៌មានប្ែេមានកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  មិ្នអាចរកបានដៅកប្នេងដផ្សសងដ ោះដទ្។ វាពិរជា
ពិបាកកនុងការកំណរ់បរមិាណរនម្េប្បបដនោះ ប ុប្នតជាទូ្ដៅដគទ្ទួ្េសាគ េ់ថា ដោយសារេកេណៈថ្មី 
ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការអនុវរតជាទូ្ដៅននអងគភាពភាគដត្ចើន មិ្នដបាោះពុម្ពផ្សាយការរក
ដ ើញរបស់ពួកដគកនុងឯកសារវទិ្ាសាស្តសត ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគឺជាត្បភពែ៏កត្ម្ននខេឹម្
សារ និងបំដពញបប្នថម្ឲ្យឯកសារមិ្នមានេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។   
 ដោយសារវាអាចមានការេំបាកកនុងការដធវើ និងអាច ំឲ្យមានការភាន់ត្ច ំ ត្បសិនដបើគម ន
កាដោោះស្រសាយត្រឹម្ត្រូវ  ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពិរជាមានសារៈសំខាន់សត្មាប់ការប្សវង
យេ់សីុជដត្ៅននវស័ិយបដចាកវទិ្ាភាគដត្ចើន។ Jacob Schlumberger បានបញ្ញជ ក់ោ ងចាស់ពី
អារម្មណ៍ទំាងដនោះ កនុងឆ្ន ំ១៩៦៦4 ដោយគរ់បានសរដសរថាៈ 
 ដយើងមានជដត្ម្ើសកនុងការដត្បើត្បាស់ឬមិ្នដត្បើត្បាស់សថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយត្បុង
ត្បយ័រន និងអាចឬមិ្នអាចទាញផ្សេពីការសិកាសថិរិទំាងដ ោះ។ 
 ដោយសារសារៈសំខាន់ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងព័រ៌មាន ក់ព័នធ វាត្រូវបានដគ
ដត្បើត្បាស់កនុងបរបិទ្អាជីវកម្មដផ្សសងៗពីគន ។ មានរបាយការណ៍ជាដត្ចើនប្ែេផ្សតេ់ព័រ៌មានសតីពី
ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងបរបិទ្ដផ្សសងៗគន ។  ម្គគុដទ្ាសន៍ទំាងដនោះដផ្ទត រដេើការដត្បើត្បាស់

                                                           
3 http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=7162811 
4 Invention and Economic Growth, Jacob Schmookler. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966. 
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ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចជា ព័រ៌មានសតីពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិង ក់ព័នធ
នឹងវែតជីវរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីបដងកើរបានជារបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
(PLRs)។ 
 គម នរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានេកេណៈដោយប្ ក ឬរមួ្ប្ែេ
ត្រូវបានដគទ្ទួ្េសាគ េ់ជាទូ្ដៅដ ោះដទ្ ជាធម្មតា អាចនិោយបានថាវាជាទិ្ែាភាពទូ្ដៅននសកម្មភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា កនុងរំបន់ភូមិ្សាស្តសតជាក់ោក់ណាមួ្យ។ របាយការណ៍
ដនោះ (Landscape) ជាទូ្ដៅ ដ្េើយរបដៅនឹងដគេនដោបាយជាក់ោក់ ឬបញ្ញា ជាក់ប្សតង និងព័រ៌មាន
សមុត្គសាម ញបចាុបបននសតីពីសកម្មភាពដនោះកនុងេកេណៈចាស់ោស់ សត្មាប់ទ្សសនិកជនម្កពីម្ជឈោា ន
ដផ្សសងៗគន ។ មានការដត្បើត្បាស់ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយឧសា កម្ម ដធវើជាយុទ្ធសាស្តសត
កនុងការសដត្ម្ចចិរតដេើការវនិិដោគ ទិ្សដៅននការស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍ (R&D) និងសកម្មភាព
របស់គូត្បកួរត្បប្ជង ក៏ែូចជា ដសរភីាពកនុងការោក់ឲ្យែំដណើ រការផ្សេិរផ្សេថ្មី។  បចាុបបននអនកដធវើ
ដគេនដោបាយសាធារណៈបានងាកដៅរកដធវើរបាយការណ៍ ដែើម្បបីដងកើរជាមូ្េោា នជាក់ប្សតង 
មុ្ននឹងពិចារណាដេើបញ្ញា សាធារណៈធំៗ ជាពិដសសកនុងវស័ិយ ែូចជា សុខាភិបាេ កសិកម្ម និង    
បរសិាថ ន។  
 ម្គគុដទ្ាសន៍ទំាងដនោះ ប្ចងពីេកេណៈេម្ែិរននែំណាក់កាេ ក់ព័នធ  កនុងការដរៀបចំPLR។ 
វាផ្សតេ់ជាម្ដធាបាយសត្មាប់ប្ណ ំអនកអនុវរតថ្មីៗ ពីជំហានប្ែេទាម្ទារកនុងការបដងកើរ PLR  ប ុប្នត 
វាក៏មានសារៈត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរសត្មាប់បុគគេ ប្ែេមានPLRsបដងកើរឲ្យខេួនឯងដោយទី្ត្បឹកាទី្បី។
ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះសងឃមឹ្ថាផ្សតេ់ជាគំរសូត្មាប់ដរៀបចំPLRs នឹងបនតជួយអភិវឌ្ឍសតង់ោរ និងការអនុវរតេែៗ
ប្ែេអាចយកម្កដត្បើត្បាស់បាន និងបដងកើរដ ើងដោយស គម្ន៍អនកវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 ឯកសារដនោះចាប់ដផ្សតើម្ែំបូងពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សនកប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់
សត្មាប់បដងកើរPLRs និងពីរដបៀបប្ញក PLRs ពីរបាយការណ៍ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេដត្បើត្បាស់ព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ អនកអាជីពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម យេ់ចាស់ភាគដត្ចើននន
ព័រ៌មានទំាងដនោះ ប ុប្នត ចំដ ោះអនកអាជីពថ្មី ឬអនកប្ែេទ្ទួ្េបាន PLRs ប្ែេបដងកើរពីបុគគេែនទ្ 
ប្ផ្សនកដនោះផ្សតេ់ជាចំណុចចាប់ដផ្សតើម្សត្មាប់ប្សវងយេ់ពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការវភិាគ។ 
 ប្ផ្សនកប ា ប់ ជំពូកទី្៥ ែេ់ទី្៧ ពិភាកាអំពីទ្សសនវទិ្ាដៅពីដត្កាយកាដរៀបចំរបាយការណ៍ 
ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទំាងការពិភាកាអំពីការជត្ម្ញុ និងដគេបំណងននការបដងកើរ
របាយការណ៍ដនោះ  កិចាការទូ្ដៅ ក់ព័នធនឹងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្កបខ័ណឌ  ឬ
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ដគេគំនិរ ប្ែេអនកអនុវរតគួរពិចារណាដៅដពេពួកដគចាប់ដផ្សតើម្គដត្មាង PLR។ ដបើប្ផ្សនកែំបូង ជា
ដសចកតីដផ្សតើម្ែំបូងននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូដចនោះជំពូកទាំងដនោះ អាចចារ់ទុ្កជាមូ្េោា ន
ននព័រ៌មានសតីពីការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេនឹងត្រូវអនុវរតសត្មាប់ការបដងកើរ PLR។  
 ជំពូកទី្៨ បងាា ញពីដសចកតីប្ណ ំជាជំហានៗសត្មាប់ដរៀបចំ PLR។ វាចាប់ដផ្សតើម្ពីប្ផ្សនកមួ្យសតីពី
ប្ផ្សនការរត្ម្ូវមុ្នបដងកើរគដត្មាង។  ប្ផ្សនកប ា ប់ នឹងដផ្ទត រដេើការស្រសាវត្ជាវសំខាន់ៗ ក់ព័នធនឹង PLR។ 
ដោយយេ់ពីដគេបំណងននរបាយការណ៍ និងេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវប្ែេមានកនុងនែ នឹង
ឈានែេ់ការពិភាកាពីែំណាក់ការមុ្នែំដណើ រការទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជាទូ្ដៅត្រូវ
បានបញ្ាូ េផ្សងប្ែរនូវបញ្ជ ីននការវភិាគដផ្សសងៗ ប្ែេមានកនុង PLR  ក៏ែូចជាសំដណើ សត្មាប់ការសរដសរ 
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយ និងការវាយរនម្េរបាយការណ៍ ដៅដពេប្ែេបញ្ា ប់និងសននិោា នពីកិចាការវភិាគ 
និងរត្ម្វូឲ្យមានការប្ចកចាយ។  
 ប្ផ្សនកចុងដត្កាយ ចាប់ពីជំពូកទី្ ៩ ែេ់ ១២ និងរមួ្មានបញ្ជ ីធនធាន អនកផ្សតេ់ និងឯកសារ
ដោង   ក់ព័នធនឹងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ក៏មានជំពូកមួ្យ សតីពី
ត្បធានបទ្បប្នថម្ទាក់ទ្ងនឹងយុទ្ធសាស្តសតននការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដត្ៅពី 
PLR ផ្សងប្ែរ។ ប្ផ្សនកដនោះ ត្រូវបានបញ្ជូ េ ដែើម្បីជាការប្ណ ំដេើការអនុវរតបប្នថម្ដេើព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានត្បដោជន៍ែេ់អងគភាព ប្ែេមានការចាប់អារម្មណ៍នឹង PLR 
សត្មាប់ដធវើប្ផ្សនការបដចាកដទ្សជាយុទ្ធសាស្តសត។  
 ប ា ប់ពីអានម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះដ ើយ អនកអនុវរតប្ែេចាប់អារម្មណ៍ នឹងទ្ទួ្េបានព័រ៌មាន
ប្ែេពួកដគត្រវូការ ដែើម្បីចាប់ដផ្សតើម្ដរៀបចំ PLR  កនុងការគំត្ទ្ែេ់ការសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗ។ កនុង
អំ ុងដពេដរៀបចំឯកសារដនោះ សិកាេ សាោចំនួនពីរ សតីពីខេឹម្សារននឯកសារដនោះ ត្រូវបានដរៀបចំ
ដ ើងជាមួ្យអនកអនុវរតននការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ម្កពីអាដម្រកិឡាទិ្ន និងអាសីុអាដគនយ៍។ 
មានការចាប់អារម្មណ៍ោ ងខាេ ំងពីបណាត ត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និងPLR ប្ែេ្េុោះបញ្ញា ងំពីេទ្ធផ្សេននការសាង់ម្រិ ដ ើយអនកចូេរមួ្ដសាើរប្រទំាងអស់ យេ់ថា 
ព័រ៌មានប្ែេមានកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះគឺពិរជាមានសារៈសំខាន់ប្ែេអាចជួយពួកដគកនុងការចាប់ដផ្សតើម្
ដរៀបចំរបាយការណ៍របស់ខេួន។  
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ជំពូក្ទី៤  
មូលដ្ឋឋ នននព័រ៌ានប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម 

 
ត្បភពព័រ៌មានចំបងសត្មាប់របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLRs) គឺជាទិ្ននន័យ 

ប្ែេបានម្កពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  ព័រ៌មានបប្នថម្ ជួនកាេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ពី
ត្បភពដផ្សសង ែូចជាឯកសារវទិ្ាសាស្តសតគម នេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប ុប្នតទិ្ននន័យត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ភាគដត្ចើន សត្មាប់ដធវើការវភិាគដែើម្បីបដងកើររបាយការណ៍ដនោះ។ 

ការយេ់ែឹងជាទូ្ដៅននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពិរជាចំាបាច់សត្មាប់ការបដងកើរ
PLRs ប្ែេមានការស្រសាវត្ជាវោ ងេែ ដោយទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពិរជាមានភាព
េំបាកកនុងការអនុវរតដោយសារមូ្េដ រុជាដត្ចើន។ ជាពិដសស យុតាត ធិការដផ្សសងគន  អនុវរតដគេ
នដោបាយសាធារណៈដផ្សសងគន  ប្ែេមួ្យប្ផ្សនកបានម្កពីយុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗ
គន ។ ការយេ់ែឹងពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹងជួយបងាក រការវភិាគទិ្ននន័យខុស ប្ែេ ំ
ឲ្យមានការសននិោា នខុស។  

ជំពូកដនោះ ផ្សតេ់នូវមូ្េោា នសតីពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេជាត្បដភទ្មួ្យននកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  
ក៏ែូចជាការពិនិរយេម្ែិរដេើត្បដភទ្និងប្ផ្សនកដផ្សសងៗ ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាពិដសស 
ឯកសារប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាទូ្ដៅសត្មាប់បដងកើរ PLRs ព័រ៌មានបំដពញបប្នថម្ប្ែេ ក់ព័នធ
នឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ និងត្បភពននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
(ត្បព័នធទិ្ននន័យ) ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បដីរៀបចំត្បមូ្េទិ្ននន័យ ដែើម្បីវភិាគ5។  

៤.១. ដ រុអវីត្រវូវភិាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា សត្មាប់ការ ររកកកម្មកនុងប្ែនែីណាមួ្យ ប្ែេ 
បានផ្សតេ់ឲ្យជាថ្នូរនឹងការបងាា ញរកកកម្ម6។ ដោយសារការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រំណាងឲ្យ
                                                           
5  ព័រ៌មានទូ្ដៅសតីពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានកនុងដសៀវដៅ WIPO សតីពីព័រ៌មាននិងឯកសារកម្មសិទ្ធិ
ឧសា កម្មៈ http://www.wipo.int/standards/en/index.html (រដៅដៅថា “ដសៀវដៅ WIPO”)។ 
6  ចាប់ននយុតាត ធិការនីមួ្យៗ ប្រងប្រប្ចងពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ប្ែេមានសត្មាប់ការ ររកកកម្ម។ ពួកវា អាចរួម្មាន
ឧបករណ៍ដផ្សសងៗ ែូចជា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងម្ ូប្ែេមានអរថត្បដោជន៍ ដ ើយ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ខុសៗ
គន សត្មាប់ឧបករណ៍ទំាងដនោះ ែូចជា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រកកកម្មរូចតាច វញិ្ញា បនបត្ររកកករ .េ.។ សនធិសញ្ញា
អនតរជារិជាដត្ចើន  ក់ព័នធនឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ទំាងដ ោះ សត្មាប់ការ ររកកកម្មទំាងដ ោះ។ ដគដត្បើត្បាស់ កយ 
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ដកាត បរមួ្សិទ្ធិទំាងដនោះ ដោយមិ្នគិរពីត្បព័នធចាប់ននរែាជាសមាជិកណាមួ្យដ ើយ។ ែូចគន
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សិទ្ធិកនុងការហាម្ឃារ់បុគគេែនទ្មិ្នឲ្យបដងកើរ ដត្បើត្បាស់ ឬេក់រកកកម្មកនុងប្ែនយុតាត ធិការណាមួ្យ 
វាមានរនម្េដសែាកិចា ក់ព័នធនឹងរកកកម្មដនោះ។ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជួនកាេសំដៅែេ់ សិទ្ធិផ្ទត ច់ 
មុ្ខប្ែេមានប្ែនកំណរ់ ដោយប្ផ្សែកដេើេទ្ធភាពកនុងការបងាក រគូត្បកួរត្បប្ជងមិ្នឲ្យឈានចូេកនុង
ទី្ផ្សារ ឬដត្បើត្បាស់បដចាកវទិ្ាប្ែេការ រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
ដោយសារអានុភាពននអាជីវកម្ម និងការអនុវរតប្ផ្សនកចាប់ ការយេ់ែឹងរបស់អងគភាពប្ែេជាមាា ស់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  និងវស័ិយបដចាកវទិ្ាណាខេោះសថិរដត្កាម្រកកកម្មរបស់ខេួន អាចមានឥទ្ធិពេ
ោ ងសំខាន់ដេើការបដងកើរដគេនដោបាយ និងការសដត្ម្ចចិរតរបស់អងគភាព។  
 ការទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាមូ្េដ រុែ៏សម្ស្រសបននការចំណាយែ៏ដត្ចើន 
ចាប់ពីទាបបំផុ្សរ ១០,០០០ ែុោេ អាដម្រកិ ែេ់ដេើសពីដនោះ ៥ ដៅ ១០ែង ចំដ ោះសំណំុេិខិរដសនើ
សំុប្ែេកាន់ប្រមានភាពសមុត្គសាម ញ។ ដោយសារការចំណាយដត្ចើន ដៅដពេអងគភាពដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាពិដសស កនុងប្ែនយុតាត ធិការដត្ចើន ជាទូ្ដៅ វាចងែុេបងាា ញពីផ្សេ
ត្បដោជន៍ខពស់ និងការវនិិដោគសំខាន់ប្ែេមានសកាត នុពេ របស់ពួកដគកនុងរកកកម្មទំាងដ ោះ។  
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ជាត្បភពព័រ៌មានសំខាន់ប្ែេមិ្នអាចរកបានដៅកប្នេងណាដផ្សសង 
ដទ្ៀរ។ ឯកសារពីឆ្ន ំ១៩៨៦ ប្ែេដោងតាម្របាយការណ៍ពីឆ្ន ំ ១៩៧៧7 អោះអាងថា ៨០% ននព័រ៌មាន 
រកដ ើញកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺមិ្នអាចរកដ ើញដៅកប្នេងដផ្សសងដទ្ៀរណាដ ើយ។ វាពិរជា
ពិបាកណាស់កនុងការកំណរ់បរមិាណរនម្េែូចដនោះ ប ុប្នតមានការឯកភាពជាទូ្ដៅថា ដោយសារភាពថ្មី 
របស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការអនុវរតជាទូ្ដៅរបស់អងគភាពអាជីវកម្មភាគដត្ចើន មិ្នបាន  
ដបាោះពុម្ពផ្សាយការរកដ ើញរបស់ពួកដគកនុងត្ពឹរតិបត្រអកសរសាស្តសត ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
គឺជាត្បភពននខេឹម្សារែ៏ពិដសស។  
 វាអាចមានការេំបាកកនុងការវភិាគ និងអាចមានការភាន់ត្ច ំ ដបើមិ្នបានដោោះស្រសាយឲ្យ
បានត្រឹម្ត្រូវដទ្ដ ោះ ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺពិរជាមានសារៈសំខាន់កនុងការប្សវងយេ់
សីុជដត្ៅននវស័ិយបដចាកវទិ្ាភាគដត្ចើន។    Jacob Schlumberger បានបញ្ញជ ក់ោ ងចាស់ពីអារម្មណ៍ 

                                                                                                                                                                                                       

ដនោះប្ែរ  កយ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដត្បើត្បាសកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ក៏ដកាត បឧបករណ៍ទំាងដ ោះផ្សងប្ែរ។ សត្មាប់
ព័រ៌មានទូ្ដៅសតីពីត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  សូម្ដម្ើេកនុង http://www.wipo.int/patents/en ឬ ដសៀវដៅកម្មសិទ្ធិ
បញ្ញា របស់ WIPO (កំុត្ច ំជាមួ្យដសៀវដៅប្ែេបានដេើកដ ើងកនុង footnote មុ្នៈ 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf។ 
7 http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=7162811 

http://www.wipo.int/patents/en
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ប្បបដនោះដៅកនុងឆ្ន ំ១៩៦៦8 ប្ែេគរ់បានសរដសរថាៈ 
 ដយើងមានជដត្ម្ើសកនុងការដត្បើត្បាស់ឬមិ្នដត្បើត្បាស់សថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយត្បុង
ត្បយ័រន និងអាចឬមិ្នអាចទាញផ្សេពីការសិកាសថិរិទំាងដ ោះ ។ 
 ឃាេ ដនោះ សបញ្ញជ ក់ពីសារៈសំខាន់ថាដ រុអវីបានជាត្រូវវភិាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
ប្ផ្សនក៤.៦ ខាងដត្កាម្បកស្រសាយអំពីត្បដភទ្ដផ្សសងៗននការវភិាគប្បបដនោះនិងដគេបំណងននការវភិាគ
នីមួ្យៗ។  

៤.២. ត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដគេនដោបាយសាធារណៈ 
 វធិានជាក់ោក់សត្មាប់ដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹងែំដណើ រការសំណំុេិខិរដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទាំងការដបាោះពុម្ពផ្សាយ អាចមានភាពខុសគន  និងគួរពិចារណាប្ផ្សែកដេើ
យុតាត ធិការមួ្យដៅយុតាត ធិការមួ្យដទ្ៀរ។ កម្មវរថុប្ែេអាចការ រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏
មានភាពខុសគន ផ្សងប្ែរ រវាងយុតាត ធិការដផ្សសងគន ។ យុតាត ធិការភាគដត្ចើន មានត្បព័នធត្ររួពិនិរយខេឹម្សារ 
ែូចជា ដៅដពេកម្មវរថុបដចាកវទិ្ាប្ែេអោះអាងឲ្យការ រ ត្រូវបានត្ររួពិនិរយ ថាដរើវាបំដពញតាម្
េកេខណឌ មួ្យចំនួនប្ែេអាចការ រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬអរ់ ជាអាទ្ិ៍ ភាពថ្មី មាន
ជំហានរកដ ើញថ្មី និងអាចអនុវរតន៍បានកនុងវស័ិយឧសា កម្ម។  កនុងត្បព័នធប្បបដនោះ វារត្ម្វូឲ្យមាន
ការប្ញកពីគន រវាងែំណាក់កាេមុ្ននិងដត្កាយផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។   ភាពខុសគន ខាងដត្កាម្ 
រវាងែំណាក់កាេដបាោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទ្ងនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុប្រមួ្យ ែូចជា ការដបាោះពុម្ពមុ្ន
ដពេផ្សតេ់ ដពេផ្សតេ់ និងដត្កាយដពេផ្សតេ់ ត្រវូបានអនុវរតដសាើរប្រទំាងស្រសុងកនុងត្បព័នធប្បបដនោះ។ 
 មានយុតាត ធិការរិចរួច ប្ែេមានប្រត្បព័នធចុោះបញ្ជ ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយគម នការ
ត្រួរពិនិរយខេឹម្សារ។ ត្បព័នធប្បបដនោះ គឺស្រសដែៀងដៅនឹងត្បព័នធម្ ូប្ែេមានអរថត្បដោជន៍។ ចំដ ោះ
ត្បព័នធដ ោះ ភាពខុសគន ខាងដត្កាម្រវាងការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្ន និងដត្កាយ មិ្នត្រូវបានអនុវរតដទ្។  
 អាស្រស័យដេើយុតាត ធិការ និងជាពិដសសដគេការណ៍ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ មានត្បដភទ្    
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើន ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយដៅែំណាក់កាេជាដត្ចើន កនុងវែត
ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយទំាងអស់ដនោះ  ក់ព័នធនឹងសំណំុ
េិខិរដសនើសំុប្រមួ្យ ត្រវូបានដគដៅថា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងស្រសុក (សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក ៤.៤.៥ 
ខាងដត្កាម្)។  

                                                           
8 Invention and Economic Growth, Jacob Schmookler. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966 
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 ដៅអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន  សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយដេើកែំបូង ១៨ប្ខ ប ា ប់ពីសិទ្ធិអាទិ្ភាពឬកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយ 
ដទាោះជាពួកវាមិ្នទាន់ត្រវូបានផ្សតេ់កិចាការ រឲ្យក៏ដោយ។ ត្បសិនដបើ សំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងដនោះ
ត្រូវបានផ្សតេ់កិចាការ រ ត្រូវមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយដផ្សសងដទ្ៀរ ប ា ប់ពីការដបាោះពុម្ពផ្សាយែំបូង 
ប្ែេរមួ្ទំាងដសចកតីអោះអាងប្ែេផ្សតេ់កិចាការ រដោយអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 យុតាត ធិការខេោះ ដបាោះពុម្ពផ្សាយប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ។ កនុង
ករណីដនោះ សំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេកំពុងពិនិរយ អាចមិ្នត្រូវបានែឹងជាសាធារណៈ រ ូរែេ់ការ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយការផ្សតេ់កិចាការ រ  ជាការពិរវាអាចគម នអនកណាែឹង ត្បសិនដបើសំណំុេិខិរដសនើសំុ 
មិ្នទ្ទួ្េបានកិចាការ រកនុងអំ ុងដពេត្ររួពិនិរយ ឬត្រូវែកយកដៅវញិ។  
 យុតាត ធិការខេោះ មិ្នដបាោះពុម្ពផ្សាយប្ផ្សនកទំាងអស់ននសំណំុេិខិរដសនើសំុ ឬត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រដ ោះដទ្ ប ុប្នតត្គន់ប្រដបាោះពុម្ពផ្សាយជាដសចកតីជូនែំណឹងកនុងត្ពឹរតិបត្រប្រ
ប ុដណាណ ោះ។ កនុងករណីដនោះ ការបងាា ញ និងដសចកតីអោះអាង អាចទ្ទួ្េបានជាសាធារណៈប ា ប់ពីការ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយដសចកតីជូនែំណឹង ែូចជា តាម្រយៈឯកសារអធិការកិចា(សូម្ដម្ើេខាងដត្កាម្) ឬ តាម្
រយៈការដសនើសំុថ្រចម្េង (ប្ែេមានបញ្ញជ ក់ត្រឹម្ត្រូវ)។  
 វាចំាបាច់ ត្រូវប្សវងយេ់ពីភាពខុសគន រវាងការដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ជាផ្សេូវការឬត្ពឹរតិបត្រផ្សេូវការ និងការោក់ឲ្យមានជាសាធារណៈោ ងដហាចណាស់ប្ផ្សនកណាមួ្យនន
សំណំុេិខិរដសនើសំុ ឬឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
 ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ ត្រូវបានកំណរ់ដោយ
ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយពិដសស ដ ើយមារិការបស់វា ប្រងប្រភាជ ប់ជាមួ្យការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ជាពិដសស
កាេបរដិចឆទ្ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយប ា ប់  ក់ព័នធនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុប្រមួ្យ 
ែូចជា ជាសមាជិកសំណំុកនុងស្រសុកប្រមួ្យ ជាទូ្ដៅ ត្រូវបានសមាគ េ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែ (សូម្
ដម្ើេខាងដត្កាម្) ជាប្ផ្សនកននដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ ចំដ ោះយុតាត ធិការខេោះដទ្ៀរ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយ
ប ា ប់ទំាងដនោះ ប្ែេ ក់ព័នធនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុប្រមួ្យ ត្រូវបានសមាគ េ់ដោយការដត្បើត្បាស់
ត្បដភទ្ដេខកូែប្រប ុដណាណ ោះ (ែូចជា ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
អឺរ  បុ)។ ប ុប្នត កនុងយុតាត ធិការដផ្សសងដទ្ៀរ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយទំាងដនោះ ែូចនឹងសំណំុកនុងស្រសុកប្រមួ្យ 
ប្រមានដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយខុសគន  ចំប្ណកឯ ែំណាក់កាេននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ដៅប្រកំណរ់
ដោយត្បដភទ្ដេខកូែែប្ែេ(ែូចជា ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
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ស រែាអាដម្រកិ ឬការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជប ុន)។ 
 ការយេ់ែឹងពីភាពខុសគន ននដគេនដោបាយដបាោះពុម្ពផ្សាយជារិ អាចមានសារៈសំខាន់
សត្មាប់ការវភិាគមួ្យនិងការទាញការសននិោា នមួ្យចំនួន ែូចជា ត្បសិនដបើទិ្ននន័យ ក់ព័នធនឹង
សំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេកំពុងពិនិរយ ែកយកដៅវញិ ឬកំពុងពយួរទុ្ក មិ្នអាចដធវើការស្រសាវត្ជាវបាន
ដ ោះដទ្ ដ ើយមានប្រការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានទ្ទួ្េកិចាការ រ ដទ្ើប
្េុោះបញ្ញា ងំពីសកម្មភាពននការបដងកើរថ្មី។  

៤.២.១. សំណំុេិខិរដសនើសំុ 
 ែំដណើ រការទ្ទួ្េបានសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ចាប់ដផ្សតើម្ពីការោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុ
ដៅការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ ឬរំបន់ ឬជាមួ្យ WIPO (ការោិេ័យអនតរជារិនន 
PCT)។ ការោិេ័យដនោះ ជួនកាេ ដធវើការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេដែើររួជាការោិេ័យ
ននការោក់ កយែំបូង (OFF)។  
 ជាដរឿយៗ រកកកម្មប្រមួ្យ (ឬ ការប្កនចនរកកកម្មចាស់) ត្រូវបានោក់ កយបនតប ា ប់ជាមួ្យ   
ការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើម្បីទ្ទួ្េបានកិចាការ រកនុងប្ែនយុតាត ធិការដផ្សសង
ដទ្ៀរ ដោយអោះអាងសិទ្ធិអាទិ្ភាពននការោក់ កយដសនើសំុមុ្ន។ ការោិេ័យទំាងដនោះ ដៅថា 
ការោិេ័យននការោក់ កយដសនើសំុប ា ប់(OSF)។ ការោក់ កយដសនើសំុប ា ប់ ឈានែេ់ការបដងកើរ
ត្គួសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹងមានទំ្ ក់ទំ្នងជិរសនិទ្ធរវាងសមាជិកសំណំុ ប្ែេមានការ
ពនយេ់បប្នថម្ខាងដត្កាម្ កនុងប្ផ្សនក ៤.៤.៥។  
 អាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួន បនតរកាសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មជាសមាា រ់ រ ូរែេ់ដពេផ្សតេ់កិចាការ រ។ ប ុប្នត អាជាា ធរភាគដត្ចើន ដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរ
ដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ១៨ប្ខ គិរចាប់ពីកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយដសនើសំុ ឬកាេបរដិចឆទ្
អាទិ្ភាព ត្បសិនដបើការោិេ័យដ ោះជា OSF9។ ឯកសារទំាងដនោះ ដៅថា សំណំុេិខិរដសនើសំុមុ្ន
ដពេផ្សតេ់កិចាការ រ ដ ើយពួកវាមិ្នរំណាងសិទ្ធិប្ែេទ្ទួ្េបានពីកិចាការ រដ ោះដ ើយ ប ុប្នត 
អាចមានការផ្សតេ់កិចាការ រ ដពេអ គរ។ ពួកវាផ្សតេ់នូវគនេឹោះសត្មាប់ការវនិិដោគ និងផ្សេត្បដោជន៍ 
កនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា និងការប្ត្បត្បួេបរសិាថ នជំុវញិវស័ិយបដចាកវទិ្ាណាមួ្យ ដបើសំណំុេិខិរដសនើសំុ 

                                                           
9 កនុងប្ែនយុតាត ធិការមួ្យចំនួន អនកដសនើសំុ អាចដសនើឲ្យមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្ន ជដត្ម្ើសដនោះ ជាទូ្ដៅ សត្មាប់សំណំុ
េិខិរដសនើសំុដែើម្បីការ រ។ 
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ទ្ទួ្េបានកិចាការ រ។ 
 អាស្រស័យដេើដគេការណ៍ដបាោះពុម្ពផ្សាយសាធារណៈជារិ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេទ្ទួ្េ
បានកិចាការ រ អាចមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយោច់ដោយប្ កននរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ ឬការប្ក
រត្ម្ូវ 10 ។ ភាពខុសគន ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់កិចាការ រននសំណំុេិខិរដសនើសំុប្រមួ្យ 
ជាទូ្ដៅអាចសមាគ េ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ប្ែេជាប្ផ្សនកមួ្យននដេខដបាោះពុម្ព
ផ្សាយ។  សត្មាប់ការដរៀបចំវភិាគសថិរិ ត្រវូពិចារណាពីដគេការណ៍ដបាោះពុម្ពផ្សាយប្បបដនោះ។  
 ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ OSFs ជួនកាេ មានភាពែូចគន នឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ OFF 
និងរំណាងឲ្យប្រការបកប្ត្បប្រប ុដណាណ ោះ។ ប ុប្នតគួរករ់សមាគ េ់ថា ដនោះត្គន់ប្រជាវធិានដម្នែប្រប ុដណាណ ោះ 
ដោយសារសនធិសញ្ញា ទី្ត្កុងបា រសី បានអនុញ្ញា របប្នថម្ឲ្យមានការបងាា ញការោក់ កយដសនើសំុែំបូង
ដៅដពេមានការអោះអាងសិទ្ធិអាទិ្ភាពននការោក់ កយដសនើសំុមុ្ន11។ ជាពិដសស ត្បសិនដបើមានការ
ទាម្ទារសិទ្ធិអាទិ្ភាពពីរឬដត្ចើន ដៅកនុងការោក់ កយដសនើសំុប ា ប់ ហាក់ែូចជាកម្មវរថុប្ែេអោះអាង
ឲ្យការ រ ជួនកាេខុសគន ពីសំណំុេិខិរដសនើសំុនីមួ្យៗ។  
 វាចាំបាច់ត្រូវទ្ទួ្េសាគ េ់ថា អាចគម នការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់កិចាការ រដៅដពេ
ប្ែេមិ្នបានផ្សតេ់ឲ្យការចងែុេបងាា ញសំខាន់ៗ។  អាចមានការដបាោះបង់ដចាេឬការែកសំណំុេិខិរ
ដសនើសំុដៅវញិកនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការត្រួរពិនិរយ ដោយសារមូ្េដ រុជាដត្ចើន ប ុប្នតមូ្េដ រុចំ
បងគឺមានប្ថ្េងកនុងដសចកតីបែិដសធរបស់អនកត្រួរពិនិរយ។ ដៅដពេប្ែេសំណំុេិខិរដសនើសំុ ត្រូវបាន
ដបាោះបង់ កម្មវរថុប្ែេបានបងាា ញ វានឹងកាេ យដៅជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណជនននប្ែនយុតាត ធិការ ប្ែេ
សំណំុេិខិរដសនើសំុ បានដបាោះបង់ និងអាចដត្បើត្បាស់ដោយបុគគេែនទ្  ដោយសនមរ់ថាគម នកិចាការ រ 

                                                           
10 ឧទា រណ៍ ករណីការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ។ ព័រ៌មានបប្នថម្ សូម្ចូេដៅកាន់ៈ 
http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_d_iii.html 
11 គម នត្បដទ្សណាមួ្យកនុងស ភាពអាចបែិដសធសិទ្ធិអាទិ្ភាព ឬសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយ
មូ្េដ រុថាអនកោក់ កយបានអោះអាងអំពីអាទិ្ភាពដត្ចើន ដទាោះបីដបើអាទិ្ភាពទំាងដនោះមានកនុងត្បដទ្សដផ្សសងៗគន ក៏ដោយ 
ឬដោយមូ្េដ រុថាសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេបានអោះអាងអំពីអាទិ្ភាពមួ្យឬដត្ចើនមានធារុមួ្យឬដត្ចើន ប្ែេមិ្នបាន
ដរៀបរាប់កនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុ ឬ សំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងឡាយ ប្ែេបានទាម្ទារអាទិ្ភាព។  កនុងករណីទំាងពីរដនោះ
ត្រូវមានការរមួ្បញ្ាូ េប្រមួ្យននរកកកម្មតាម្អរថន័យននចាប់ជារិរបស់ត្បដទ្សនីមួ្យៗ។ ចំដ ោះធារុ ប្ែេគម នកនុង
សំណំុេិខិរដសនើសំុឬកនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងឡាយ ប្ែេបានទាម្ទារអាទិ្ភាព ការោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុប ា ប់
បដងកើរឲ្យមានសិទ្ធិអាទិ្ភាពកនុងេកេខណឌ ធម្មតា។  
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ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរដេើកម្មវរថុប្រមួ្យ។ សំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេបានដបាោះបង់ ដៅ
ប្ររំណាងឲ្យផ្សេត្បដោជន៍ដោយប្ផ្សនករបស់អនកោក់ កយដសនើសំុ និងដៅប្រអាចមានរនម្េ ដទាោះបីវា
មិ្នរំណាងឲ្យសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក៏ដោយ។  ប ុប្នតសំណំុេិខិរដសនើសំុភាគដត្ចើនប្ែេមិ្នទាន់ទ្ទួ្េ
បានកិចាការ រ អាចមានការបងាា ញពីការដេើកទឹ្កចិរតសត្មាប់ោក់ កយដសនើសំុ។ 
 ការប្សវងយេ់ពីភាពខុសគន រវាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ និង
សំណំុេិខិរដសនើសំុមុ្នទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ពិរជាចំបាច់សត្មាប់បកស្រសាយពីផ្សេប ោះ េ់ដៅដេើ     
វស័ិយដ ោះ។ កនុងការវភិាគ ក់ព័នធនឹង PLRs ជាការអនុវរតែ៏េែ ត្រូវប្ញកសំណំុេិខិរដសនើសំុមុ្ន
ដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ដៅ
ដពេដធវើការវភិាគ ែូចជា ដោយដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ដេខកូែ (សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក ៤.២.៤ ខាងដត្កាម្)។  
ការអនុវរតការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពិរជាមានភាពខុសគន ស្រស ោះពី
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ដ ើយពួកវាត្រូវបានចារ់ទុ្កថាខុសគន  ឬោ ង
ដហាចណាស់ចារ់ទុ្កជាឯកសារដផ្សសងគន  ដៅដពេកំណរ់េទ្ធផ្សេ។ 
 ការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួន អាចចារ់ទុ្កជាការដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយដែើម្បីការ រ ដោយសារពួកវាត្រូវបានោក់ កយមិ្នប្ម្នមានបំណងដែើម្បីទ្ទួ្េបានកិចា
ការ រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ ោះដទ្ ប ុប្នតសត្មាប់ជាការរារាងំបុគគេដផ្សសងដទ្ៀរ ែូចជា គូត្បកួរ
ត្បប្ជង ពីការទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើបញ្ញា បដចាកដទ្សដ ោះ ប្ែេបានបងាា ញកនុង
 កយដសនើសំុ12។  ម្ា ងវញិដទ្ៀរ ដចរ ននការោក់ កយទំាងដនោះ គឺដែើម្បីោក់បងាា ញបដចាកដទ្ស
របស់ខេួន កនុងដគ ទំ្ព័រសាធារណៈ ដត្បើត្បាស់ដោយឥរគិរនថ្េ ដោយបុគគេណាមួ្យ។ ប ុប្នត វាដៅ
ប្រមិ្នអាចដៅរចួដែើម្បីប្ញកការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពីការដបាោះពុម្ព
ដផ្សសងៗដទ្ៀរប្ែេអនកោក់ កយដសនើសំុកិចាការ រ។ 

៤.២.១.១ - សំណំុេិខិរដសនើសំុអនតរជារិ (PCT) 
 ដៅដពេប្ែេការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម   ជាទូ្ដៅ  ក់ព័នធ 
                                                           
12 មុ្នចាប់រកកកម្មអាដម្រកិ (AIA) ប្ែេត្រូវបានចុោះ រថដេខា ដៅនថ្ាទី្ ១៦ ប្ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១  ត្បព័នធអាដម្រកិបាន
សាគ េ់នូវអវីប្ែេដៅថា ការដបាោះពុម្ពផ្សាយដែើម្បកីារ រ (DEF) ដ ើយការចុោះបញ្ជ ីរកកកម្មតាម្ចាប់ (SIR) ប្ែេបាន
ជំនួសការដបាោះពុម្ពផ្សាយដែើម្បីការ រ ដៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៨៥-៨៦។ AIA បាននិរាករណ៍បទ្បបញ្ារតិទំាងដនោះ ដោយសារសំណំុ
េិខិរដសនើសំុប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយទំាងអស់ បចាុបបនន ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ ១៨ប្ខ ប ា ប់ពីកាេបរដិចឆទ្ននការោក់
 កយឬកាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាព។ 
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នឹងប្ែនយុតាត ធិការជាក់ោក់ណាមួ្យ ែូដចនោះអាចជារំណាងឲ្យសូច ករមួ្យននកប្នេងបដងកើរថ្មី (កនុង
ករណី (OFFs) ឬកប្នេងប្ែេប្សវងរកកិចាការ រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (OSFs) ក៏មានត្បដភទ្
សំណំុេិខិរដសនើសំុពិដសស ប្ែេជួយសត្ម្បសត្ម្ួេែេ់ការោក់ កយដសនើសំុ កនុងដពេែំណាេគន  
កនុងយុតាត ធិការដត្ចើន ។ 
 សនធិសញ្ញា ស ត្បរិបរតិការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PCT) ប្ែេមានអានុភាពអនុវរតកនុង 
យុតាត ធិការចំនួន ១៤៨ (គិរត្រឹម្ប្ខកកកោ ឆ្ន ំ២០១៥) ផ្សតេ់នូវត្បព័នធមួ្យប្ែេ៖ 

- អនុញ្ញា រឲ្យអនកោក់ កយដសនើសំុ អាចោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុប្រមួ្យដៅការោិេ័យទ្ទួ្េ
ននត្បព័នធ PCT 

- ដែើម្បីទ្ទួ្េបាននូវរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវនិងដោបេ់ជាោយេកេណ៍អកសរពីអាជាា
ធរស្រសាវត្ជាវអនតរជារិននត្បព័នធ PCT និងចុងដត្កាយការស្រសាវត្ជាវបប្នថម្ជាអនតរជារិ និង / ឬ
ការត្រួរពិនិរយបឋម្ជាអនតរជារិ ប្ែេវាយរនម្េពីភាពអាចទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ដ ើយ 

- អាចឲ្យអនកោក់ កយដសនើសំុ ដធវើការសដត្ម្ចចិរតជាមុ្ន ត្បដទ្សប្ែេដគប្សវងរកកិចាការ រ 
- ផ្សតេ់ឲ្យអនកោក់ កយដសនើសំុ រយៈដពេ ៣០ប្ខ (ដៅកនុងប្ែនយុតាត ធិការរបស់សមាជិកភាគ

ដត្ចើន) ដែើម្បីប្សវងរកកិចាការ រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅកនុងប្ែនយុតាត ធិការទំាងដ ោះ 
(ការចូេកនុងែំណាក់កាេជារិ) ប្ែេ 

- អនុញ្ញា រឲ្យមានដពេដវោបប្នថម្ ដែើម្បីវាយរនម្េពីេទ្ធភាពដជាគជ័យប្ផ្សនក ណិជជកម្មនន   
រកកកម្ម និងការ់បនថយការចំណាយោ ងដត្ចើន ក់ព័នធនឹងែំដណើ រការបនតត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មដៅកនុងប្ែនយុតាត ធិការទំាងដ ោះ (ែូចជា ការបកប្ត្ប អនករំណាងប្ផ្សនកចាប់ កនត្ម្ថាន ក់
ជារិ)។ 

 សនធិសញ្ញា ស ត្បរិបរតិការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដសវាកម្មប្ែេ ក់ព័នធ ត្រូវបាន
ត្គប់ត្គងដោយអងគការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក (WIPO) ប្ែេដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរដសនើសំុ 
PCT  ( ត្រូវបានដោងផ្សងប្ែរ ជាឯកសារ WO)។ WIPO ទ្ទួ្េខុសត្រូវចំដ ោះការត្គប់ត្គងត្បព័នធ 
PCT ដ ើយធា ថា អនកោក់ កយដសនើសំុ PCT ទ្ទួ្េរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវសាន នែមុ្ននិងដោបេ់
ជាោយេកេណ៍អកសរ13       ក់ព័នធនឹងភាពអាចទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននកម្មវរថុប្ែេ 
                                                           
13 ចាប់ពីនថ្ាទី្ ០១ ប្ខ កកកោ ឆ្ន ំ ២០១៤ ដោបេ់ជាោយេកេណ៍អកសរ ត្រូវបានោក់ឲ្យមានជាសាធារណៈដេើ 
PATENTSCOPE  ជាភាសាដែើម្  នូវកាេបរដិចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយននសំណំុេិខិរដសនើសំុអនតរជារិ។ 
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អោះអាងឲ្យការ រ កនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុ ត្បឆំ្ងនឹងសាន នែមុ្នប្ែេមានដៅជំុវញិពិភពដោក។ 
 ដោយប្ផ្សែកដេើផ្សេត្បដោជន៍ប្ែេទ្ទួ្េបានតាម្ត្បព័នធ PCT  WIPO ជាទូ្ដៅត្រូវបានដគ
ដត្បើត្បាស់ជាOSFដេើសំណំុេិខិរដសនើសំុជាដត្ចើនប្ែេពិចារណាដេើកិចាការ រជាេកេណៈសកេ។ 
មានការដត្បើត្បាស់វារិចរួចជា OFF។  ដោយសារប្រត្បជាត្បិយភាពដនោះដ ើយ ប្ែេដធវើឲ្យសំណំុ
េិខិរដសនើសំុ PCT កាេ យជាត្បភពែ៏សំខាន់ននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់PLRs ។ 
 ត្បសិនដបើសំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT ឈានចូេែំណាក់កាេជារិ  អាចមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយ 
មុ្នដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាបនតប ា ប់ ដៅកនុងែំណាក់កាេជារិ (NPE)ដ ោះ អាស្រស័យ
ដេើដគេការណ៍ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយននប្ែនយុតាត ធិការនីមួ្យៗ ប ុប្នតមានការពនារដពេមួ្យ
ចំនួនប ុដណាណ ោះដោយសារ NPE ជាទូ្ដៅ មានអនុភាពអនុវរតប្រ ៣០ប្ខ ប ា ប់ពីកាេបរដិចឆទ្ននការ
ោក់ កយ ឬកាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាពននសំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT ។ 

៤.២.២ - ការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ការដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺពិរជាមានសារៈសំខាន់ ដបើដត្បៀប 
ដធៀបដៅនឹង ការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេមិ្នទាន់បានដធវើការត្រួរពិនិរយ  ពីដត្ ោះការ
ផ្សតេ់បញ្ញជ ក់ថារកកកម្មប្ែេបានបងាា ញកនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុ ពិរជាថ្មី និងមានជំហានរកដ ើញថ្មី
ដេើសាន នែពីមុ្នប្ែេដគបានសាគ េ់។ ការផ្សតេ់អាចចារ់ទុ្កជាសូច ករបញ្ញជ ក់ពីគុណភាពមួ្យ
សត្មាប់សកម្មភាពនចនត្បឌិ្រថ្មី។ ដពេដវោននការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចជា កាេបរដិចឆទ្
ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាស្រស័យោ ងខាេ ំង ដេើការត្រួរពិនិរយ 
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងអាចខុសគន ោ ងខាេ ំងពីប្ែនយុតាត ធិការមួ្យដៅប្ែនយុតាត ធិការមួ្យ ឬ 
ចំដ ោះវស័ិយបដចាកវទិ្ាជាក់ោក់ណាមួ្យ។ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបាន 
ការ រ ជាធម្មតា ត្រវូបានកំណរ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែជាក់ោក់ ប្ែេជាប្ផ្សនកមួ្យ ននដេខននការ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយ (សូម្ដម្ើេខាងដត្កាម្) ។ 

៤.២.៣ - ឯកសារដត្កាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
            មានឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបប្នថម្ដទ្ៀរជាដត្ចើន ប្ែេអាចត្រូវបានដបាោះពុម្ព   
ផ្សាយប ា ប់ពីការដបាោះពុម្ពផ្សាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ឯកសារប្ែេសំខាន់បំផុ្សរ
ដ ោះគឺការដបាោះពុម្ពផ្សាយប ា ប់ពីការត្រួរពិនិរយដ ើងវញិ ឬការជំទាស់ ប្ែេផ្សតួចដផ្សតើម្ដ ើងដោយ 
ភាគីទី្បីប ា ប់ពីការដបាោះពុម្ពផ្សាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ តាម្រយៈេទ្ធផ្សេនននីរិវធីិ
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ទំាងដនោះ ត្បសិនដបើវសិាេភាពននកិចាការ រ ត្រវូបានកត្មិ្រ នឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយថ្មី រមួ្ទំាងដសចកតី
អោះអាងឲ្យការ រប្ែេបានប្ករត្ម្ូវ។ ដ ោះគឺជាករណី ែូចជាការោិេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
អឺរ  បុ ត្បសិនដបើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានរកាទុ្កកនុងទ្ត្ម្ង់ប្ែេបានប្ករត្ម្វូ សំណំុេិខិរ
ដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្មី នឹងត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ 
 ស្រសដែៀងគន ដនោះប្ែរ ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹងត្រូវបានផ្សតេ់សារដ ើងវញិ ត្បសិន 
ដបើមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បានផ្សតួចដផ្សតើម្ចង់ោក់កត្មិ្រវសិាេភាពននកិចាការ រត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីដគចផុ្សរពីការត្រួរពិនិរយដ ើងវញិ ដពេខាងមុ្ន ឬពីការជំទាស់។ ដបើដទាោះបី 
ជាមិ្នសូវសំខាន់  ដ រុផ្សេទី្បី ចំដ ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយដត្កាយដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
អាចជាការប្ករត្ម្ូវកំ ុស ឬអកសរ។ 
 ឯកសារដត្កាយការផ្សតេ់ទំាងដនោះ ប្ែេអាចប ោះ េ់ែេ់វសិាេភាព ឬរយៈដពេននការ
ទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅ មិ្នត្រវូបានដេើកម្កពិចារណា ដៅដពេត្បមូ្េទិ្ននន័យ
សត្មាប់ការវភិាគទាក់ទ្ងនឹង PLR។  ត្បសិនដបើឯកសារទំាងដនោះ ត្រូវបានបញ្ាូ េកនុងការចងត្កង វាក៏ 
ជាគំនិរែ៏េែមួ្យ ដែើម្បចីត្មាញ់ឯកសារទំាងដនោះ មុ្នដធវើការវភិាគ។ ករណីដេើកប្េងគួរឲ្យករ់សមាគ េ់ 
ចំដ ោះបញ្ញា ដនោះ គឺដៅដពេដធវើការវភិាគភាសាននដសចកតីអោះអាង។ កនុងករណីដនោះ ឯកសារប្ែេបានផ្សតេ់
សារដ ើងវញិ ឬត្ររួពិនិរយដ ើងវញិ អាចមានការប្កប្ត្បកំ ុសពីសំដៅដែើម្ ខុសពីដសចកតីអោះអាង
ប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ដ ើយដត្កាម្េកេខណឌ ដនោះ ពួកវាអាចត្រូវបានជំនួសត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មដែើម្។  

៤.២.៤ - ត្បដភទ្ដេខកូែ 
 មានការដេើកដ ើងម្តងដ ើយម្តងដទ្ៀរថាែំណាក់កាេដផ្សសងគន ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយជាទូ្ដៅ 
ត្រូវបានសមាគ េ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែ (ែូចជា A១, A២, A៣, B១, .. ) ប្ែេជាប្ផ្សនកមួ្យននដេខ    
ឯកសារដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ 
 ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យត្បដភទ្ដេខកូែននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែូច
ខាងដត្កាម្: 
 បណាត ត្បដទ្សនិងអងគការជាដត្ចើន បានដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ចំដ ោះត្បដភទ្ដផ្សសងននកិចាការ រកនុងប្ែនយុតាត ធិការនីមួ្យៗ។ ដេើសពីដនោះដៅដទ្ៀរ ដបើដោងតាម្
ចាប់ ឬបទ្បបញ្ារតិមួ្យចំនួន ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយដៅកនុង
ែំណាក់កាេនីរិវធីិដផ្សសងៗ ចាប់ពីែំណាក់កាេននការោក់ កយដសនើសំុសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឧសា កម្ម 
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រ ូរឈានែេ់ែំណាក់កាេចុងដត្កាយ គឺការផ្សតេ់(ឬបែិដសធ)។ ដ រុែូចដនោះ ចំដ ោះត្បដទ្ស និង
អងគការមួ្យចំនួន មាន “ត្បដភទ្ដផ្សសងៗគន  ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម” ប្ែេអាចកំណរ់ពី
ត្បដភទ្ជាក់ោក់ននកិចាការ រប្ែេ និងដោយែំណាក់កាេនននីរិវធីិរែាបាេប្ែេឯកសារទំាងដ ោះ
ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ 
 សត្មាប់បញ្ជ ីេម្ែិរនិងដពញដេញននត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេដចញ
ដោយអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក ៧.៣.១ ននដសៀវដៅរបស់ WIPO 
ដ ើយចំដ ោះត្បដភទ្ដេខកូែរកកកម្មប្ែេដចញដោយអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ 
សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក៧.៣.២ ននដសៀវដៅរបស់ WIPO14 ។  
 សតង់ោរ ST.១៦ របស់ WIPO ប្ចងពីសតង់ោរមូ្េោា នននត្បដភទ្ដេខកូែ។ ប ុប្នត គួរករ់
សមាគ េ់ថាអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមិ្នដត្បើត្បដភទ្ដេខកូែមានេកេណៈសតង់ោរដពញដេញ
ដ ោះដទ្ ដោយសារប្រភាពខុសគន ននដគេការណ៍ដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខេួន។ ឧទា រណ៍ ចំដ ោះ EPO 
និង WIPO ត្បដភទ្ដេខកូែ  "A១" កំណរ់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ជាមួ្យនឹងរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ ចំប្ណកឯ ចំដ ោះ USPTO វាកំណរ់ការដបាោះពុម្ព
ផ្សាយននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គម នរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ ដោយសារ 
USPTO មិ្នដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ។ ចំដ ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរ
ដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយគម នរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវប្បបដនោះ  EPO និង WIPO 
នឹងដត្បើត្បដភទ្ដេខកូែ "A2 ។ 
 គួរករ់សមាគ េ់បប្នថម្ដទ្ៀរថា ត្បដភទ្ដេខកូែប្ែេដចញ ដោយអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម អាចមានការផ្ទេ ស់បតូរតាម្ដពេដវោ ែូចជា USPTO ដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ដេខកូែ "A" សត្មាប់
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយការទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ចាប់ពីប្ខធនូ ឆ្ន ំ២០០០ និងត្បដភទ្ដេខ
កូែ "B១" និង 'B២' ចាប់ពីប្ខម្ករា ឆ្ន ំ២០០១ម្ក។ ការផ្ទេ ស់បតូរការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ដេខកូែទំាងដនោះ 
ត្រូវពិពណ៌ ផ្សងប្ែរសត្មាប់អាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ ដៅកនុងប្ផ្សនក៧.៣.២ ននដសៀវដៅ 

របស់ WIPO ប្ែេបានដេើកដ ើងខាងដេើ។ 

៤.៣ - សមាសភាគននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ខណៈដពេប្ែេឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ភាគដត្ចើនជាអរថបទ្ដៅ ឯកសារទំាង 

                                                           
14 http://www.wipo.int/standards/en/part_07.html#7.3 
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ដនោះ ត្រូវបានដោងជាឯកសារ ក់កណាត េរច សម្ព័នធ ដោយសារឯកសារទំាងដនោះ មានប្ផ្សនកជា
ដត្ចើន ប្ែេអាចរកដ ើញដសាើរប្រកនុងត្គប់ឯកសារ ដោយមិ្នគិរពីត្បដទ្សដែើម្ននឯកសារ។ ដៅកនុង
កត្មិ្រខពស់ ប្ផ្សនកននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងដនោះ  ត្រូវបានរំណាងដោយទំ្ព័រមុ្ខជាមួ្យ 
នឹងទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាស  ដសចកតីអធិបាយ (ការបងាា ញ) និងដសចកតីអោះអាង។ ដៅកនុងប្ផ្សនកកត្មិ្រខពស់
នីមួ្យៗដនោះ  មានអនុប្ផ្សនក ប្ែេផ្សតេ់នូវព័រ៌មានជាក់ោក់អំពីឯកសារណាមួ្យ។ អនុប្ផ្សនកទំាងដនោះ 
ជាទូ្ដៅ ដត្ចៀកចូេកនុងវស័ិយនីមួ្យៗ ដៅដពេឯកសារទំាងដ ោះ ត្រូវបានប្ចកចាយជាេកេណៈ  
ដអ ិចត្រូនិចឬបដងកើរជាត្បព័នធទិ្ននន័យ។ 
 ការបប្នថម្ប្ផ្សនកគំនូសបងាា ញ អាចមានឬមិ្នមាន ប ុប្នតជាញឹកញាប់ត្រូវបានបញ្ាូ េដែើម្បី
បងាា ញពីដសចកតីអធិបាយ និងជួយសត្ម្េួែេ់ការបកស្រសាយដសចកតីអោះអាង។  ដៅកនុងប្ែនយុតាត ធិការ
មួ្យចំនួន ការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរដសនើសំុ មានបញ្ាូ េរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវដទ្ៀរ ជាប្ផ្សនក
បប្នថម្ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេប្ែេមានរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ ដៅដពេដ ោះ
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្រូវដរៀបចំ។ ដត្ៅពីដនោះ របាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ អាចត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយជា
ឯកសារោច់ដោយប្ កដៅដពេដត្កាយដៅដពេបដងកើររបាយការណ៍រចួ។ 

៤.៣.១- ទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាសន៍  
 ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាសែូចខាងដត្កាយ: 
  កយ "ទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាស” ជាទិ្ននន័យដផ្សសងៗ ប្ែេជាទូ្ដៅ មានដៅដេើទំ្ព័រែំបូងននឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬគំនូរឧសា កម្ម ឬ ទិ្ននន័យេម្ែិរប្ែេមានកនុងត្ពឹរតិបត្រផ្សេូវការសតីពីការ
ផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គំនូរឧសា កម្ម ឬការចុោះបញ្ជ ីមា ក ឬសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បហាក់
ត្បប្ េដផ្សសងដទ្ៀរ។ ទិ្ននន័យប្បបដនោះ រួម្មានទិ្ននន័យកំណរ់អរតសញ្ញា ណឯកសារ ទិ្ននន័យសតីពី
ការោក់ កយដសនើសំុកនុងស្រសុក  ទិ្ននន័យអាទិ្ភាព ទិ្ននន័យននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ទិ្ននន័យសតីពីចំណារ់
ថាន ក់ និងទិ្ននន័យជាក់ោក់ដផ្សសងដទ្ៀរទាក់ទ្ងដៅនឹងខេឹម្សារបដចាកដទ្សននឯកសារ ឬធារុចូេកនុង
ត្ពឹរតិបត្រផ្សេូវការដនោះ។ 
 ភាគដត្ចើនននការវភិាគសថិរិ ដេើការត្បមូ្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដធវើដ ើងដោយដត្បើត្បាស់ 
ទិ្ននន័យប្ែេត្បមូ្េបានពីវស័ិយប្ែេមានកនុងគនថនិដទ្ាស។ វស័ិយទំាងដនោះភាគដត្ចើនមានត្បដភទ្      
អរថបទ្ឬដេខ ប្ែេផ្សតេ់ភាពងាយស្រសួេកនុងការវភិាគសថិរិ (សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក ៧.១ ខាងដត្កាម្) ។ 
 ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេែេ់ការដធវើការជាមួ្យទិ្ននន័យប្ែេបានពីប្ែនយុតាដ ធិការ និងភាសា 
ដផ្សសងគន  សតង់ោរទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាសអនតរជារិ ដៅកនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ដៅថា INIDs 
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ត្រូវបានបដងកើរដ ើងដោយ WIPO ។ ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យ INIDs ែូចខាងដត្កាម្: 
INID គឺជាអកសរការ់ សត្មាប់ដេខប្ែេបានត្ពម្ដត្ពៀងជាអនតរជារិដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញា ណទិ្ននន័យ។ 
ដេខកូែ INID គឺជាដេខកូែ ប្ែេដត្បើចំដ ោះទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាស ទាក់ទ្ងដៅនឹង ឯកសារកម្មសិទ្ធិ
ឧសា កម្ម ដ ើយត្រវូបានដបាោះដៅដេើទំ្ព័រែំបូងននឯកសារ និងដៅកនុងធារុចូេត្បហាក់ត្បប្ េ
គន ននត្ពឹរតិបត្រផ្សេូវការ។ 
 ដេខកូែ INID ត្រូវបានកំណរ់សដង់ោរដោយអងគការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក (WIPO) កនុង 
ST.915 ប្ែេរមួ្មានបញ្ជ ីដពញដេញ ននដេខកូែ INID។ ព័រ៌មានគនថនិដទ្ាសមួ្យចំនួន  ត្រូវបានដត្បើ 
ត្បាស់ភាគដត្ចើន កនុងការវភិាគសថិរិការត្បមូ្េផ្សតុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ PLRs ត្រូវបានផ្សដេ់
ជូនដៅខាងដត្កាម្ ។ 

៤.៣.១.១- អនកោក់ កយដសនើសំុ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ 
 ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យ អនកោក់ កយដសនើសំុ ែូចខាងដត្កាម្: 
 អនកោក់ កយដសនើសំុ គឺជានីរិបុគគឬរបូវនតបុគគេប្ែេបានបងាា ញឬ ( "ោក់") សំណំុេិខិរ
ដសនើសំុសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឧសា កម្ម (ែូចជា សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬ កយដសនើសំុ
ចុោះបញ្ជ ីមា ក) ដៅអងគភាពកម្មសិទ្ធិឧសា កម្ម ឬកនុង ម្ភាន ក់ងារ (រំណាង) ប្ែេោក់សំណំុេិខិរ
ដសនើសំុដ ោះ។ 
 ជាទូ្ដៅ អនកោក់ កយ ជារកកករ ប ុប្នតក៏អាចជានិដោជិរឬបុគគេប្ែេរកតករត្បគេ់សិទ្ធិ
ឲ្យដេើរកកកម្មរបស់ខេួន (អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ)។ ជាធម្មតា ដនោះអាចជាត្កមុ្  ុនមួ្យឬអងគភាព ប ុប្នតអាចជា
រកកករ ដៅដពេប្ែេសិទ្ធិដេើរកកកម្ម មិ្នត្រូវបានដផ្សារឬត្បគេ់ ឲ្យដៅអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
 ដៅស រែាអាដម្រកិ រត្ម្ូវឲ្យមានការដផ្សារសិទ្ធិ  ដោយសាររែាធម្មនុញ្ាននស រែាអាដម្រកិ 
បានប្ចងកនុងមាត្តា១  ប្ផ្សនកទី្ ៨ ថា: "សភាត្រូវមានអំណាច......ដេើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពវទិ្ាសាស្តសត
និងឧបករណ៍ប្ែេមានត្បដោជន៍ដោយធា  កនុងរយៈដពេដវោកំណរ់មួ្យ ែេ់អនកនិពនធនិងរកកករ  
នូវសិទ្ធិផ្ទត ច់មុ្ខដេើសាន នែ និងរបកគំដ ើញរបស់ខេួន។ "  ម្ា ងដទ្ៀរ រកកករ   មិ្នប្ម្នអងគភាព ប្ែេ
ជួេពួកដគ ទ្ទួ្េបានសិទ្ធិដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ប ុប្នតបចាុបបនន ស ត្គសអាចដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយផ្ទា េ់ ដោយគម នការដផ្សារសិទ្ធិជាថ្មីពីរកកករ តាម្ចាប់ត្បកាសនីយប
ត្ររកកកម្មអាដម្រកិ16  ។ ដទាោះជាមានេកេនតិកៈថ្មី ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើនដៅកនុងស រែា 
                                                           
15 http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf 
16 http://www.ladas.com/Patents/PatentPractice/AIA_Filing_Requirements.html 
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អាដម្រកិ ដៅប្រដធវើដ ើងតាម្វធីិពីមុ្នប្ែេជាទ្មាេ ប់  សិទ្ធិត្រូវបានផ្សដេ់ឲ្យរកកករ ដ ើយប ា ប់ម្កដផ្សារ
ដៅមាា ស់សិទ្ធិស្រសបចាប់ ប្ផ្សែកដេើេកេខណឌ ននកិចាសនាការងារប្ែេរកកករបានចុោះ រថដេខាដៅ
ដពេចូេរមួ្កនុងអងគភាព។ 
 ដៅកនុងបរបិទ្នន PLRs អនកោក់ កយ / អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ រំណាងឲ្យមាា ស់ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ដ ើយនឹងមានការចចារពីសិទ្ធិ ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម។ ការសិកាពីដនោះ អាចកំណរ់អរតសញ្ញា ណ
រកកករកនុងវស័ិយបដចាកដទ្ស។ វភិាគជាបណាត ញ ជាដរឿយៗត្រូវបានអនុវរតដែើម្បកំីណរ់ពីការស ការ 
ែូចជា ដៅកនុងវស័ិយបដចាកដទ្សមួ្យចំនួន។ 
 ដឈាម ោះអនកោក់ កយ និងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ អាចផ្ទេ ស់បតូរ កនុងវែតជីវរិសំណំុេិខិរដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេប្ែេសិទិ្ធដេើរកកកម្មត្រូវបានដផ្សារ។ អាចមានការផ្ទេ ស់បតូរប ា ប់បនសំ
ផ្សងប្ែរ កនុងករណីមានការប្ករត្ម្ូវការត្បកបខុសអកេរាវរិទុ្ធននដឈាម ោះ។ បញ្ញា ប្ែេមានជាញឹកញាប់
បានដកើរដ ើងចំដ ោះដឈាម ោះណាមួ្យ គឺភាពខុសគន ននដឈាម ោះប្ែេដចញពីសូរននដឈាម ោះពីភាសាដផ្សសង 
ែូចជាភាសាចិន ត្បសិនដបើអនុវរតវធិានសូរខុសពីគន ។ បុគគេប្រមួ្យែូចគន  អាចត្រូវបានដគត្បកប
ដឈាម ោះខុសគន ។ 
 បញ្ញា ប្ែេដកើរដ ើងជាញឹកញាប់ដផ្សសងដទ្ៀរ កនុងការស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគ គឺថាបុត្រសម្ព័នធ
ននត្កុម្  ុន ជាដរឿយៗដត្បើត្បាស់ដឈាម ោះខុសប្បេកគន ដៅកនុងត្បដទ្សដផ្សសងគន ។ ការវភិាគប្ែេមាន
បំណងត្គបែណត ប់ដពញដេញដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវពិចារណាពីបញ្ញា ដនោះ និងត្រូវដត្បើ
ត្បាស់ឧបករណ៍ដផ្សសងៗ ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញា ដនោះ ែូចជា ដែើម្ដ ើត្កុម្  ុន Corporate trees។ 
វាត្បមូ្េផ្សតុំនូវភាពខុសគន ដផ្សសងៗននត្កុម្  ុន និង សាខាត្កុម្  ុន  និងចងត្កុម្  ុនទំាងដនោះជាត្កុម្  
តាម្វធីិសវ័យត្បវរតិកម្ម។ 

៤.៣.១.២ - រកកករ 
 ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យ រកកករ ែូចខាងដត្កាម្ : 
 បុគគេប្ែេជាអនកបដងកើររកកកម្ម។ តាម្មាត្តា៤សាួន ននអនុសញ្ញា ទី្ត្កុងបា រសី រកកករត្រូវ
មានសិទ្ធិកំណរ់អរតញ្ញា ណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 សំណំុននដឈាម ោះរកកករដៅកនុងទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាសននសំណំុេិខិរដសនើសំុ គួរមានេកេណៈ
េម្ែិរ និងមិ្នែូចដឈាម ោះរបស់អនកោក់ កយ ឬអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ  ដឈាម ោះរកកករ ជាទូ្ដៅ មិ្នមានការផ្ទេ ស់
បតូរកនុងវែតជីវរិននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (ដេើកប្េងចំដ ោះការប្ករត្ម្ូវរិចរួច 
ននការត្បកបដឈាម ោះខុស)។ ប ុប្នត ដៅកនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេទាម្ទារអាទិ្ភាពពីសំណំុេិខិរដសនើ
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សំុមុ្ន  អាចមានការបប្នថម្ដឈាម ោះរកកករ ត្បសិនដបើមានការបប្នថម្កម្មវរថុប្ែេមានជំហានរកដ ើញថ្មី
កនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុដត្កាយ មានការបប្នថម្រកកករ។  
 ដៅកនុងបរបិទ្នន PLRs  រកកករ រំណាងឲ្យបុគគេឬបុគគេ   ប្ែេទ្ទួ្េខុសត្រូវចំដ ោះ
ការកិចាខិរខំត្បឹងប្ត្បងប្ផ្សនកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម។ ការសិកាពីព័រ៌មានប្ែេទាក់ទ្ងនឹង
រកកកម្ម ផ្សតេ់នូវគំនិរពីអនកជំ ញនិងអនកែឹក ំមានសកាត នុពេ ដៅកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ វភិាគជា     
បណាត ញ ជាញឹកញាប់ ត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញា ណកិចាស ការរវាងរកកករ ឬត្កុម្រកកករ
ដផ្សសងគន និងសាថ ប័នប្ែេពួកដគបំដរ ើការ។ 

៤.៣.១.៣ - កាេបរដិចឆទ្ 
 កាេបរដិចឆទ្ទាក់ទ្ងនឹងការកំណរ់ដពេដវោននត្ពឹរតិការណ៍សំខាន់ៗ កនុងវែតជីវរិននសំណំុ 
េិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ កាេបរដិចឆទ្សំខាន់បំផុ្សរទំាងបីទាក់ទ្ងនឹងត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្មគឺ កាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាព  កាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយនិងកាេបរដិចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ 
 កាេបរដិចឆទ្ោក់ កយឬកាេបរដិចឆទ្ននសំណំុេិខិរដសនើសំុ ត្រូវកំណរ់ដោយអាជាា ធរ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេទ្ទួ្េសំណំុេិខិរដសនើសំុ ត្បសិនដបើបានបំដពញេកេខណឌ អបបបរមា
មួ្យចំនួន  ប្ែេមានភាពខុសគន ពីប្ែនយុតាត ធិការមួ្យដៅប្ែនយុតាត ធិការមួ្យដទ្ៀរ។ ដ រុដនោះ 
កាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយសំុ អាចខុសពីកាេបរដិចឆទ្ ប្ែេអនកោក់ កយោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុ
ដៅអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 កាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាព (ឬកាេបរដិចឆទ្   ត្បសិនដបើមានការទាម្ទារសិទ្ធិអាទិ្ភាពពីសំណំុ
េិខិរដសនើសំុមុ្នដត្ចើន) ត្រូវែូចគន ដៅនឹងកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយសំុននសំណំុេិខិរដសនើសំុមុ្ន
ត្បសិនដបើអនកោក់ កយសំុបានអោះអាងអាទិ្ភាពពីសំណំុេិខិរដសនើសំុមុ្ន។ វាមានសារៈសំខាណាស់ 
ដត្ ោះថាវាអាចកំណរ់ពីសាន នែមុ្នប្ែេ ក់ព័នធ ត្បសិនដបើបានបំដពញេកេខណឌ មួ្យចំនួន។ 
 កាេបរដិចឆទ្សំខាន់មួ្យដទ្ៀរគឺកាេបរដិចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយ ប្ែេជាកាេបរដិចឆទ្ប្ែេ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវ
បានដបាោះពុម្ពផ្សាយកនុងរយៈដពេ ១៨ប្ខ ប ា ប់ពីកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយសំុ ឬកាេបរដិចឆទ្
អាទិ្ភាពែំបូងបំផុ្សរ ដៅកនុងប្ែនអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន។ 
 កនុងករណីផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កាេបរដិចឆទ្ការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ក៏សំដៅផ្សងប្ែរជា
កាេបរដិចឆទ្ននការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វាមានសារៈសំខាន់ ដោយសារ កនុងប្ែនយុតាត ធិ
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ការភាគដត្ចើន កិចាការ រប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានអានុភាពអនុវរតដោយ
មានការដបាោះពុម្ពផ្សាយននការផ្សតេ់។ 
 ដៅកនុងបរបិទ្ននPLRs កាេបរដិចឆទ្រំណាងឲ្យដពេដវោ ក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍឬការដសនើ
សំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើរកកកម្ម ដ ើយត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ការវភិាគពីនិ ន ការ។ ការ
សិកាពីកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយ ឬកាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាព ចងែុេបងាា ញពីដពេបដងកើររកកកម្ម 
និងរយៈដពេអភិវឌ្ឍន៍រកកកម្ម និងការចាប់ដផ្សតើម្ដធវើការប្ករត្ម្ូវ។ កាេបរដិចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយ មិ្នសូវ
មានត្បដោជន៍ដទ្សត្មាប់ដគេបំណងដនោះ។ ជាពិដសស កាេបរដិចឆទ្ននការផ្សតេ់ ត្គន់ប្រជាសូច
 ករពីដពេត្រួរពិនិរយសំណំុេិខិរដសនើសំុ រ ូរែេ់ដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 

៤.៣.១.៤- ទិ្ននន័យអាទិ្ភាព 
 ដសៀវដៅ បទ្បបញ្ារតិ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យទិ្ននន័យអាទិ្ភាព ែូចខាងដត្កាម្ៈ 
 ប្ផ្សនកមួ្យននទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាស (ជាទូ្ដៅ ដបាោះពុម្ពផ្សាយ ដៅទំ្ព័រែំបូងននឯកសារត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម) កំណរ់អរតសញ្ញា ណសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីមុ្ន ដេើមូ្េ
ោា ន ប្ែេដៅថា សិទ្ធិអាទិ្ភាព ប្ែេបានអោះអាង (ជាទូ្ដៅ ប្ផ្សែកដេើមាត្តា៤ ននអនុសញ្ញា ទី្ត្កុង
បា រសី) ។  ទិ្ននន័យកំណរ់អរតសញ្ញា ណទំាងដនោះ មានធារុបី៖ ចំនួនកម្មដេខសំណំុេិខិរដសនើសំុ  
កាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយ និងអរតសញ្ញា ណននត្បដទ្ស ឬអងគភាពប្ែេសំណំុេិខិរដសនើសំុមុ្នៗ
បានោក់។ ទិ្ននន័យអាទិ្ភាពមានដៅកនុងទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាសជាមូ្េោា នននឯកសារត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ដ ើយអាចដត្បើសត្មាប់កំណរ់អរតសញ្ញា ណឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយដៅកនុងត្បដទ្សនិងភាសាដផ្សសងគន  ប ុប្នតសំដៅដៅដេើរកកកម្មប្រមួ្យ ( "សំណំុត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម") ។ 
៤.៣.១.៥ - ចំណារ់ថាន ក់ 
 ដសៀវដៅ បទ្បបញ្ញា រ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យចំណារ់ថាន ក់ែូចខាងដត្កាម្: 
 ដៅកនុងព័រ៌មាននិងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម "ចំណារ់ថាន ក់" មានន័យថាត្បព័នធជាក់
ោក់មួ្យប្ែេប្បងប្ចកបដចាកវទិ្ាដៅជាត្បដភទ្ដផ្សសងៗ។ និមិ្រតសញ្ញា ចំណារ់ថាន ក់ ត្រូវបានកំណរ់
សត្មាប់ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ានីមួ្យៗ។ និមិ្រតសញ្ញា ចំណារ់ថាន ក់កំណរ់ពីត្បដភទ្រកកកម្ម ប្ែេជាទូ្ដៅ 
ត្រូវបានដបាោះពុម្ពដៅដេើទំ្ព័រែំបូងននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្រវូបានករ់
ត្តាកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យជាប្ផ្សនកមួ្យននទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាស។ 
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 "ការចារ់ថាន ក់" ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺមានន័យដែើម្បីកំណរ់ថាការប្បងប្ចកនន
ត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់ប្ែេ ដោយសារប្រេកេណៈបដចាកដទ្ស រកកកម្មប្ែេអោះអាងឲ្យការ រ ប្ែេ
មានប្ចងកនុងឯកសារដ ោះ សថិរកនុង និងដែើម្បីប្បងប្ចកនិមិ្រតសញ្ញា ចំណារ់ថាន ក់មួ្យដៅវា។ ជួនកាេ 
ចំណារ់ថាន ក់មិ្នត្រឹម្ប្រទាក់ទ្ងនឹងរកកកម្មប្ែេអោះអាងឲ្យការ រ ប ុប្នតក៏ ក់ព័នធនឹងការបងាា ញ
ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេមានដៅកនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 ដៅអរីរកាេ មានការបដងកើរ និងអនុវរតត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់ជារិខុសៗគន ចំដ ោះការដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកម្មននត្បដទ្សនីមួ្យៗ។តាម្រយៈការប ុនប ងដធវើសុខែុម្នីយកម្មត្បព័នធ
ដនោះដេើកែំបូង   ចំណារ់ថាន ក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនតរជារិ (IPC) 17 ត្រូវបានបដងកើរដ ើងកនុងឆ្ន ំ 
១៩៦៨ ប្ែេបចាុបបននត្រូវបានអនុវរត ចំដ ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដសាើរត្គប់
ប្ែនយុតាត ធិការទំាងអស់កនុងពិភពដោក។  អាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ ត្រូវចារ់ថាន ក់
សំណំុេិខិរដសនើសំុ ប្ែេបានោក់កនុងប្ែនយុតាត ធិការរបស់ខេួន។  កយ គនថនិដទ្ាស IPC ត្រូវបាន
បដងកើរដ ើង ដែើម្បកំីណរ់ពីចំណារ់ថាន ក់ទំាងដនោះប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យដោយអាជាា ធរដបាោះពុម្ពផ្សាយ 
ដ ើយបានបងាា ញជាប្ផ្សនកមួ្យននទិ្ននន័យគនថនិដទ្ាសដៅដេើទំ្ព័រមុ្ខ ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាស    
នីយបត្ររកកកម្មជាផ្សេូវការ។ ប ុប្នត ចំណារ់ថាន ក់ដោយអាជាា ធរដបាោះពុម្ពផ្សាយ មិ្នរារាងំអាជាា ធរ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ពីការចារ់ថាន ក់ថ្មីដៅដេើការដបាោះពុម្ពផ្សាយទំាងដនោះ ដៅដពេ
ពួកដគបប្នថម្ដៅដេើឯកសារស្រសាវត្ជាវរបស់ពួកដគ។ 
 IPC ត្រូវបានប្ករត្ម្ូវជាដទ្ៀងទារ់  ដែើម្បីបញ្ាូ េបដចាកវទិ្ាថ្មី ឬដែើម្បីប្បងប្ចកចំណារ់ថាន ក់
ប្ែេមានស្រសាប់ ដៅកនុងអនុត្បដភទ្ដផ្សសងៗ ប្ែេមានវសិាេភាពកំណរ់ជាក់ោក់។ និមិ្រតសញ្ញា     
ចំណារ់ថាន ក់ ជាទូ្ដៅ ត្រូវអម្ដោយសូច ករជាក់ោក់។ ជាមួ្យការប្ករត្ម្ូវនីមួ្យៗ ការដបាោះពុម្ព
ផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងអស់  ប្ែេសថិរកនុងឯកសារអបបបរមា PCT ត្រូវបានចារ់ថាន ក់ជា
ថ្មីតាម្ចំណារ់ថាន ក់ថ្មី ដ ើយឯកសារចំណារ់ថាន ក់ប្ែេបានដធវើបចាុបបននភាពរចួគឺអាចរកដ ើញមាន
ដៅកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យ។ វាគឺជាការទ្ទួ្េខុសត្រូវរបស់ពួកដគដែើម្បីដធវើបចាុបបននភាពត្បព័នធទិ្ននន័យ។ 
 ដៅប្ខរុោ ឆ្ន ំ២០១០   EPO និង USPTO បានោក់ឲ្យែំដណើ រការគដត្មាងរមួ្ ដែើម្បបីដងកើរ 

                                                           
17 សត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពី IPC ក៏ែូចជាការប្ករត្ម្ូវ និងនីរិវធិិននការចារ់ថាន ក់ជាថ្មី សូម្ដម្ើេ
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ កំប្ណទ្ត្ម្ង់ឆ្ន ំ ២០១៥ ននដសចកតីប្ណ ំសតីពី IPC មានដៅ 

http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf។ 
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កិចាស ត្បរិបរតិការចំណារ់ថាន ក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម18(CPC)កនុងដគេបំណងដធវើសុខែុម្នីយ
កម្មកម្មសិទិ្ធត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ពួកដគ ចំណារ់ថាន ក់ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មស រែាអាដម្រកិ (USPC) និងចំណារ់ថាន ក់អឺរ  បុ (ECLA) ។  ែូចECLA ពីមុ្ន CPC គឺប្ផ្សែកដេើ 
IPC និងផ្សដេ់នូវគដត្មាងចំណារ់ថាន ក់ជាក់ោក់បប្នថម្ដទ្ៀរ ដែើម្បីបំដពញេកេខណឌ ននចំណារ់ថាន ក់
របស់ EPO និង USPTO ។ ជាមួ្យនឹងការចូេជាធរមាននន CPC ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយ  
បត្ររកកកម្មទំាងអស់របស់ EPO និង USPTO ប្ែេពីមុ្នចារ់ថាន ក់តាម្ ECLA និង USPCមុ្ន ត្រូវ
បានចារ់ថាន ក់ជាថ្មីតាម្ CPC ។ ដ រុដនោះ ដគមិ្នចាំបាច់ស្រសាវត្ជាវការដបាោះពុម្ពផ្សាយចាស់ៗទំាងដនោះ 
ដោយដត្បើត្បាស់ចំណារ់ថាន ក់ចាស់ដ ោះដទ្  ដបើដទាោះបីជាត្បព័នធទិ្ននន័យជាដត្ចើន ដៅប្រអនុញ្ញា រឲ្យ
មានការស្រសាវត្ជាវ ប្បបដនោះ។ 
 CPC ត្រូវបានអនុវរតផ្សងប្ែរចំដ ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននប្ែនយុតាត
ធិការដផ្សសងដទ្ៀរ ដោយសារប្ែនយុតាត ធិការទំាងដនោះ ដត្បើត្បាស់ CPC បប្នថម្ដៅដេើ IPC ឬដោយ
សារកិចាខិរខំត្បឹងប្ត្បងចារ់ថាន ក់ដ ើងវញិរបស់ EPO និង USPTO ប្ែេបំដពញបប្នថម្ឲ្យគនថនិដទ្ាស 
IPC ប្ែេបានកំណរ់ដោយអាជាា ធរដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយបប្នថម្កូែ        
ចំណារ់ថាន ក់ CPC ប្ែេ ក់ព័នធ ដែើម្បបីដងកើនត្បសិទ្ធភាពននការប្សវងរករបស់អនកត្ររួពិនិរយ។ កនុង
ករណីប្បបដនោះ គួរករ់សមាគ េ់ថា មានប្រប្ផ្សនកមួ្យចំនួនននការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ប្ែនយុតាត ធិការ
ទំាងដនោះ ត្រូវបានចារ់ថាន ក់ដៅតាម្ CPC ចំប្ណកឯការដបាោះពុម្ពផ្សាយទំាងអស់ ត្រូវបានចារ់ថាន ក់
ដៅតាម្ IPC ។ ដោយសារ EPO ប្ចករបំ្េកទិ្ននន័យចារ់ថាន ក់ដ ើងវញិនន CPC ជាមួ្យនឹងត្បព័នធ
ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ វាអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ការប្សវងរកកនុងត្បព័នធ
ទិ្ននន័យដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ ប្ែេរមួ្បញ្ាូ េដោយមាា ស់ត្បព័នធទិ្ននន័យ(host)។ 
 បប្នថម្ពីដេើ IPC និង CPC ដៅប្រមានចំណារ់ថាន ក់បប្នថម្ដទ្ៀរ និងអាចមានត្បដោជន៍:  
ត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់របស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជប ុន(JPO) ប្ែេរមួ្មានតារាងឯកសារ19  
(File Index (FI))  ប្ែេប្ផ្សែកដេើ IPC និង F-Terms  ប្ែេរំណាងឲ្យត្បព័នធ កយគនេឹោះត្គប់កត្មិ្រ
(multi-dimensional keyword system)  ប្ែេបំដពញបប្នថម្ឲ្យ FI និងត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់Derwent
ប្ែេត្រវូបានបដងកើរដ ើងដោយអនកផ្សតេ់ត្បព័នធទិ្ននន័យ ណិជជកម្ម។ 
 ដៅកនុងបរបិទ្នន PLRs កូែចំណារ់ថាន ក់   រំណាងឲ្យដគេគំនិរប្ែេបានកំណរ់ជាមុ្ន 

                                                           
18 http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html 
19 http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/searchportal_e/pdf/classification/fi_f-term.pdf 
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សត្មាប់ពិពណ៌ ពីេកេណៈបដចាកដទ្ស ឬគុណេកេណៈប្ែេ ក់ព័នធដៅនឹងរកកកម្ម។ ជាញឹក
ញាប់ ដគេគំនិរទំាងដនោះ មានវសិាេភាពចដងែៀរណាស់ ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេែេ់ការប្សវងរកសាន នែ
មុ្នប្ែេដគដផ្ទត រដេើ។ ដែើម្បីការវភិាគកាន់ប្រទូ្េំទូ្ោយ ែូចជា និ ន ការកនុងវស័ិយែ៏ធំននបដចាក
វទិ្ា ឯកសារប្ែេបានចារ់ថាន ក់តាម្កត្មិ្រននចំណារ់ថាន ក់ អាចចំាបាច់ត្រូវមានការចងត្កង។ 
សត្មាប់ការវភិាគសថិរិគួរចងចំាថាមានប្រ IPC ប្ែេត្រូវបានអនុវរតចំដ ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មទំាងអស់ដៅដសាើរត្គប់ប្ែនយុតាត ធិការ ចំប្ណកឯ CPC  គឺត្រូវបានអនុវរតចំដ ោះប្ែន
យុតាត ធិការមួ្យចំនួនប ុដណាណ ោះ ។ 
 គួរករ់សមាគ េ់ផ្សងប្ែរថា ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅ ត្រូវបានកំណរ់ដោយ
កូែចំណារ់ថាន ក់ជាដត្ចើន។ កនុងប្ែនយុតាត ធិការមួ្យចំនួន កូែចំណារ់មួ្យកនុងចំដណាម្កូែទំាងដ ោះ 
ត្រូវបានចារ់ទុ្កជាចំណារ់ថាន ក់ចម្បងប្ែេភាគដត្ចើនដរៀបរាប់េម្ែិរពីកម្មវរថុប្ែេអោះអាងឲ្យការ រ 
ដ ើយក៏កំណរ់ផ្សងប្ែរកនុងប្ផ្សនកប្ែេទ្ទួ្េបនាុកត្រួរពិនិរយ។  ោ ងណាក៏ដោយចំណារ់ថាន ក់ចម្បង
ទំាងដនោះមិ្នចាំបាច់ត្រូវមានការករ់ត្តាប្បបដ ោះកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យជាមូ្េោា នដ ោះដទ្។ ចំណារ់
ថាន ក់ទំាងដនោះ ជាដរឿយៗ ត្រូវបានកំណរ់ជាចំណារ់ថាន ក់ចម្បង ដៅទំ្ព័រមុ្ខននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ កនុងត្បព័នធទិ្ននន័យចំណារ់ថាន ក់ជាដត្ចើនត្រវូបានដរៀបតាម្េំោប់អកេរត្កម្។ 
ដេខកូែែំបូង មិ្នចាំបាច់បកស្រសាយជាចំណារ់ថាន ក់ចម្បង។ ដនោះអាចមានភាពេដម្ែៀងចំដ ោះការ
វភិាគប្ែេប្ផ្សែកដេើចំណារ់ថាន ក់មួ្យចំនួន ត្បសិនដបើដេខកូែែំបូងត្រវូបានដត្ជើសសត្មាប់ការវភិាគ។ 

៤.៣.១.៦ - ឯកសារែកស្រសង់ 
 កនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកតកម្ម  អនកត្រួរពិនិរយនឹង
ប្សវងរកសាន នែមុ្ន ប្ែេ ក់ព័នធនឹងភាពថ្មី ភាពជាក់ប្សតង ឬ ជំហានរកដ ើញថ្មីទាក់ទ្ងដៅនឹងរកក
កម្ម។ ដៅដពេឯកសារដោងេកេណៈទំាងដនោះត្រូវបានរកដ ើញ វាត្រវូបានែកស្រសង់ពីកនុងឯកសារ 
ដៅកនុងែំណាក់កាេដបាោះពុម្ពផ្សាយដផ្សសងៗគន ។ ជាទូ្ដៅ កនុងរបាយការណ៍ប្សវងរកប្ែេអម្ឯកសារ។ 
 ដៅស រែាអាដម្រកិ ក៏មានផ្សងប្ែរ នូវការពវកិចា«ដសាម ោះត្រង់និងសុចាររិ»ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យអនក
ោក់ កយដសនើសំុ ប្ចករបំ្េកសាន នែមុ្ន ជាមួ្យនឹង USPTO កនុងអំ ុងដពេត្ររួពិនិរយសំណំុេិខិរ
ដសនើសំុ20។ ឯកសារទំាងដនោះក៏ជាឯកសារែកស្រសង់ផ្សងប្ែរ ដ ើយមានដៅដេើទំ្ព័រមុ្ខននត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មអាដម្រកិប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ  រមួ្ជាមួ្យសាន នែមុ្នប្ែេបានកំណរ់ដោយអនកត្រួរពិនិរយ។ 

                                                           
20 37 C.F.R. 1.56 “Duty to disclose information material to patentability, of the Manual of patent examining 

procedure” see http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2001.html for the text of the provision, 
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 ដោយសារពួកវា ក់ព័នធនឹងសាន នែមុ្នឬឯកសារដោង ប្ែេត្គបែណត ប់ជាចម្បងដេើ
ត្បធានបទ្ ត្បហាក់ត្បប្ េគន ដៅនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេបានដសនើដ ើង ឯកសារែកស្រសង់អាច
មានទំ្ ក់ទំ្នងបដចាកវទិ្ារវាងឯកសារទំាងពីរ។ 
 កនុងបរបិទ្ដនោះ មានដគេគំនិរននឯកសារែកស្រសង់ដៅមុ្ខឬថ្យដត្កាយ។ ការពិភាកា
ណាមួ្យពីឯកសារែកស្រសង់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ចាប់ដផ្សតើម្ជាមួ្យឯកសារត្គឹោះ។ ដនោះគឺជា កយ
ដសនើសំុប្ែេត្រវូបានយកម្កអនុវរតដៅកនុងការពិភាកាខាងដេើ។ ឯកសារដោងប្ែេឯកសារត្គឹោះ
បានែកស្រសង់ ឬដោងតាម្ផ្ទា េ់ គឺជាឯកសារែកស្រសង់ថ្យដត្កាយដោយសារពួកវាគឺជាឯកសារ
ដោង ប្ែេមានដៅខាងមុ្ខឬត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នឯកសារត្គឹោះ។ ផ្សាុយម្កវញិ ដបើដៅមុ្ខ
ដពេដវោចាប់ពីឯកសារត្គឹោះ ឯកសារថ្មីៗណាមួ្យ ប្ែេដោងឯកសារត្គឹោះ គឺជាឯកសារែកស្រសង់
ដៅមុ្ខចំដ ោះឯកសារត្គឹោះ។ 
 ដៅកនុងបរបិទ្នន PLRs  ឯកសារែកស្រសង់រំណាងឲ្យទំ្ ក់ទំ្នងជិរសនិទ្ធរវាងរកកកម្មពីរ។ 
ការសិកាពីពួកវា ផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់ការកំណរ់អរតសញ្ញា ណឯកសារសំខាន់ៗ ប្ែេអាច
មានឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើការអភិវឌ្ឍបដចាកវទិ្ា។ 

៤.២.២ - ដសចកតីអធិបាយ (ការបងាា ញ) 
 ដសៀវដៅបទ្បបញ្ារតិ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យែូចខាងដត្កាម្: 
 ដសចកតីអធិបាយននរកកកម្ម គឺជាប្ផ្សនកែ៏សំខាន់មួ្យននត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ែូចជា សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វាប្រងប្រ
បញ្ញជ ក់ពីវស័ិយបដចាកដទ្សប្ែេ ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម រមួ្មានការពនយេ់សដងេបពីសាវតាបដចាកដទ្ស
របស់រកកកម្ម និងពិពណ៌ ពីេកេណៈពិដសសននរកកកម្ម ដោងអម្ដោយគំនូសបងាា ញ។ 
 ត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បដងកើរដ ើងដេើដគេការណ៍ដែើម្បីផ្សតេ់នូវកិចាការ ររកក
កម្មជាថ្នូរនឹងការបងាា ញរកកកម្ម ដែើម្បីជំរញុការនចនត្បឌិ្រថ្មីបប្នថម្ដទ្ៀរ។ ការបងាា ញរកកកម្ម ត្រវូប្រ
ចាស់ោស់និងត្គប់ត្គន់ ដែើម្បីអាចឲ្យអនកជំ ញកនុងវស័ិយដនោះអនុវរតរកកកម្មបាន។ កនុងត្បការដនោះ 
វាជាការបំដពញបប្នថម្ឲ្យប្ផ្សនកដសចកតីអោះអាងននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (សូម្
ដម្ើេខាងដត្កាម្) ប្ែេកំណរ់ពីវសិាេភាពននកិចាការ រ។ ប្ផ្សនកដសចកតីអធិបាយននឯកសារ

                                                                                                                                                                                                       
http://www.patinformatics.com/blog/all-citations-are-not-the-same-exploring-examiner-citations-from-us-
patentdocuments- 
part-1-an-introduction/ 
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ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជួនកាេ សំដៅែេ់ការបងាា ញ។  កយ Specification គឺមានន័យែូចគន
ចំដ ោះប្ផ្សនកដនោះននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 ពីទិ្ែាភាពននេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សនកដសចកតីអធិបាយ ជាប្ផ្សនកមួ្យប្ែេ
ពិបាកបំផុ្សរកនុងការបកស្រសាយ ដោយសារវាមានព័រ៌មានសតីពីរកកកម្មរបស់ខេួន ក៏ែូចជា ព័រ៌មានពី
រកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេត្បហាក់ត្បប្ េគន  ប្របានបដងកើរដ ើយពីមុ្ន។ ពីទិ្ែាភាពននការរកុរកអរថ
បទ្និងការស្រសាវត្ជាវ ភាពខុសគន ននការបងាា ញដនោះ អាចដធវើឲ្យមានការភាន់ត្ច ំ ដោយសារវាមាន
ការេំបាកកនុងការកំណរ់ពី កយប្ែេត្រូវប្សវងរក ឬ វភិាគ ចំដ ោះរកកកម្ម ឬ ព័រ៌មានមូ្េោា ន។ ជា
ទូ្ដៅ វាមិ្នប្ម្នជាគំនិរេែដ ោះដទ្ កនុងការដធវើការរកុរក អរថបទ្ ឬវភិាគ ដេើអរថបទ្ទំាងមូ្េននឯក
សារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយសារភាពមិ្នចាស់ោស់ប្ែេមានដៅកនុងការបងាា ញ។ 
ត្បសិនដបើអាច ការបងាា ញជាធម្មតាត្រវូែកដចញពីការវភិាគត្បដភទ្ដនោះ។ 

៤.២.៣ - ដសចកតីអោះអាង 
 ដសៀវដៅបទ្បបញ្ារតិ WIPO ផ្សតេ់និយម្ន័យ ដសចកតីអោះអាង ែូចខាងដត្កាម្: 
 ប្ផ្សនកននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេកំណរ់ពីកម្មវរថុប្ែេកិចាការ រត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មត្រវូបានប្សវងរក ឬ ផ្សតេ់ឲ្យ ។ សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗត្រូវ
មានោ ងដហាចណាស់ដសចកតីអោះអាងមួ្យ។ ដសចកតីអោះអាងែំបូង ដៅថាដសចកតីអោះអាងចម្បង  ត្រូវ
បញ្ាូ េនូវេកេណៈបដចាកដទ្សទំាងអស់ននរកកកម្ម ប្ែេមានសារៈសំខាន់កនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញា
បដចាកដទ្សប្ែេ ំឲ្យមានការបដងកើររកកកម្ម ដ ើយប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយដោយរកកកម្ម។ 
 ដសចកតីអោះអាងចម្បង ត្រូវបញ្ាូ េប្រេកេណៈពិដសសប្ែេសំខាន់ទំាងដ ោះ។ េកេណៈ
ពិដសសបប្នថម្ ឬដសចកដីេម្ែិរប្ែេមិ្នសំខាន់ ប ុប្នតអាចផ្សតេ់ផ្សេត្បដោជន៍ឬគុណសម្បរតិបប្នថម្
មួ្យចំនួន អាចត្រូវបានបញ្ាូ េដៅកនុងដសចកតីអោះអាងមិ្នឯករាជយ ប្ែេសំដៅដៅដសចកតីអោះអាង
ចម្បង ឬដសចកតីអោះអាងដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
 កនុងប្ែនយុតាត ធិការភាគដត្ចើន សំណំុេិខិរដសនើសំុឬការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាច
បញ្ាូ េផ្សងប្ែរ នូវដសចកតីអោះអាងឯករាជយបប្នថម្ដទ្ៀរ បប្នថម្ដៅដេើដសចកតីអោះអាងចម្បង ែូចជា 
ដសចកតីអោះអាងប្ែេមិ្នដោងដៅដសចកតីអោះអាងដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដៅអាចដៅរចួ ត្បសិនដបើរកកកម្ម 
ឧទា រណ៍ មិ្នត្រឹម្ប្រត្គប់ែណត ប់ដេើឧបករណ៍ ឬផ្សេិរផ្សេមួ្យ ប ុប្នតក៏ត្គប់ែណត ប់ដេើវធិានឬ
ែំដណើ រការប្ែេប្ផ្សែកដេើដគេគំនិររកកកម្មប្រមួ្យ។ ដសចកតីអោះអាងឯករាជយបប្នថម្ដទ្ៀរត្រូវបាន 
អនុញ្ញា រឲ្យមាន ត្បសិនដបើមានផ្សេូវដផ្សសងកនុងការអនុវរត ឬការត្បត្ពឹរតដៅននជំហានរកដ ើញថ្មី ដ ើយ
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ត្បសិនដបើវាមិ្នអាចអធិបាយកនុងដសចកតីអោះអាងឯករាជយប្រមួ្យ។ ប ុប្នត ដសចកតីអោះអាងឯករាជយ 
បប្នថម្ប្បបដនោះអាចអនុញ្ញា រឲ្យមាន េុោះត្តាប្រមានការអដងករពីឯកតាចម្បងននរកកកម្ម។   
 ដសចកតីអោះអាង កំណរ់ពីវសិាេភាពននការស្រសាវត្ជាវសាន នែមុ្ននីមួ្យៗរបស់ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ 
ដោយសារម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយត្រូវកំណរ់វសិាេភាពននកម្មវរថុបដចាកដទ្សប្ែេអោះអាងឲ្យការ រ ែូច
ជា េកេណៈបដចាកដទ្សននរកកកម្ម ប្ែេបានកំណរ់ដោយដសចកតីអោះអាងននសាន នែមុ្ន។ េកេណៈ
បដចាកដទ្ស ប្ែេគម នដៅកនុងដសចកតីអោះអាងប ុប្នតមានប្រកនុងដសចកតីអធិបាយ ជាទូ្ដៅ មិ្នត្រូវបាន
ដធវើការស្រសាវត្ជាវដោយម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយដ ោះដទ្។ ប ុប្នតដសចកតីអោះអាង អាចមានការវវិរតន៍ជា ូប្ រ
កនុងអំ ុងដពេត្រួរពិនិរយ ជាឧទា រណ៍ ត្បសិនដបើអនកោក់ កយដសនើសំុ បប្នថម្ ឬជំនួសេកេណៈ
ប្ែេបានបងាា ញកនុងប្ផ្សនកដសចកតីអធិបាយននសំណំុេិខិរដសនើសំុ ដែើម្បីជំនោះដេើការបែិដសធរបស់  
ម្ន្តនតីត្ររួពិនិរយ។ ដសចកតីអោះអាងប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រដៅបញ្ា ប់នីរិវធីិត្រួរពិនិរយ ជាទូ្ដៅ 
មានេកេណៈរូចចដងែៀរជាងដសចកតីអោះអាងោក់កាេពីដែើម្ ប្ែេបានបញ្ាូ េកនុងការដបាោះពុម្ព
ផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 ដគមានវធិានជាក់ោក់មួ្យចំនួន ប្ែេដម្ធាវតី្រូវអនុវរតតាម្ ដៅដពេសរដសរដសចកតី
អោះអាង ដ ើយវាមិ្នត្រវូបានសរដសរជាេកេណៈប្បបសនា ភាសាអង់ដគេសដ ោះដទ្ និងអាចមាន
ការភាន់ត្ច ំចំដ ោះអនកមិ្នប្ម្នជាអនកអនុវរត ប្ែេមិ្នយេ់ពីរដបៀបបកស្រសាយដសចកតីអោះអាងទំាង
ដ ោះ។ េកេណៈពិដសសរបស់ភាសាននដសចកតីអោះអាង អាចបងកបញ្ញា ត្ប ម្ដៅដពេដធវើការ
ស្រសាវត្ជាវតាម្អរថបទ្ឬវភិាគ ដោយសារត្បព័នធភាគដត្ចើនត្រូវបានបដងកើរដ ើង ឬត្រូវបានបណតុ ោះប
ណាត េដោយដត្បើត្បាស់សដង់ោរឬភាសាអង់ដគេសប្បបអនកកាប្សរ និងមិ្នប្ម្នជាអនកជំ ញចំដ ោះ
ភាសាផ្សេូវចាប់ននដសចកតីអោះអាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 ដោយមិ្នគិរពីភាពេំបាក ការយេ់ែឹងពីវសិាេភាពននដសចកតីអោះអាង ក់ព័នធនឹងឯក
សារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺជាការទាម្ទារោ ងចាំបាច់សត្មាប់ការប្សវងយេ់ពីអវីប្ែេសថិរ
ដត្កាម្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងពីរនម្េសកាត នុពេប្ែេអាចមាន។ ដបើអាចនិោយបានថា "ការ
ពិពណ៌ េម្ែិរពីបិសាច- the devil is in the detail" ដ ើយដសចកតីេម្ែិរអាចរកបានកនុងដសចកតីអោះ
អាង។ 
 ចំដ ោះ PLRs ការវភិាគដសចកតីអោះអាង ជាទូ្ដៅដធវើតាម្ជំហាន     ដោយសារជួនកាេវាត្រូវ
បានដធវើដ ើងប្ផ្សែកតាម្ករណីនីមួ្យៗដ ើយប្រដេើឯកសារប្ែេត្រូវបានចារ់ទុ្កថាដៅមានសុពេភាព 
ឬ មានការចាប់អារម្មណ៍ខពស់   ប្ផ្សែកដេើការបកស្រសាយននការវភិាគដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ ក់ព័នធនឹង PLR ។ 
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៤.៤- ព័រ៌មានបប្នថម្ ប្ែេអាចទ្ទួ្េបានជាសាធារណៈ ក់ព័នធសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម 

 ដត្ៅពីដម្ើេរច សម្ព័នធននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ  វាជាការចំាបាច់ត្រូវ
យេ់ថា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមានដ ោា រច សម្ព័នធននព័រ៌មានបប្នថម្  ក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍ
ឯកសារ អវីប្ែេដកើរដ ើងដៅដពេវាដពញដេញ  និងរដបៀបប្ែេវាទាក់ទ្ងដៅនឹងឯកសារ ក់ព័នធ
ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ព័រ៌មានទំាងដនោះមួ្យចំនួន អាចោក់បញ្ាូ េដៅកនុងPLRs ចំប្ណកឯដសចកតីេម្ែិរដផ្សសង
ដទ្ៀរ ត្រូវបានស្រសាវត្ជាវ ប្រកនុងករណីប្ែេដសចកតីេម្ែិរបប្នថម្ដេើកម្មវរថុជាក់ោក់ដ ោះមានសារៈ
ត្បដោជន៍។  
 ទិ្ននន័យបប្នថម្ទំាងដនោះជាដត្ចើន អាចរកបានកនុងបញ្ជ ីថាន ក់ជារិ ក់ព័នធនឹងែំដណើ រការនន 
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងប្ែនយុតាត ធិការជាក់ោក់ណាមួ្យ។  ឧទា រណ៍អងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ (EPO) ពិពណ៌ ពីបញ្ជ ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចខាងដត្កាម្21: 
 បញ្ជ ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ មានផ្សាុកនូវព័រ៌មានទំាងអស់ប្ែេមានជាសាធារណៈសតី
ពីសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ ដៅដពេប្ែេវាត្រូវ្េងការ់នីរិវធីិផ្សតេ់ត្បកាស  
នីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទំាងការបែិដសធ ភាន ក់ងារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/ការដ្េើយរបរបស់EPO និង
ព័រ៌មានជាដត្ចើនដទ្ៀរ។ ដនោះក៏មានដសវាោក់ឲ្យដធវើអធិការកិចាជាសាធារណៈផ្សងប្ែរ។ 
 អាជាា ធរដចញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន រកាព័រ៌មានទាំងអស់ដនោះ ដៅកប្នេងមួ្យ 
ប ុប្នតដៅស រែាអាដម្រកិ មានផ្សតេ់ត្បព័នធទិ្ននន័យបីដផ្សសងគន សត្មាប់ប្សវងរកទិ្ននន័យទំាងដនោះ: 

 Public PAIR- US Case Histories- http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 
 USPTO Assignment -Re-assignments

http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat 
 US Patent Maintenance Fees - https://ramps.uspto.gov/eram/patentMaintFees.do 

៤.៤.១ បណតុំ ឯកសារ (File Wrapper) និងត្បវរតិដរឿងកតី (Prosecution History) 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេសថិរកនុងែំដណើ រការត្រួរពិនិរយ ត្រវូដធវើដ ើងដៅអាជាា ធរដចញ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  កនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការ វធិានការរបស់អងគភាពនិងនីរិវធីិដផ្សសងដទ្ៀរ 
ដកើរដ ើងរវាងអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ និងអនកោក់ កយរមួ្ជាមួ្យ
ភាន ក់ងារដម្ធាវរីបស់ដគ។ ឯកសារ ក់ព័នធនឹងអនតរកម្មរវាងអនកោក់ កយ និងអងគភាពត្បកាសនីយ   
                                                           
21 http://www.epo.org/searching/free/register.html 

http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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បត្ររកកកម្មដៅថា ត្បវរិតដរឿងកតី ដ ើយត្កោសសំណំុដរឿងប្ែេ ក់ព័នធមានផ្សាុកកនុងបណតុំ ឯកសារ ឬ
សំណំុឯកសារ។ ត្បវរតិដរឿងកតី មានផ្សាុកដសចកដីេម្ែិរពីការបែិដសធពីម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ ការដ្េើយរបពី
អនកោក់ កយ ការផ្ទេ ស់បតូរភាសាណាមួ្យននដសចកតីអោះអាង និងការបែិដសធមិ្នការ រនិង
វដិសាធនកម្ម   ប្ែេបានោក់ដោយអនកោក់ កយ កនុងចំដណាម្ដសចកតីេម្ែិរដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
 ឧទា រណ៍ននការប្សវងយេ់ពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីមុ្ន ដៅកនុងស រែាអា
ដម្រកិអាចរកបានដៅ http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-0302.html ។ 
សំណំុឯកសារ (សំណំុដរឿង) អាចដត្បើត្បាស់បានជាសាធារណៈ េុោះត្តាប្រប ា ប់ពីសំណំុេិខិរដសនើ
សំុត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ (ឧទា រណ៍ កនុងប្ែនយុតាត ធិការភាគដត្ចើន គឺ ១៨ប្ខប ា ប់ពីកាេបរដិចឆទ្   
ននការោក់ កយ ឬ កាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាព។ ប ុប្នតមិ្នប្ម្នត្គប់ប្ែនយុតាត ធិការទំាងអស់ ផ្សតេ់ដសវា
អធិការកិចាជាសាធារណៈដទ្។ 
៤.៤.២- ព័រ៌មានប្ែេរកាទុ្ក 
 កនត្ម្រកាសិទ្ធិឬកនត្ម្ចុោះបញ្ជ ីសារដ ើងវញិ ជាកនត្ម្ប្ែេត្រូវបង់ដែើម្បីរកាត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រឲ្យដៅជាធរមាន។ ចាប់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួន 
រត្ម្ូវឲ្យបង់កនត្ម្រកាសិទ្ធិចំដ ោះសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេកំពុងត្ររួពិនិរយ។ មិ្នប្ម្នចាប់ត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មទំាងអស់ រត្ម្ូវឲ្យបង់កនត្ម្រកាសិទ្ធិដ ោះដទ្ ដ ើយចាប់ដផ្សសងគន  ប្ចងពីបទ្បបញ្ារតិ
ដផ្សសងគន អំពី ចំនួនត្រូវបង់ មិ្នប្រប ុដណាណ ោះភាពដទ្ៀងទារ់ននការបង់ផ្សងប្ែរ។ កនុងត្បដទ្សប្ែេបង់
កនត្ម្រកាសិទ្ធិត្បចំាឆ្ន ំ ជួនកាេដគដៅថា កនត្ម្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្បចាំឆ្ន ំ22។  
 ដៅដពេដធវើការវភិាគសត្មាប់បញ្ាូ េកនុង PLR ប្ែេកំណរ់ពីសាថ នភាពននឯកសារត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅវាសំខាន់ដែើម្បីប្បងប្ចកបនតនូវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចា
ការ រ ដៅជាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដៅជាធរមាន និងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេគដបាោះ
បងដចាេ ឬ អសុពេភាពប ា ប់ពីការត្ររួពិនិរយដ ើងវញិ។  ឯកសារត្បដភទ្ដត្កាយទំាងពីរដនោះ គឺ
អសុពេភាពដ ើយកាេ យជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណជន ដ ើយបុគគេែនទ្អាចយកដៅដត្បើត្បាស់បាន។ 
ដៅដពេប្ែេសាថ នភាពននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចកំណរ់ដោយការដម្ើេដៅដេើ
ទិ្ននន័យប្ែេបានរកាទុ្ក េកេខណឌ ននការគណ  និងការស្រសាវត្ជាវសត្មាប់ការត្រួរពិនិរយដ ើង
វញិ វាអាចជារបស់ប្ែេមានភាពសមុត្គសាម ញកនុងការកំណរ់ ដ ើយភាន ក់ងារដម្ធាវតី្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម គួរត្បឹកាដោបេ់ពីបញ្ញា ដនោះ កនុងករណី ក់ព័នធនឹងការវនិិដោគធំៗ។  
                                                           
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_fee_(patent) 
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៤.៤.៣ - ព័រ៌មានពីការដផ្សារសិទ្ធិ 
 ការដផ្សារសិទ្ធិ ក់ព័នធជំុវញិនឹងការេក់និងការដផ្សារកម្មសិទ្ធិននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ដោយអនកដផ្សារ ដៅអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ។  
 អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ គឺជាអងគភាពប្ែេទ្ទួ្េសិទ្ធិប្ែេបានដផ្សារននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាស     
នីយបត្ររកកកម្ម ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម   កយដសនើសំុចុោះបញ្ជ ីមា ក មា កប្ែេបានចុោះបញ្ជ ី ពីមាា ស់
ប្ែេមានកនុងកំណរ់ត្តា(អនកដផ្សារ)។23  
 ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.២ សតីពីរកកករ  កនុងស រែាអាដម្រកិ ប្ែេមានការដផ្សារ
សិទ្ធិដេើកែំបូង រវាងរកកករ និងអងគភាពប្ែេពួកដគបំដរ ើការ ដោយដផ្សារសិទ្ធិរបស់រកកករដេើរកកកម្ម 
ដៅអងគភាពប្ែេចំណាយដេើការបដងកើររកកកម្មដ ោះ។  
 ដោយសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ពួកវាអាចត្រូវបានេក់ ឬផ្សដេ់អាជាា    
ប័ណណដៅអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរបាន។ ដៅដពេប្ែេការបងាា ញការេក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាផ្សេូវ
ការមិ្នរត្ម្ូវឲ្យមានកនុងត្គប់ត្បដទ្សទំាងអស់ដទ្  េុោះណាប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្រូវបានដត្បើ
ដៅកនុងបណតឹ ង អងគភាពមួ្យចំនួននឹងោក់ កយដផ្សារសិទ្ធិដ ើងវញិដែើម្បធីា ថាមានការករ់ត្តាការ
ដផ្សារកម្មសិទ្ធិ។ ប ុប្នតអាជាា ប័ណណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចមានការេំបាកកនុងការតាម្ោន 
ដោយសារជាដរឿយៗគម នកំណរ់ត្តាពីអាជាា ប័ណណប្ែេបានចរចារវាងគូភាគី។ ដេើសពីដនោះដៅដទ្ៀរ 
អាជាា ប័ណណជាទូ្ដៅមានភាពសមាា រ់ ឬជាប្ផ្សនកមួ្យននអាជីវកម្មបញ្ញា ព័រ៌មាន ជាេទ្ធផ្សេទិ្ននន័យ
អាជាា ប័ណណ មានភាពេំបាកកនុងការប្សវងរក ដ ើយជាទូ្ដៅមិ្នត្រូវបានបញ្ាូ េកនុង PLR េុោះត្តាប្រវា
សំដៅដៅគូត្បកួរត្បប្ជងជាក់ោក់ និងចំនួនប្ែេមានកត្មិ្រននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។ មាន
ត្បព័នធទិ្ននន័យមួ្យចំនួន មានបញ្ាូ េព័រ៌មានអាជាា ប័ណណមួ្យចំនួន អាស្រស័យដេើព័រ៌មានប្ែេមាន
ជាសាធារណៈនិង M&As ោ ងណាក៏ដោយព័រ៌មានទាំងដនោះភាគដត្ចើនជាព័រ៌មានមិ្នដពញដេញ។ 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចដត្បើត្បាស់ជាត្បារិដភាគត្បឆំ្ងនឹងត្បាក់កម្ាី។ ការដផ្សារសិទ្ធិ
ប្បបដនោះ ចារ់ទុ្កជាកិចាត្ពម្ដត្ពៀងធា  ដ ើយកនុងករណីគម នការផ្ទេ ស់បតូរកម្មសិទ្ធិជាផ្សេូវការ កិចាត្ពម្
ដត្ពៀងត្បដភទ្ដនោះនឹងមានបងាា ញដៅកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យប្ែេត្គប់ែណត ប់ដេើទិ្ននន័យននការដផ្សារដ ោះ ។ 
 ត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដអ ិចត្រនិូច មានបញ្ាូ េទិ្ននន័យននការដផ្សារសិទ្ធិ
តាម្វស័ិយប្ែេមានបញ្ញជ ក់ពីមាា ស់ដែើម្ និងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិបចាុបបនន ប្ែេអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិបចាុបបនន 

                                                           
23 http://inventors.about.com/od/definations/g/Assignment.htm 
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នឹង្េុោះបញ្ញា ងំពីផ្សេប ោះ េ់ននការផ្ទេ ស់បតូរកម្មសិទ្ធិសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចាប់តំាងពីការោក់
 កយែំបូង។ 
 ជាទូ្ដៅ PLRs មានបញ្ាូ េមាា ស់សិទ្ធិបចាុបបននដៅដពេប្ែេ ការវភិាគពីអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិដេើ
វស័ិយជាក់ោក់ត្រូវបានសិកា។ 

៤.៤.៤ - វវិាទ្ 
 តាម្និយម្ន័យ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាសិទ្ធិរារាងំបុគគេដផ្សសងដទ្ៀរពីការផ្សេិរ ការ
ដត្បើត្បាស់ ដសនើសត្មាប់េក់ ឬ េក់រកកកម្មកនុងប្ែនយុតាត ធិការសថិរដត្កាម្ឯកសារជាធរមាន។ ប ា ប់
ពីទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយដៅដពេប្ែេមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដជឿជាក់
ថាអងគភាពមួ្យ កំពុងដធវើសកម្មភាពណាមួ្យននសកម្មភាពទំាងដនោះ ននរកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចា
ការ រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ខេួន  ដគអាចផ្សតួចដផ្សតើម្បណតឹ ងពីបទ្រដំោភបំ ន 
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម24បាន។ 
 អងគភាពប្ែេត្រូវបានដគដចាទ្បតឹងពីបទ្រដំោភបំ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយដជឿ
ថាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ ោះគម នសុពេភាព ឬ អងគភាពរបស់ខេួនមិ្នបានរដំោភបំ ន អាចផ្សតួច
ដផ្សតើម្បណតឹ ងផ្សងប្ែរ ែូចជា ដៅស រែាអាដម្រកិកនុងទ្ត្ម្ង់ជាដសចកតីត្បកាសពីសាេែីកា ឬ  បណតឹ ង 
DJ ។ ចាប់សតីពីដសចកតីត្បកាសសាេែីការបស់ស រែាអាដម្រកិ25 ផ្សតេ់ឲ្យរុោការស ព័នធស 
រែាអាដម្រកិ មានសម្រថកិចាកនុងការ "ត្បកាសពីសិទ្ធិនិងទំ្ ក់ទំ្នងផ្សេូវចាប់ដផ្សសងដទ្ៀរ ននភាគីប្ែេ
 ក់ព័នធ" ដៅដពេមាន "ភាពចត្ម្ូងចត្មាសពិរត្បាកែ" ដកើរដ ើង។ 
 ការរដំោភបំ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងបណតឹ ងពីអសុពេភាព ជាបណតឹ ងប្ែេប្រង
ប្រដកើរដ ើង ក់ព័នធនឹងវវិាទ្ទាក់ទ្ងនឹងត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 បញ្ញា វវិាទ្ ជាទូ្ដៅមិ្នសថិរកនុងវគគសិកាពីការអភិវឌ្ឍ PLR ប ុប្នតចំដ ោះអងគភាពប្ែេចូេ
កនុងទី្ផ្សារឬវស័ិយបដចាកវទិ្ាថ្មី យេ់ែឹងពីេកេណៈននវវិាទ្របស់ភាគីបចាុបបននអាចជាការត្បកួរត្ប
ប្ជងែ៏មានរនម្េ និងជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្តសត ។ 
 ត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើន    បានបញ្ាូ េទិ្ននន័យវវិាទ្ននត្បកាសនីយ  

                                                           
24 ដសចកតីេម្ែិរបប្នថម្អាចរកបានកនុងដសៀវដៅ  WIPO  - ជំពូកទី្៤ - ការអនុវរតសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch4.pdf, WIPO IP Panorama 3 – Learning Point 3 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_3_learning_points.pdf 
25 Act of June 14, 1934, Pub. L. No. 73-343, 48 Stat. 955 (1934) (current version at 

28 U.S.C. §§ 2201-2202 (2000)). 
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បត្ររកកកម្ម ក៏ែូចជាអងគភាពប្ែេជាមាា ស់សិទ្ធិ។ ដសចកតីេម្ែិរពីឯកសារប្ែេ ក់ព័នធកនុងែំដណើ រ
ការរុោការ អាចទាញយកបានពីរុោការនីមួ្យៗ ននដរឿងកតី។ 

៤.៤.៥ - សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ដោយសារេកេណៈប្ែនែីននត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទូ្ទំាងពិភពដោក កិចាការ រ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានការ រកនុងប្ែនយុតាត ធិការនីមួ្យៗ។ អនុសញ្ញា ទី្ត្កុងបា រសីឆ្ន ំ
១៨៨៣ ជួយសត្ម្េួែេ់ការោក់ កយកនុងប្ែនយុតាត ធិការដផ្សសងគន ដោយអោះអាងសិទ្ធិអាទិ្ភាពពីការ
ោក់ កយមុ្ន (ដៅអងគភាពប្ែេបានោក់ កយែំបូង - OFF) ។ ការអោះអាងអាទិ្ភាពទំាងដនោះ បដងកើរ
ឲ្យមានទំ្ ក់ទំ្នងរវាងសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិដផ្សសងគន  ដៅថាទំ្ ក់ទំ្នង
សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដោយសារអនុសញ្ញា ទី្ត្កុងបា រសី អនុញ្ញា រជាក់ោក់ឲ្យមានការ 
អោះអាងអាទិ្ភាពដត្ចើនជាងមួ្យ អាចមានទំ្ ក់ទំ្នងសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសមុត្គសាម ញ
ប្ែេអាស្រស័យដេើសំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងពីរ មានអាទិ្ភាពដពញដេញ មួ្យប្ផ្សនក ឬមិ្នផ្ទា េ់ ែូច
ជាតាម្រយៈសំណំុេិខិរដសនើសំុដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
 ក៏មានឱកាសោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនតរជារិ សំដៅែេ់សំណំុ
េិខិរដសនើសំុ PCT ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.១ ផ្សងប្ែរ ។ ោ ងណាមិ្ញ វាមិ្នអាច ំឲ្យ
មានការផ្សដេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ ោះដទ្ េុោះត្តានិងទាេ់ប្រសំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងដ ោះ ឈាន
ចូេែំណាក់កាេជារិននប្ែនយុតាត ធិការ ក់ព័នធនីមួ្យៗដែើម្បីត្រួរពិនិរយកត្មិ្រជារិ។ សំណំុេិខិរ
ដសនើសំុ PCT អាចោក់ដោយមាន ឬគម នការអោះអាងសិទ្ធិអាទិ្ភាពពីការោក់ កយពីមុ្ន។ ដនោះបដងកើរ
ជាសាថ នភាពមួ្យ ប្ែេរកកកម្មប្រមួ្យ អាចមានឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើន ក់ព័នធ 
អាស្រស័យដេើចំនួនត្បដទ្សប្ែេអនកោក់ កយសំុប្សវងរកកិចាការ រ ប្ែេភាជ ប់គន ដៅវញិដៅម្កតាម្
រយៈដេខសំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT ដ ើយមិ្នចាំបាច់តាម្រយៈការអោះអាងសិទ្ធិអាទិ្ភាពតាម្អនុ
សញ្ញា ទី្ត្កុងបា រសីមួ្យ ឬដត្ចើនដទ្។ 
 សំណំុរកីកាន់ប្រធំដៅដពេប្ែេសំណំុេិខិរដសនើសំុ  ប្ែេជាទូ្ដៅ    ដបាោះពុម្ពផ្សាយោច់ 
ដោយប្ កពីគន ចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ដ រុដនោះដ ើយឯកសារ
ដោយប្ កពីគន  អាចបប្នថម្ផ្សងប្ែរដេើការចងត្កងដនោះ។  
 កនុងដគេបំណងដធវើឲ្យមានភាពងាយស្រសេួរវាងភាពខុសគន មួ្យចំនួនននរកកកម្ម និងឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ ក់ព័នធ ដគេគំនិរននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្រូវ
បានបដងកើរដ ើង ។ សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមាននិយម្ន័យខុសៗគន   អាស្រស័យដេើទំ្ ក់
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ទំ្នងជិរសនិទ្ធប្ែេឯកសារទំាងដ ោះ ប្ផ្សែកដេើការោក់ កយអាទិ្ភាព។ តាម្ដសៀវដៅបទ្បបញ្ារតិ
របស់ WIPO កំណរ់និយម្ន័យែូចជាៈ 

 សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងស្រសកុ ជាសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននអងគភាពប្រ
មួ្យ ប្ែេមាននីរិវធីិដបាោះពុម្ពផ្សាយដផ្សសងគន ចំដ ោះសំណំុេិខិរដសនើសំុដែើម្ប្រមួ្យ។ 

  សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតា ជាសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធនឹង
រកកកម្មប្រមួ្យ  ប្ែេសមាជិកនីមួ្យៗមានមូ្េោា នសិទ្ធិអាទិ្ភាព ែូចគន ពីសំណំុេិខិរដសនើ
សំុដែើម្ ឬសំណំុេិខិរដសនើសំុ  ។ 

 សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទូ្ោយ ជាសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់ព័នធនឹងរកក
កម្មមួ្យឬដត្ចើន ប្ែេសមាជិកនីមួ្យៗមានមូ្េោា នសិទ្ធិអាទិ្ភាពោ ងដហាចណាស់មួ្យពី
សំណំុេិខិរដសនើសំុដែើម្រមួ្ជាមួ្យសមាជិកោ ងដហាចណាស់មួ្យននសំណំុ។ 
ឧទា រណ៍េម្ែិរនននិយម្ន័យដផ្សសងគន ននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចរកបានដៅ 

URL ខាងដត្កាម្:  
http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families/definitions.html 

 បប្នថម្ដេើដគេគំនិរទូ្ដៅននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតានិងសំណំុត្បកាសនីយ 
បត្ររកកកម្មត្បឡាយ ផ្សេិរករត្បព័នធទិ្ននន័យដផ្សសងៗបានបដងកើរនិយម្ន័យផ្ទា េ់ខេួនននសំណំុត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្ម សត្មាប់ការដរៀបចំចងត្កងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ខេួន ែូចជា 
FamPat ។  Intellogist wiki  ផ្សដេ់នូវនិយម្ន័យចំដ ោះអនកផ្សតេ់ដសវាសំខាន់ៗ ក៏ែូចជានិយម្ន័យ
ទូ្ដៅបប្នថម្ចំដ ោះសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ៅពីសំណំុធម្មតានិងសំណំុត្បឡាយ ។  
http://www.intellogist.com/wiki/Patent_Families 
 ចងត្កងការដរៀបចំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយទ្ត្ម្ង់សំណំុមួ្យចំនួន គឺជាសកម្មភាពែ៏
ចំាបាច់ ប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើការដរៀបចំសថិរិសត្មាប់ PLR ។ ការកំណរ់វធីិណាមួ្យប្ែេនឹង
ត្រូវដត្បើត្បាស់ និងអនុវរតឲ្យស្រសបគន កនុងគដត្មាងទំាងមូ្េនឹងធា ថាអាចមានការដត្បៀបដធៀបែ៏ត្រឹម្
ត្រូវរវាងអងគភាពដផ្សសងគន ប្ែេត្រវូបានដគសិកា។ និោយជាទូ្ដៅ ការដត្បើត្បាស់សំណំុធម្មតា នឹង
បដងកើរឲ្យមានចំនួនដត្ចើនននការចងត្កងែ៏ចដងែៀរកនុងការវភិាគ ចំប្ណកឯសំណំុទូ្ោយនឹងបដងកើរជា
ការចងត្កងរូចប្រមានេកេណៈទូ្ោយ។ អនកវភិាគត្រូវកំណរ់ថាដរើការដត្បើត្បាស់សំណំុទូ្ោយ 
នឹងរំណាងឲ្យចំនួនទឹ្កត្បាក់វនិិដោគរបស់អងគភាព ដៅដពេសដត្ម្ចចិរតដត្បើវធីិសាស្តសតដនោះ។ 

៤.៥ - ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 

http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families/definitions.html
http://www.intellogist.com/wiki/Patent_Families


42 

 

 ការសដត្ម្ចចិរតពីការដត្បើត្បាស់ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណា គឺមានសារៈ 
សំខាន់សត្មាប់អនកវភិាគកនុងការពិចារណា ដោយសារពួកដគជាអនកផ្សតួចដផ្សតើម្គដត្មាង។ ការចំណាយ
ដេើការទ្ទួ្េបានទិ្ននន័យសត្មាប់វភិាគ គួរត្រូវបានថ្េឹងប្ថ្េងនឹងដពេដវោប្ែេត្រូវចំណាយ ដែើម្បី
ដធវើការជាមួ្យទិ្ននន័យ និងភាពសីុជដត្ៅរបស់វា។ សត្មាប់ភាពងាយស្រសួេ បញ្ជ ីអនកផ្សតេ់ត្បព័នធ
ទិ្ននន័យព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេដរៀបចំដោយត្បដភទ្ទំាងបីដនោះ អាចរកបានកនុងប្ផ្សនក 
៩.២ ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។ 
 ខណៈដពេប្ែេមានប្រអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចបដងកើរនូវទិ្ននន័យត្បកាស   
នីយបត្ររកកកម្មផ្សេូវការរបស់ខេួន(ត្បភពចម្បង) មានត្បភពប ា ប់បនសំដផ្សសងៗគន ជាដត្ចើនដទ្ៀរននឯក
សារនិងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរ PLRs ដោយសារពួក
វាមានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងប្ែនយុតាត ធិការដត្ចើន ប្ែេទ្ទួ្េបានពីត្បភពចម្បង
ដផ្សសងគន ។ 
 ដៅដពេដត្បៀបដធៀបត្បភពព័រ៌មានឬត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវប្ញកឲ្យ
ោច់រវាងទិ្ននន័យប្ែេអាចប្សវងរកបាន (វស័ិយស្រសាវត្ជាវ) និងទិ្ននន័យប្ែេអាចទាញយកបាន។ 
ដ េមិ្នប្ម្នទិ្ននន័យទំាងអស់ប្ែេមានកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យ និងអាចដម្ើេឬទាញយកបានគឺអាច
ប្សវងរកបាន។ ជាឧទា រណ៍ត្បព័នធទិ្ននន័យជាដត្ចើន មិ្នអនុញ្ញា រឲ្យប្សវងរកតាម្ កយគនេឹោះដៅកនុង
អរថបទ្ទំាងមូ្េដទ្ រមួ្ទំាងដសចកតីអោះអាងនិងដសចកតីអធិបាយ។ ដពេខេោះ កយគនេឹោះអាចត្រូវបាន
ប្សវងរកបានប្រដៅកនុងចំណងដជើងនិងដសចកតីសដងេបប្រប ុដណាណ ោះ។ ដៅដពេការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្រូវ
កំណរ់ ែូចជាតាម្រយៈការប្សវងរក ដសចកតីអោះអាងអាចត្រូវបានអាន។ 
 ដោយសារេកេណៈរបស់វា  ត្បភពប ា ប់បនសំ ប្រងប្រមានព័រ៌មាន ក់ព័នធនឹងទំ្ ក់ទំ្នង
សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដៅកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យមួ្យចំនួន ព័រ៌មានពីសំណំុដនោះត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់ដែើម្បីការ់បនថយសំណំុដេើបញ្ជ ី។ បញ្ជ ីេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវ អាចមានឯកសារប្រមួ្យគរ់កនុង
មួ្យសំណំុ ប្ែេរំណាងឲ្យសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វធីិសាស្តសតការ់បនថយ ខុសគន ពីត្បព័នធ
ទិ្ននន័យមួ្យដៅត្បព័នធទិ្ននន័យមួ្យ ប្ែេ ំឲ្យមានរំណាងសមាជិកសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ខុសៗគន ។  ត្បភពចម្បងជួនកាេក៏អាចបញ្ាូ េព័រ៌មានសតីពីទំ្ ក់ទំ្នងសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មជារិផ្សងប្ែរ ែូចជាការបនតឬការបនតកនុងប្ផ្សនក។ 
 ដោយសារការវភិាគមួ្យចំនួន  ប្រងប្រដធវើដ ើងប ា ប់ពីការស្រសាវត្ជាវ និងដោយឧបករណ៍
ខុសៗគន   វាពិរជាមានសារៈសំខាន់ ថាដរើត្បភពអាចអនុញ្ញា ឲ្យទាញយករច សម្ព័នធទិ្ននន័យ   ឬដទ្ 
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(សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក៤.៥.១ )។ 
ត្បភពចម្បង ជាទូ្ដៅឥរគិរកនត្ម្ រឯីត្បភពប ា ប់បនសំពីត្បភពឥរគិរកនត្ម្ប្ែេផ្សតេ់ទិ្ននន័យគនថ
និដទ្ាសជាមូ្េោា ន អរថបទ្ និង/ឬជារបូភាព  ដៅត្បភពទិ្ននន័យឥរគិរនថ្េ ប្ែេដសនើឲ្យព័រ៌មាននិង
េកេណៈពិដសសបប្នថម្ ក់ព័នធនឹងទិ្ននន័យ ឬ ឧបករណ៍វភិាគប្ែេដត្បើ។ 

៤.៥.១- អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ 
 ប្ែនយុតាត ធិការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ កំណរ់ដគេនដោបាយដបាោះពុម្ពផ្សាយ
របស់ខេួន និងសិទ្ធិអំណាចកនុងការបដងកើរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្សេូវការទាក់ទ្ងនឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយ 
និងផ្សតេ់ការអនុញ្ញា រឲ្យដត្បើត្បាស់បាននូវព័រ៌មាន ែូចជាទិ្ននន័យពីេកេណៈចាប់ ឬប្ផ្សនកសាធារណៈ
ននសំណំុឯកសារ។ អាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនដៅជំុវញិពិភពដោក មានដគ ទំ្ព័រ
ជាមួ្យនឹងដសវាទិ្ននន័យ ប្ែេអាចឲ្យសាធារណជនទូ្ដៅ អាចស្រសាវត្ជាវ និងទាញយកឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបាន។ ត្បភពទំាងដនោះ អាចត្រូវបានចារ់ទុ្កជាត្បភពចម្បង ដោយសារវាជា
ត្បភពផ្សេូវការដបើដត្បៀបដធៀបនឹងត្បព័នធទិ្ននន័យ (ប ា ប់បនសំ) ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេត្បមូ្េផ្សតុំព័រ៌មានទំាង
ដនោះពីត្បភពចម្បងដផ្សសងៗ ដ ើយដធវើឲ្យអាចស្រសាវត្ជាវព័រ៌មានទាំងដនោះបាន តាម្រយៈឧបករណ៍
ស្រសាវត្ជាវប្រមួ្យ។ េកេណៈមួ្យចំនួន ប្ែេ ក់ព័នធនឹងដគ ទំ្ព័រចម្បងទាំងដនោះ រមួ្មានៈ 

 ការចងត្កង ជាទូ្ដៅ អាចស្រសាវត្ជាវបានដោយឥរគិរនថ្េ មានប្រប្ែនយុតាត ធិការមួ្យចំនួន 
រូចប ុដណាណ ោះអនុញ្ញា រឲ្យទ្ទួ្េបានការដបាោះពុម្ពផ្សាយដពញដេញ ប្រគិរនថ្េ។ ទិ្ននន័យគនថ
និដទ្ាសមូ្េោា ន ជាទូ្ដៅ អាចដត្បើត្បាស់បានដោយឥរគិរនថ្េ។ 

 អងគភាពមួ្យចំនួន (ែូចជាអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មស រែាអាដម្រកិ) ប្ញកការស្រសាវ 
ត្ជាវសំណំុេិខិរដសនើសំុ ពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ប ុប្នតភាគ
ដត្ចើនអាចឲ្យអនកដត្បើត្បាស់ស្រសាវត្ជាវឯកសារទំាងពីរកនុងដពេែំណាេគន ។ 

 អាជាា ធរមួ្យចំនួន រកាត្បព័នធទិ្ននន័យចុោះបញ្ជ ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ោច់ដោយប្ កមួ្យ
ប្ែេផ្សដេ់ព័រ៌មានពីសាថ នភាពគរិយុរតិ ដពេថ្មីៗននសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេកំពុងត្ររួពិនិរយ 
ឬ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ឬ ឯកសារប្ែេអាចដធវើអធិការកិចា 
បប្នថម្ដៅដេើដសវាដបាោះពុម្ពឯកសារជាផ្សេូវការ។ 

 ត្បភពចម្បងជាដត្ចើន អាចឲ្យដធវើការស្រសាវត្ជាវដោយឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវជាភាសាអង់ដគេស 
ដោយមិ្នគិរពីភាសាដែើម្ននត្បដទ្សដ ោះ ដទាោះជាទិ្ននន័យ (ែូចជា សាថ នភាពគរិយុរត) ឬឯក
សារ ប្ែេទាញយក មានប្រជាភាសាជារិក៏ដោយ។ 
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 វាកយសម្ព័នធនិងរួ ទី្ននការស្រសាវត្ជាវ មានភាពខុសគន ពីដគ ទំ្ព័រមួ្យដៅដគ ទំ្ព័រមួ្យ 
ែូដចនោះចំបាច់ត្រូវបដងកើរយុទ្ធសាស្តសតននការស្រសាវត្ជាវសត្មាប់ត្បភពនីមួ្យៗដ ោះ។ 

 ត្បភពចម្បងមួ្យចំនួន អាចអនុញ្ញា រឲ្យទាញយកឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ 
បានរកដ ើញកនុងអំ ុងដពេស្រសាវត្ជាវ ចំប្ណកឯត្បភពដផ្សសងដទ្ៀរ អនុញ្ញា រឲ្យទាញយកប្រ
ឯកសារមួ្យចំនួនរូច ឬប្រមួ្យប ុដណាណ ោះ។ 

  ដៅដពេប្ែេឯកសារទំាងមូ្េអាចទាញយកបាន ដគ ទំ្ព័រភាគដត្ចើនមិ្នអនុញ្ញា រឲ្យ
ទាញដចញទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ (រច សម្ព័នធទិ្ននន័យ) ឬត្បសិនដបើ
អនុញ្ញា រ ចំនួនឯកសារគឺមានកំណរ់។ 

 ដោយសារប្រការកត្មិ្រប្ែេមានដេើដគ ទំ្ព័រអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ ជា
ពិដសស មិ្នអាចឲ្យទាញដចញឯកសារទិ្ននន័យនីមួ្យៗ (រច សម្ព័នធទិ្ននន័យ)និងការកត្មិ្រននការ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់អាជាា ធរផ្ទា េ់ ការចងត្កងទាំងដនោះ ជាទូ្ដៅ មិ្នត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់
បដងកើរជាសំណំុទិ្ននន័យ  ក់ព័នធនឹង PLRs  េុោះត្តាប្រវសិាេភាពភូមិ្សាស្តសតននរបាយការណ៍ គឺកនុង
ប្ែនយុតាត ធិការប្រមួ្យ ឬទិ្ននន័យថាន ក់ជារិ មិ្នត្រូវបានបញ្ាូ េដៅកនុងត្បភពប ា ប់បនសំណាមួ្យ ឬ
កនុងករណីប្ែេទិ្ននន័យមួ្យចំនួន ែូចសាថ នភាពគរិយុរត ចំាបាច់ត្រវូមានការដផ្សាៀងផ្ទា រ់។ ពួកវាអាច
ផ្សដេ់នូវម្ដធាបាយមានរំនេដថាក សត្មាប់ប្សវងរកវស័ិយត្បធានបទ្ណាមួ្យ ប ុប្នតដៅដពេប្ែេ
បានបញ្ា ប់ អនកវភិាគភាគដត្ចើន នឹងងាកដៅរកត្បភពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើម្បី
បដងកើរទិ្ននន័យប្ែេដត្បើសត្មាប់ការវភិាគ។ 
៤.៥.២- ត្បភពដសវាប្សវងរកប្ែេមិ្នយកកនត្ម្ 
 អាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួនរូច រកាត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មប ា ប់បនសំ ប្ែេអាចស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីត្បដទ្សជាដត្ចើនរមួ្គន ។ ទំាងដនោះភាគ
ដត្ចើនគឺ PATENTSCOPE ពីWIPO; Esp@cenet ពីអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុឬ DEPATISNET 
ពីអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងមា កអាេេឺម្ ង់។ 
 មានដសវាស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនដផ្សសងដទ្ៀរ តាម្អិុនធឺប្ណរ ប្ែេមិ្ន
គិរនថ្េ។ េកេណៈរបស់វាស្រសដែៀងគន នឹងដសវាប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ដទាោះជាវសិាេភាពត្គបែណត ប់ននត្បដទ្សមានេកេណៈរូចក៏ដោយ។ ជួនកាេពួកវាផ្សតេ់នូវគុណ
សម្បរតិដេើសពីដគ ទំ្ព័ររបស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយសារឧបករណ៍សត្មាប់អនក
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ដត្បើត្បាស់មានភាពេែត្បដសើររិចរួច ដ ើយមានភាពងាយស្រសេួែេ់អនកដត្បើត្បាស់។ ជាដរឿយៗ ពួក
វាផ្សតេ់នូវេកេណៈបប្នថម្ប្ែេគម នកនុងដគ ទំ្ព័ររបស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 ឧបករណ៍វភិាគចម្បង អាចរកបានដៅដេើដគ ទំ្ព័រមួ្យចំនួន ប ុប្នតមុ្ខងារដនោះ ជាទូ្ដៅត្រូវ
បានផ្សតេ់ដៅត្បភពគិរកនត្ម្។ ឧទា រណ៍ TheLens ពី Cambia និង PatentInspiration ពី CREAX, 
ដ ើយ PATENTSCOPE ផ្សដេ់នូវការវភិាគសថិរិនិងេកេណៈរបូភាពមួ្យចំនួន។ 
 ដគ ទំ្ព័រទំាងដនោះ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បបីដងកើរ PLRs26 ដ ើយេកេណៈឥរគិរនថ្េដនោះដធវើ
ឲ្យត្បភពទំាងដនោះ មានភាពទាក់ទាញសត្មាប់ការត្បមូ្េទិ្ននន័យ។ រុេយភាពប្ែេអនកវភិាគត្រូវគិរ
គូរសថិរដៅចដ េ ោះរនម្េទាបននទិ្ននន័យដធៀបនឹងសម្រថភាព កនុងការដរៀបចំទិ្ននន័យកនុងអំ ុងដពេ
វភិាគបនតប ា ប់។ កនុងករណីមួ្យចំនួន េកេណៈនិងមុ្ខងាររបស់ឧបករណ៍ ណិជជកម្ម មានភាព
សម្ដ រុសម្ផ្សេសត្មាប់កនត្ម្រកទិ្ននន័យ ដោយសារវាចំដណញដពេដវោដៅែំណាក់កាេ់វភិាគ
បនតប ា ប់។  

៤.៥.៣ - ត្បភព ណិជជកម្ម (ប្ែេគិរកនត្ម្) 
 ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគិរកនត្ម្ មានជាងមួ្យសរវរសរម៍្កដ ើយ។ ចាប់
ដផ្សតើម្ពីដសវាដសចកតីសដងេបនិងសនាសសន៍ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីត្បដទ្សជាដត្ចើន ដ ើយដេើវស័ិ
យមួ្យចំនួនរូច បានវវិែតជាអាជីវកម្មធំជាមួ្យរួអងគសំខាន់ជាដត្ចើន។ េកេណៈមួ្យចំនួន  ក់ព័នធ
នឹងអនកផ្សតេ់ត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគិរកនត្ម្ ប្ែេរមួ្មានៈ 

 មារិកាត្បដសើរ (Enhanced content) - បុគគេិកប្ករត្ម្ូវ បដងកើរចំណងដជើង ដសចកតីសដងេប 
និងសនាសសន៍ ប្ែេនិង "បកប្ត្ប" ភាសាផ្សេូវចាប់ប្ែេដត្បើត្បាស់កនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ដៅជា កយតាម្បទ្ោា នរបស់អនកអនុវរត។ ដៅដពេស្រសាវត្ជាវ បប្នថម្ដេើមារិកាត្បដសើរ មាន
ឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើការសីុជដត្ៅននការចងត្កងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។ 

 "បញ្ជ រប្រមួ្យ" សត្មាប់ការស្រសាវត្ជាវ វភិាគ និងផ្សសពវផ្សាយ - អនកផ្សតេ់ដសវាគិរកនត្ម្ចម្បងៗ
ជាដត្ចើន អនុញ្ញា រឲ្យអនកវភិាគអាចស្រសាវត្ជាវ  កំណរ់ ពិនិរយ វភិាគនិងប្ចករបំ្េកការចងត្កង
និងេទ្ធផ្សេកនុងត្បព័នធប្រមួ្យ។ ការមានមុ្ខងារភាគដត្ចើនដៅមួ្យកប្នេង គឺអាចសនសំដពេ
ដវោបានោ ងដត្ចើន។ 

 មានភាពបរ់ប្បនកនុងការទាញទិ្ននន័យដចញ - ត្បភពគិរកនត្ម្ ជាទូ្ដៅមានការកត្មិ្រខពស់ 

                                                           
26 http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/landscapes-tools.html 
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ដេើចំនួនកំណរ់ត្តាប្ែេមានសត្មាប់ទាញដចញ។ ជាទូ្ដៅ ពួកវាក៏មានវស័ិយដផ្សសងៗគន ជា
ដត្ចើន ដែើម្បីដត្ជើសដរ ើស ដ ើយផ្សតេ់នូវជដត្ម្ើសបប្នថម្ដទ្ៀរសត្មាប់អនកវភិាគដធវើការស្រសាវត្ជាវ។ 

 ឧបករណ៍បប្នថម្សត្មាប់កំណរ់ការចងត្កងទិ្ននន័យ - នឹងត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនកប ា ប់
ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចមានកំ ុស ែូចជាកំ ុសននការសរ
ដសរខុសដឈាម ោះអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬត្ចំប្ែេ ែូចជា ដឈាម ោះរកកកម្មប្រ
មួ្យកនុងត្បដទ្សដផ្សសងគន ។ ដសវាកម្មជាដត្ចើន មានយនតការដែើម្បីជួយអនកដត្បើត្បាស់ចំដ ោះ
កំ ុសទំាងដនោះ ដោយមិ្នចំាប្កកំ ុសទំាងដនោះដោយនែ  ំឲ្យផ្សតេ់ការសនសំសំនចដពេ
ដវោបានដត្ចើនកនុងការវភិាគទិ្ននន័យ។  

៤.៦-របាយការណ៍ ក់ព័នធនឹងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ស្រសបដៅនឹងេកេណៈសំខាន់ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងព័រ៌មាន ក់ព័នធ 
របាយការណ៍សតីពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដត្បើត្បាស់កនុងបរបិទ្អាជីវកម្មដផ្សសងៗគន
ជាដត្ចើន។ មានរបាយការណ៍ជាដត្ចើនផ្សតេ់ព័រ៌មានសតីពីទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងបរសិាថ ន
ដផ្សសងៗទំាងដនោះ។ ម្គគុដទ្ាសន៍ទំាងដនោះ ដផ្ទត រដេើការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដែើម្បី
បដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាព ប ុប្នតនិយម្ន័យននរបាយការណ៍បប្នថម្ខាងដត្កាម្ប្ែេមានព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យសត្មាប់ឯកសារដោង។ 

៤.៦.១ ទិ្ែាភាព 
 គម ននិយម្ន័យប្រមួ្យ ឬការយេ់ែឹងរមួ្ចំដ ោះរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម។ មានវធិានដផ្សសងៗគន  ខេោះមានេកេណៈទូ្ោយ ត្គបែណត ប់ដេើធារុននដសរភីាពកនុងការអនុវរត
(Freedom to Operate elements ) ដ ើយដផ្សសងដទ្ៀរ មិ្នប្ម្នជាទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ែូចជាការវភិាគទី្ផ្សារ ចំប្ណកឯខេោះដទ្ៀរ មានេកេណៈចដងែៀរ ដោយយេ់ថាទិ្ែាភាពត្បកាសនីយ
បត្ររកកម្ម គឺែូចគន នឹងប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (patent map) (សត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថម្ សូម្
ពិនិរយដម្ើេប្ផ្សនក៤.៦.២)។ អាចនិោយថា របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បងាា ញជា
សដងេបពីសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងនិ ន ការកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ ទិ្ែាភាពត្បកាស     
នីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅ ដ្េើយរបដៅនឹងដគេនដោបាយជាក់ោក់ឬបញ្ញា ជាក់ប្សតង និងបងាា ញ
ពីព័រ៌មានសមុត្គសាម ញអំពីសកម្មភាពទំាងដនោះកនុងេកេណៈចាស់ោស់និងអាចរកបាន។ ឧសា 
កម្មបានដត្បើត្បាស់ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាយូរម្កដ ើយ ដែើម្បីដធវើដសចកតីសដត្ម្ចជាយុទ្ធ 
សាស្តសតដេើការវនិិដោគ ការស្រសាវត្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ (R&D) សកម្មភាពគូត្បកួរត្បប្ជង ក៏ែូចជា 
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ដសរភីាពកនុងការែំដណើ រការផ្សេិរផ្សេថ្មី។ បចាុបបនន អនកដគេនដោបាយសាធារណៈ មានការងាក
កាន់ប្រដត្ចើនដៅរកទិ្ែាភាពដនោះ ដែើម្បបីដងកើរមូ្េោា នពិរត្បាកែមុ្នពិចារណាដេើបញ្ញា ដគេ
នដោបាយសំខាន់ៗ ជាពិដសសកនុងវស័ិយជាដត្ចើនែូចជា វស័ិយសុខាភិបាេ សុវរថិភាពម្ាូបអាហារ
និងបរសិាថ ន។  

៤.៦.២ ប្ផ្សនទី្ 
 ដៅដពេប្ែេដឈាម ោះប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្បហាក់ត្បប្ េដៅនឹងទិ្ែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅរំណាងឲ្យត្កា វិចតាងននការចង
ត្កងទិ្ននន័យ ប្ែេខាីេកេណៈពីប្ផ្សនទី្វទិ្ា។ ប្ផ្សនទី្ ប្រងប្រដផ្ទត រដេើេកេណៈប្រមួ្យ ក់ព័នធនឹង
ការចងត្កងទិ្ននន័យ ែូចជាចំណារ់ថាន ក់ឯកសារប្ផ្សែកដេើវស័ិយប្ែេវាត្គបែណត ប់។ គំរបូ្ផ្សនទី្ ត្រូវ
បានដត្បើត្បាស់រំណាងឲ្យភាពត្បហាក់ត្បប្ េគន រវាងឯកសារឬដគេគំនិរ   ដោយសារគំនិរ
របស់ម្នុសសគឺធាេ ប់ដត្បើត្បាស់ ដ ើយប្សវងយេ់ពីការដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនទី្ដែើម្បីកំណរ់ចមាា យរវាងវរថុពីរ។ 

៤.៦.៣   ិកា ឬ  ិកាដរាទ៍្(Watch ឬ Alerts) 
   ិកាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  គឺជាែំដណើ រការពិនិរយដេើបញ្ញា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ថ្មីៗ ក៏ែូចជាសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេអាចកំពុងត្រួរពិនិរយ ដែើម្បវីាយរនម្េថាដរើឯកសារត្បកាសនីយ 
បត្ររកកកម្មទំាងដនោះមានការ ក់ព័នធប្ែរឬដទ្27។   ិកាដរា ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ត្រូវបាន
ដត្បើត្បាស់ដែើម្បីកំណរ់ពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធ មានការផ្ទេ ស់បតូរសាថ នភាព។ 
ឧទា រណ៍ សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធ អាចត្រូវបានពិនិរយដែើម្បី
កំណរ់ពីភាពអាចបនតផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ អងគភាព ក៏បានបដងកើរឲ្យមាន  ិកាត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីពិនិរយសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្មី ម្កពីអងគភាពត្បកួរ
ត្បប្ជង កនុងវស័ិយបដចាវទិ្ាសំខាន់ៗ។ 

៤.៦.៤ ដសរភីាពដែើម្បអីនុវរត/ការទូ្ទារ់ 
 កនុងរបាយការណ៍ត្បដភទ្ដនោះ ប្ែេ ក់ព័នធនឹងអងគភាពដសនើសំុដោបេ់ផ្សេូវចាប់ថាដរើផ្សេិរ
ផ្សេប្ែេដគដត្គង ំចូេ វាបានរដំោភបំ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានឬដទ្ មុ្នោក់ឲ្យ
ែំដណើ រការ។ ការស្រសាវត្ជាវប្ែេ ក់ព័នធ គឺត្រូវឲ្យបានចាស់ោស់ ដោយសារវាសថិរកនុងត្បដទ្ស
ជាក់ោក់ និងប្រងប្រអនុវរតប្រចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រជាធរមាន 

                                                           
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_watch 
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និងដសចកតីអោះអាងរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងដ ោះ។ ដនោះគម នអវីត្បឆ្ំងដៅដេើត្បដភទ្របាយ
ការណ៍ដនោះដ ើយ ដោយសារភាគីប្ែេសងសយ័ មិ្នអោះអាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្បឆ្ំងនឹង
បុគគេដផ្សសងដទ្ៀរ ពួកដគត្គន់ប្រចង់បញ្ញជ ក់ថាពួកដគមិ្នបានរដំោភបំ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ការវភិាគកនុងករណីដនោះ ចំាបាច់ត្រូវកំណរ់ពីធារុចម្បងននផ្សេិរផ្សេដ ោះ និង
ស្រសាវត្ជាវដសចកតីអោះអាងកនុងប្ែនយុតាត ធិការជាក់ោក់ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាធរមាន ដែើម្បី
ពិនិរយថាដរើមានធារុណាមួ្យននផ្សេិរផ្សេសថិរដត្កាម្វសិាេភាពដនោះ។ កនុងករណីភាគដត្ចើន ចំនួន
ថ្វកិាោ ងដត្ចើន ចំណាយដេើការោក់ែំដណើ រការផ្សេិរផ្សេ ឬអាច ក់ព័នធនឹងភាពដជាគជ័យនន
ផ្សេិរផ្សេប្ែេបដងកើរបានជាចំណូេោ ងដត្ចើន ែូដចនោះវាពិរជាមានសារៈសំខាន់សត្មាប់ត្កមុ្  ុន
កនុងការែឹងថាពួកដគនឹងមានសុវរថិភាពពីវវិាទ្  ប្ែេអាចដកើរមានដពេអ គរ មុ្នដពេដធវើការវ ិ
និដោគកាន់ប្រធំ។ 

៤.៦.៥ - ភាពអាចទ្ទួ្េបាននូវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/សាន នែមុ្ន 
 ត្បដភទ្របាយការណ៍ដនោះ ជាទូ្ដៅ ដែើររួ ទី្កំណរ់ទិ្ែាភាពចាប់ ត្បសិនដបើរកកកម្មអាច
ទ្ទួ្េបានកិចាការ រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងកំណរ់ពីរដបៀបសរដសរដសចកតីអោះអាងនន
រកកកម្មេកេណៈទូ្ោយ។ របាយការណ៍ត្បដភទ្ដនោះ អាចត្គបែណត ប់ទំាងដេើឯកសារត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មនិងមិ្នប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយជាទូ្ដៅរកឯកសារដោងប្ែេត្រូវបានដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយមុ្នកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយននរកកកម្មដ ោះ។ ដៅស រែាអាដម្រកិ រកកករមានរយៈ
ដពេរ ូរែេ់ដៅមួ្យឆ្ន ំ ចាប់ពីការបងាា ញរកកកម្មជាសាធារណៈដេើកែំបូង  ដែើម្បីដសនើសំុត្បកាស  
នីយបត្ររកកកម្ម ែូដចនោះអនកស្រសាវត្ជាវមួ្យចំនួននឹងមានរយៈដពេមួ្យឆ្ន ំបប្នថម្កនុងការប្សវងរករបស់
ពួកដគ ដែើម្បីដធវើឲ្យត្បាកែថាពួកដគរកដ ើញឯកសារដោងេែបំផុ្សរ។ 
 របាយការណ៍ដនោះ ជួយកំណរ់ពីត្ពំប្ែនននឯកសារដោងប្ែេដគសាគ េ់ និងជួយភាន ក់ងារ
ដម្ធាវកីនុងការត្ ងដសចកតីអោះអាងសំុការកំណរ់ពីវសិាេភាពទូ្ោយតាម្ប្រអាចដធវើដៅបាន។
ដោយមិ្នែឹងពីវសិាេភាពននឯកសារដោងប្ែេដគសាគ េ់ វាជាការពិបាកសត្មាប់ភាន ក់ងារដម្ធាវ ី
កនុងការយេ់ែឹងពីភាពទូ្ោយប្ែេដគអាចត្ ងដសចកតីអោះអាងរបស់ដគបាន ដ ើយដៅប្ររពឹំងថា     
ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយនឹងផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឲ្យ។  

៤.៦.៦ សុពេភាព 
 របាយការណ៍សុពេភាព   ផ្សដេ់នូវេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធំ 
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បំផុ្សរនិងេម្ែិរបំផុ្សរ។ របាយការណ៍ទំាងដនោះ  ក់ព័នធដសាើរប្រទាំងស្រសងុនឹងចំនួនេុយែ៏ដត្ចើន និង
ការសដត្ម្ចចិរតអាជីវកម្មសំខាន់ៗ ដ ើយនឹងត្រូវេម្ែិរសីុជដត្ៅតាម្ប្រអាចដធវើដៅបាន។ របាយ
ការណ៍ដនោះ មានេកេណៈត្បហាក់ត្បប្ េគន នឹងភាពអាចទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប ុប្នត
ជាទូ្ដៅមានេកេណៈេម្ែិរជាង ដោយសារភាគដត្ចើនវាត្ប ម្នឹងបញ្ញា  ដៅដពេប្ែេរបាយកាណ៍
ត្បដភទ្ដនោះត្រូវបានដសនើសំុ។ 
 កម្មវរថុននការស្រសាវត្ជាវននរបាយការណ៍ដនោះ គឺដែើម្បកំីណរ់ឯកសារដោងដៅសាន នែមុ្ន 
ប្ែេអាចដធវើឲ្យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ មានអសុពេភាពឬត្រូវបាន
េុបដចាេកនុងែំដណើ រការជាក់ោក់ចំដ ោះមុ្ខអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធ ឬនីរិ
វធីិរុោការ។ ជួនកាេ អងគភាពនឹងចាប់ដផ្សតើម្ជួបបញ្ញា សុពេភាពត្ប ម្ ចំដ ោះត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មប្ែេដគគិរថានឹងទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ជាពិដសសត្បសិនដបើដគដជឿជាក់ថាត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មទំាងដនោះ នឹងត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដៅដពេដត្កាយកនុងដរឿងវវិាទ្មួ្យចំនួនឬដផ្សសងៗដទ្ៀរ។ ផ្សាុយ
ម្កវញិអងគភាពប្ែេទ្ទួ្េបានេិខិរត្ពមាន ចង់ឲ្យមានការេុបដចាេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ទំាងដនោះដោយប្សវងរកសាន នែមុ្នប្ែេអាចដធវើដមា ភាព ដ ើយប ា ប់ម្កោក់វាឲ្យមានការត្ររួពិនិ
រយដ ើងវញិ។ ឯកសារដោងសាន នែមុ្នទាំងដនោះ អាចបានពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬមិ្ន
ប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវមានជាសាធារណៈ និងត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នកាេបរដិចឆទ្
អាទិ្ភាពននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដៅស រែាអាដម្រកិ  មានរយៈដពេអនុដត្គោះមួ្យឆ្ន ំចំដ ោះ
ការដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូដចនោះអនកវភិាគមួ្យចំនួននឹងត្កដេកត្រ ប់ដត្កាយមួ្យឆ្ន ំ
បប្នថម្ដទ្ៀរ  ដពេប្ែេដគស្រសាវត្ជាវដែើម្បីដគអាចត្បាកែបានពីការដជៀសវាងសាថ នភាពប្បបដនោះ។ 
៤.៦.៧ - សថរិិទូ្ដៅ 
 របាយការណ៍ប្បបដនោះ បដងកើរដ ើងដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 28  និងអងគភាព
ដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើម្បីផ្សតេ់ចមាា យននែំដណើ រការ និងេទ្ធផ្សេប្ែេ ក់ព័នធនឹងវស័ិយប្ែេដគសងស័យ។ 
ឧទា រណ៍ Price Waterhouse Coopers ដបាោះពុម្ពផ្សាយជាត្បចំាឆ្ន ំនូវការសិកាពីវវិាទ្ ប្ែេមានកនុង   
សថិរិ ក់ព័នធនឹងវវិាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងស រែាអាដម្រកិ29។ 

                                                           
28 http://www.wipo.int/ipstats/en/resources/office_stats_reports.html 
29 http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patentlitigation- 
study.pdf 
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 WIPO ស ការជាមួ្យអងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IP) ជំុវញិពិភពដោក ដែើម្បីផ្សតេ់ែេ់ភាគី
ប្ែេ ក់ព័នធនូវបចាុបបននភាពសថិរិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 30។ ជាទូ្ដៅ សថិរិទំាងដនោះផ្សតេ់ជាទិ្ននន័យដៅប្ែេ
អាចដត្បើត្បាស់ដោយអនកវភិាគ ដែើម្បីទាញការសននិោា នប្ផ្សែកដេើផ្សេត្បដោជន៍និងការពិដសាធន៍របស់
ខេួន។ WIPO ក៏បានដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍សថិរិផ្សងប្ែរសតីពីសកម្មភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាសកេ 
និងការដត្បើត្បាស់សិទ្ធិប្ែេត្គប់ត្គងដោយ WIPO កនុងកិចាការ រសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  IP ជាអនតរជារិ
ែូចជា PCT Yearly Review 31  និងសូច ករអងគការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក 32 ។ បប្នថម្ពីដនោះ 
ម្ជឈម្ណឌ េទិ្ននន័យសថិរិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់ WIPO គឺជាដសវាតាម្អិុនធឺប្ណរ ប្ែេអាចឲ្យដគ
ទ្ទួ្េបានទិ្ននន័យសថិរិរបស់ WIPO សតីពីសកម្មភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ទូ្ទំាងពិភពដោក 33។ អនកដត្បើ
ត្បាស់អាចដត្ជើសដរ ើសពីសូ ករនិងទ្សសនៈោ ងទូ្ោយ ឬអាចទាញយកព័រ៌មានចុងដត្កាយបំផុ្សរ 
ក៏ែូចជាទិ្ននន័យត្បវរតិតាម្រត្ម្ូវការ ប្ផ្សែកដេើត្បព័នធទិ្ននន័យសថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទូ្ទំាងពិភព
ដោក (PATSTAT34) ប្ែេត្គប់ត្គងដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ 
សថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្រងប្រចាប់នែគូនឹងទិ្ននន័យដផ្សសងដទ្ៀរ និងសូច ករ   ប្ែេផ្សតេ់
វធិាននចនត្បឌិ្រថ្មីេែិរេែន់។ ឧទា រណ៍ននទិ្ននន័យដនោះ គឺសនាសសន៍នចនត្បឌិ្រថ្មីជាសកេ (GII 35 ) 

ប្ែេកំណរ់ពីកត្មិ្រអនុវរតការនចនត្បឌិ្រថ្មី ននត្បដទ្សចំនួន ១៤៣ និងដសែាកិចាទូ្ទំាងពិភពដោក 
ប្ផ្សែកដេើសូច ករ ៨១។ GII ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយរមួ្ដោយ WIPO  សាកេវទិ្ាេ័យ Cornell 
និង INSEAD។ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
30 http://www.wipo.int/ipstats/en 
31 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf 
32 http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/ 
33 http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/?lang=en 
34 http://www.epo.org/searching/subscription/patstat-online.html 
35 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/ 
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ជំពូក្ទី៥ 
ក្មមវរថុ និង្ការជប្មញុឲ្យបទ្ង្កើររបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម 

  
 កាបដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLR) អាចជាែំដណើ រការប្ែេ
ចំណាយដពេ និងថ្វកិាដត្ចើន។ ការចំណាយធនធានចំាបាច់ដែើម្បីបដងកើរ PLR ជាទូ្ដៅផ្សារភាជ ប់ដៅ
នឹងកម្មវរថុអាជីវកម្ម ែូចជា ដៅដពេប្ែេអងគភាពដរៀចបំវនិិដោគ ិរញ្ាវរថុឬវនិិដោគសំខាន់ៗកនុង
ការអភិវឌ្ឍ ឬងាកដៅរកវស័ិយបដចាកវទិ្ាណាមួ្យ។ អងគភាពដផ្សសងៗ មានការកំណរ់កម្មវរថុខុសៗ
គន ដែើម្បដីធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរតពីការប្បងប្ចកធនធានចំដ ោះគដត្មាងថ្មីឬវស័ិយថ្មី។ សត្មាប់ដគេ
បំណងននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ អងគភាពដផ្សសងៗអាចជាអងគភាពរោា ភិបាេនិងអនតររោា ភិបាេឬត្កុម្  ុន។  
 វធីិសាស្តសតកនុងការបដងកើរ PLR ខុសគន អាស្រស័យដេើកម្មវរថុអាជីវកម្ម ប្ែេចំាបាច់ឲ្យមាន
របាយការណ៍សត្មាប់វែតននការសដត្ម្ចចិរតរបស់អងគភាពនីមួ្យៗ។ ជាទូ្ដៅ PLRs គំត្ទ្ការដធវើដសច
កតីសដត្ម្ច។ ដោយមិ្នគិរពីកម្មវរថុននអាជីវកម្ម PLRs បានបដងកើរដ ើងជាទ្ត្ម្ង់ជាក់ោក់មួ្យ និង
ដធវើដ ើងដែើម្បកំីណរ់ោ ងមានត្បសិទ្ធភាពនូវការត្ពួយបារម្ភ   ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរតចម្បង
ៗកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាបចាុបបនន ដោយមានទំ្នុកចិរតខពស់។ ជាដត្ចើនឆ្ន ំម្កដ ើយ អនកដធវើដសចកតី
សដត្ម្ចចិរត ដធវើការសដត្ម្ចចិរតប្ផ្សែកដេើបណាត ញផ្ទា េ់ខេួននិងញាណ។ ជាមួ្យនឹងការវភិាគត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម និង PLRs វាអាចដៅរចួសត្មាប់ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗទំាងដនោះ តាម្    
រយៈវធីិសាស្តសតជំរញុទិ្ននន័យ ប្ែេជាជដត្ម្ើសែ៏េែ និងមានហានិភ័យទាប។  

៥.១ កម្មវរថុដៅពីដត្កាយរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 បញ្ញា  ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចដគេនដោបាយសាធារណៈ ប្ែេផ្សតួចដផ្សតើម្ដោយភាន ក់ងារ    
រោា ភិបាេ ជាទូ្ដៅ មានភាពខុសគន ពីដសចកតីសដត្ម្ចសំខាន់ៗរបស់អងគភាព និងភាគីប្ែេ ក់
ព័នធ។ ការវភិាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការបដងកើរ PLRs កាន់ប្ររត្ម្ូវដោយអងគភាព
ទំាងពីរត្បដភទ្ដ ោះ ដែើម្បីប្សវងយេ់ពីវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ ការប្សវងយេ់ពីរដបៀបសដត្ម្ចចិរតខុស
គន រវាងអងគភាពទាំងពីរត្បដភទ្ដនោះ អាចឲ្យអនកវភិាគបដងកើររបាយការណ៍សម្ស្រសបដែើម្បីបំដពញបាន
ោ ងដពញដេញនូវរត្ម្វូការរបស់អនកដម្ើេរបាយការណ៍។ កនុងករណីភាគដត្ចើន វាមិ្នមានភាពជាន់
គន ត្ចំប្ែេដត្ចើនរវាងកម្មវរថុ  របស់អងគភាពនីមួ្យៗដ ោះដទ្ ប ុប្នតចំដ ោះការដត្បើត្បាស់PLRs ដែើម្បី
ប្សវងរកការដផ្សារបដចាកវទិ្ា និងការស្រសាវត្ជាវ និងសំណួរននការអភិវឌ្ឍ មានភាពត្បហាក់ត្បប្ េគន
គួរឲ្យករ់សមាគ េ់នូវអវីប្ែេត្កុម្ទំាងពីរដនោះបានពាោម្រកុរកកនុងការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត។ 
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៥.១.១ ការគំត្ទ្ការពិភាកាដគេនដោបាយរោា ភិបាេ 
 ដៅដែើម្ប្ខ ដម្សា ឆ្ន ំ ២០០៨ អងគការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក (WIPO) ស ការជាមួ្យ
អងគការកសិកម្មនិងដសបៀងអាហារពិភពដោក (FAO) បានដរៀបចំសននិសីទ្ដគេនដោបាយសាធារ
ណៈសតីពីទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះវទិ្ាសាស្តសតននជីវរិ 36 ។ ដគេបំណងននសននិសីទ្
ដនោះ គឺដែើម្បីផ្សតេ់ការពនយេ់េម្ែិរពីរដបៀបប្ែេ PLR អាចដត្បើត្បាស់ជាឧបរកណ៍ជូនែំណឹងែេ់
អនកដធវើដគេនដោបាយសាធារណៈ ដៅដពេប្ែេពួកដគសំ ឹងដៅកាន់ការដោោះស្រសាយបញ្ញា       
បដចាកវទិ្ា។ 
 សននិសីទ្ បានកំណរ់រមួ្គន នូវនិ ន ការសំខាន់ពីរៈ 

 ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាឧបករណ៍ននដគេនដោបាយសាធារណៈ អនកដធវើដគេ
នដោបាយប្ែេ ក់ព័នធនឹងការនចនត្បឌិ្រថ្មី និងការទ្ទួ្េបានព័រ៌មានពីវទិ្ាសាស្តសតជីវរិ 
 ក់ព័នធនឹងកសិកម្មនិងសុវរថិភាពម្ាូបអាហារ សុខភាពសាធារណៈនិងឱសថ្ និងបញ្ញា បរសិាថ ន 
មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខាេ ំងដេើត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ពួកដគប្សវងរកព័រ៌មាន
ប្ែេមានភាពចាស់ោស់ ងាយរកបាន និងតាម្ភូមិ្សាស្តសត ដែើម្បគំីត្ទ្ែំដណើ រការដគេ
នដោបាយសំខាន់ៗ។ ពួកដគ ប្សវងរកមូ្េោា នរងឹមំាចាស់ោស់សត្មាប់ដធវើការវាយរនម្េ
ដេើរួ ទី្ និងឥទ្ធិពេននត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះវស័ិយសំខាន់ នៗនបដចាកវទិ្ាវទិ្ា
សាស្តសតជីវរិ។ 

 អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យកាន់ប្រត្បដសើរដ ើងនូវឧបករណ៍វភិាគ និងទ្ទួ្េបានននព័រ៌មានត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្ម ការដកើនដ ើងោ ងឆ្ប់រ ័សកនុងការដត្បើត្បាស់ត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និងពិពិធភាពននអនកដត្បើត្បាស់  ំម្កនូវការផ្សាុោះដ ើងននទិ្ននន័យដៅដេើសកម្មភាពត្បកាសនីយ 
បត្ររកកកម្ម ដៅកនុងវទិ្ាសាស្តសតជីវរិ។ ទិ្ននន័យដនោះ កាេ យជាព័រ៌មានែ៏មានសារៈសំខាន់។ 
ភាពអាចរកបាន និងគុណភាពននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានការដកើនដ ើង។ 
ឧបករណ៍វភិាគ និងវធីិសាស្តសត មានការយេ់ែឹងោ ងេែ ដ ើយអាចទ្ទួ្េបានោ ងទូ្េំទូ្
ោយ។ បទ្ពិដសាធន៍ននការអនុវរតជាក់ប្សតងជាដត្ចើន ទ្ទួ្េបានពីការផ្សតួចដផ្សតើម្ទិ្ែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបចាុបបនន។ និ ន ការដនោះ ដបើកចំ ឲ្យមានការដធវើឲ្យកាន់ប្រត្បដសើរ
ដ ើងជាដត្ចើន នូវធនធានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់អនកដរៀបចំដគេនដោ
បាយសាធារណៈកនុងការកំណរ់ពីវទិ្ាសាស្តសតជីវរិ។  
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 សននិសីទ្ដនោះ មានដគេបំណងោក់ដចញជាជំហានែំបូងដឆ្ព ោះដៅរកការផ្សគូរផ្សគងជាត្បព័នធនូវ
រត្ម្ូវការដគេនដោបាយ កម្មវធីិដគេនដោបាយអនតរជារិសតីពីបញ្ញា ដគេនដោបាយសាធារ
ណៈ ក់ព័នធនឹងវទិ្ាសាស្តសតជីវរិ ជាមួ្យនឹងសម្រថភាពអនុវរតន៍ជាក់ប្សតង  ពិពិធកម្មធនធានប្ែេ
ដចោះប្រដកើនដ ើង  ដែើម្បីត្បមូ្េ  វភិាគ និងចត្មាញ់យកនិ ន ការនិងការរកដ ើញសំខាន់ពីព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 PLRsបដងកើរដ ើងដែើម្បទី្ទួ្េបានោ ងមានត្បសិទ្ធភាពនូវការត្បមូ្េផ្សតុំទិ្ននន័យបដចាកវទិ្ា 
និងដែើម្បីដ្េើយរបដៅនឹងបញ្ញា ចម្បងៗ ថាដរើបដចាកវទិ្ាណាខេោះត្រវូបានវសិាេភាពត្គបែណត ប់ 
អងគភាពនិងត្បដទ្សណាប្ែេជាមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ពីមុ្នទិ្ននន័យដនោះអាចមានប្រ
ចំដ ោះការប្សវងយេ់បដចាកវទិ្ាប ុដណាណ ោះ ប្រឥ ូវវាអាចរកបានដោយបុគគេដៅត្គប់កត្មិ្រននចំដនោះ
ែឹងបដចាកវទិ្ា។ការដធវើឲ្យព័រ៌មានបដចាកវទិ្ាមានែេ់អនកដរៀបចំដគេនដោបាយសាធារណៈ ំឲ្យ
ឈានដៅរកការមានការសដត្ម្ចចិរតែ៏េែនិងមានធនធានបប្នថម្សត្មាប់បញ្ញា សំខាន់ៗ។ កនុងបរបិទ្
ននការពិភាកាដគេនដោបាយរបស់រោា ភិបាេ ការកំណរ់សកម្មភាព ក់ព័នធនឹងប្ែនយុតាត ធិការ
ដផ្សសងៗគន  អាចជួយកំណរ់អរតសញ្ញា ណធារុប្ែេរត្ម្ូវកនុងការដរៀបចំ PLRs សត្មាប់ភាន ក់ងារទំាង
ដនោះ។ 

៥.១.១.១ ការត្បឹងប្ត្បងជាសកេ 
 WIPO មានការខិរខំត្បឹងប្ត្បងជាសកេជាដត្ចើនដែើម្បីពត្ងឹងភាពអាចរកបានននព័រ៌មាន
ដេើសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ អរថបទ្កនុងទ្សស វែតី WIPO ជោះរសមីដេើវទិ្ាសាស្តសតជីវរិៈ 
ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់អនកដរៀបចំដគេនដោបាយសាធារណៈ ផ្សតេ់នូវដ រុផ្សេ
ោ ងេែឥរដខាា ោះ ទាក់ទ្ងថាដ រុអវីការខិរខំត្បឹងប្ត្បងជាអនតរជារិគឺត្រូវការជាចំាបាច់សត្មាប់ការ
ពិភាកាដគេនដោបាយសាធារណៈ37។  
 ព័រ៌មានប្ែេមានគុណភាពេែអំពីសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាធារុបញ្ាូ េោ ង
សំខាន់សត្មាប់ការពិភាកាដគេនដោបាយជាអនតរជារិចម្បងៗមួ្យចំនួន ដពេបចាុបបនន។ ប ុប្នត
ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅមានភាពសមុត្គសាម ញ មានការវវិរតឥរ ប់ រ និងពិបាក
កនុងការទ្ទួ្េបានកនុងទ្ត្ម្ង់សម្ស្រសបសត្មាប់អនកប្ែេគម នជំ ញ។ មានហានិភ័យជាដត្ចើន ក់
ព័នធនឹងការវាយរនម្េ    ប្ផ្សែកដេើមូ្េោា នទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានកត្មិ្រដោយមិ្ន 
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ពិចារណាបរបិទ្បដចាកដទ្សនិងចាប់ឲ្យបានដពញដេញ។ ែូដចនោះរត្ម្ូវការចំដ ោះទិ្ែាភាពត្បកាសនីយ 
បត្ររកកកម្មប្ែេអាចទុ្កចិរតបានកនុងវទិ្ាសាស្តសតជីវរិ គឺមានភាពរងឹមំា ដ ើយគម នផ្សេូវការ់ដែើម្បី
បំដពញរត្ម្ូវការដនោះដទ្។  
 បណតុំ ដោបេ់របវជិជមានកំពុងមានការអភិវឌ្ឍ ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកាន់ប្រ
មានការដផ្ទត រដេើនិងការទ្ទួ្េបានព័រ៌មានពីផ្សេិរផ្សេសត្មាប់អនកដរៀបចំដគេនដោបាយ ប្ែេ
អាចសត្ម្ួេនិងកត្មិ្ររត្ម្ូវការរបស់ពួកដគចំដ ោះព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ ំឲ្យមាន
ការដកើនដ ើងនូវការគំត្ទ្ប្ែេមានត្បដោជន៍និង ក់ព័នធជាដត្ចើន។ ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម មិ្នប្ម្នជាការជំនួសសត្មាប់ការពិភាកាពីដគេនដោបាយ និងការពិភាកាោ ងេែិរេែន់ពី
បញ្ញា វទិ្ាសាស្តសតជីវរិចម្បងបចាុបបនន។ ប ុប្នតវាអាចជូនែំណឹង គំត្ទ្ និងពត្ងឹងមូ្េោា នពិរត្បាកែ
សត្មាប់ពិភាកា ែូដចនោះវាអាចជួយអនកដរៀបចំដគេនដោបាយកនុងវស័ិយទំាងដនោះ ដែើម្បកំីណរ់ទិ្ស
ដៅដៅអ គរដេើបញ្ញា សុខភាព បរសិាថ ន និងសុវរថិភាពម្ាូបអាហារ។  
 យុទ្ធសាស្តសតសកេ និងប្ផ្សនការសកម្មភាពរបស់  WHO    ក៏បានកំណរ់ផ្សងប្ែរពីរត្ម្ូវការ 
ដែើម្បីដធវើឲ្យមានភាពត្បដសើរដ ើងននការទ្ទួ្េបានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេ 
ែេ់ការកំណរ់សាថ នភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននផ្សេិរផ្សេសុខភាព។ វាជត្ម្ុញឲ្យភាគីប្ែេ
 ក់ព័នធដែើម្បៈី 

 ជួយសត្ម្ួេែេ់ការទ្ទួ្េបានត្បព័នធទិ្ននន័យសកេោ ងងាយស្រសេួែេ់អនកដត្បើត្បាស់ 
ប្ែេមានផ្សាុកព័រ៌មានជាសាធារណៈសតីពីសាថ នភាពរែាបាេ ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់
ព័នធនឹងសុខភាព។ ដនោះរមួ្ទាំងការគំត្ទ្ននភាពខិរខំត្បឹងប្ត្បងប្ែេមានស្រសាប់ចំដ ោះការ
កំណរ់សាថ នភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននផ្សេិរផ្សេសុខភាព និង 

 ដេើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបប្នថម្ដេើត្បព័នធទិ្ននន័យសកេ រមួ្ទាំង ការចងត្កង រកាទុ្ក និងដធវើ
បចាុបបននភាពត្បព័នធទិ្ននន័យសកេដ ោះ។ 
បចាុបបននដនោះ គឺគម នការពិពណ៌ េម្ែិរពីសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងនិ ន ការ

កនុងវស័ិយថាន ំបងាក រដ ោះដទ្។ កនុងត្កបខ័ណឌ ការពិភាកាដគេនដោបាយដៅឯសននិបារសុខភាព
ពិភពដោក សតីពីការផ្សេិរថាន ំបងាក រកនុងស្រសកុ WHO និង WIPO បានរមួ្គន បដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែា 
ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម38 ប្ែេផ្សតេ់នូវដសចកតីសដងេបពីត្បដភទ្ជម្ាឺជាក់ោក់ ប្ែេត្រូវការ រ
ដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អនកប្ែេដធវើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កប្នេងោក់ កយត្បកាសនីយ 
                                                           
38 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/vaccines.html 
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បត្ររកកកម្ម និងរដបៀបប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្ទេ ស់បតូរពីដពេមួ្យដៅដពេមួ្យ។ ដនោះផ្សតេ់
នូវភ័សតុតាងពិរត្បាកែ និងមូ្េោា ន ដែើម្បីគំត្ទ្ែេ់ការពិភាកាដគេនដោបាយប្ែេ ក់ព័នធ។  

WIPO បានដធវើការផ្សងប្ែរជាមួ្យអងគការសុខភាពពិភពដោក (WHO) សតីពីការយេ់ែឹងពី      
បរសិាថ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់ព័នធនឹងឱសថ្សំខាន់ៗជំុវញិពិភពដោក។ ជាការសដងេបនន
ការងារដនោះ39 ដសចកតីេម្ែិរែូចខាងដត្កាម្ត្រូវបានប្ចករបំ្េក៖ 

ជាងរយៈដពេ ៣០ ឆ្ន ំដ ើយ WHO បានដបាោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជ ីគំរនូនឱសថ្សំខាន់ៗ ប្ែេត្រូវ
បានដធវើបចាុបបននភាពជាដរៀងរាេ់២ឆ្ន ំម្តង។ ត្បដទ្សភាគដត្ចើន បានអនុម័្រដធវើតាម្ដគេគំនិរដនោះ
ដ ើយបានបដងកើរបញ្ជ ីឱសថ្សំខាន់ៗថាន ក់ជារិរបស់ខេួន។ សំណួរសំខាន់មួ្យ គឺដរើវសិាេភាពអវី
ប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចការ រឱសថ្សំខាន់ៗដៅដេើបញ្ជ ីគំររូបស់ WHO ។ គដត្មាងមួ្យ
បានបងាា ញដៅសននិសីទ្ប្ែេដផ្ទត រដេើការវាយរនម្េសាថ នភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ននឱសថ្
ប្ែេបានបញ្ាូ េកនុងបញ្ជ ីគំររូបស់ WHO  ឆ្ន ំថ្មីៗដនោះ។ ការសិកា ប្ផ្សែកដេើទិ្ននន័យប្ែេទ្ទួ្េបាន
ពីដសៀវដៅទឹ្កត្កូចរបស់រែាបាេឱសថ្ស ព័នធអាដម្រកិ ( US Federal Drug Administration's 

Orange Book) បានកំណរ់អរតសញ្ញា ណសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធចំដ ោះឱសថ្
ទំាងដនោះកនុងត្បដទ្ស  ប្ែេមានទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  

ការទ្ទួ្េបានឱសថ្ទូ្ដៅប្ែេមានរនម្េសម្រម្យ អាចសដត្ម្ចបានតាម្រយៈកិចាសនាអាជាា       
ប័ណណ។ វធីិសាស្តសតថ្មីដែើម្បីបដងកើនការទ្ទួ្េបានតាម្វធីិដនោះ គឺការបដងកើរបណតុំ ត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មសត្មាប់ថាន ំពនារជំងឺដអែស៍ ដោយបណតុំ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឱសថ្ (Medicines Patent 

Pool) អងគការចំណុោះឲ្យអងគកាស ត្បជារិប្ែេបដងកើរដ ើងកនុងឆ្ន ំ២០១០ 40 ។ ដនោះរត្ម្ូវឲ្យមាន
ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេអាចដជឿជាក់បាន រមួ្មានៈ 

 ១. ែឹងពីវសិាេភាពននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ដេើផ្សេិរផ្សេ 
 ២. ការត្គបែណត ប់ពិរត្បាកែននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើផ្សេិរផ្សេទំាងដ ោះ 
 ៣. មាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ៤.ត្បដទ្សប្ែេោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងទ្ទួ្េបានកិចាការ រ  
   ៥. សាថ នភាពផ្សេូវចាប់បចាុបបននននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងដនោះ។ 

                                                           
39 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/who_wipo_wto_ 
ip_med_ge_11_www_169578.pdf 
40 http://www.medicinespatentpool.org 
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ទំាងដនោះគឺជាកិចាការសមុត្គសាម ញ។ កត្ម្ងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិនិងរំបន់ជាដត្ចើនគឺ
អាចត្បឹកាដោបេ់បានតាម្ប្រត្បព័នធអិុនធឺប្ណរប្រប ុដណាណ ោះ។ ព័រ៌មានជាទូ្ដៅមិ្នបានដធវើបចាុបបនន
ភាពឬមិ្នដពញដេញ ជាពិដសសដេើសាថ នភាពផ្សេូវចាប់។ ដោយមានការគំត្ទ្ពី WIPO (កនុង
ចំដណាម្អនកគំត្ទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ តាម្រយៈការដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីរ 
ដេើ Ritonavir41និង Atazanavir42 និងព័រ៌មានប្ែេត្បមូ្េដោយ WIPO ដោយមានការគំត្ទ្ពីអងគ
ភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជារិ) និងអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិនិងរំបន់ជាដត្ចើន បណតុំ ត្បកាស   
នីយបត្ររកកកម្មឱសថ្ បានកំណរ់សាថ នភាពផ្សេូវចាប់ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចម្បងៗ ចំដ ោះថាន ំ
ពនារជំងឺដអែស៍ជាក់ោក់ កនុងត្បដទ្សប្ែេមានចំណូេទាបនិងម្ធយម្ 43។ ត្បព័នធទិ្ននន័យ ត្រូវ
បានោក់ឲ្យែំដណើ រការ ដពេថ្មីៗដនោះ ដែើម្បីឲ្យមានការទ្ទួ្េបានធនធានដនោះ និងព័រ៌មានពីសាថ ន
ភាពផ្សេូវចាប់ននឱសថ្ទំាងដនោះ 44 ។ ការពិភាកាដនោះ បានដេើកដ ើងនូវសំណួរថាដរើបណតុំ ត្បកាស    
នីយបត្ររកកកម្មអាចជាែំដណាោះស្រសាយទូ្ដៅ កនុងករណីប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ចើន(ត្កាស) 
ែូចជា សាថ នភាព ក់ព័នធនឹងភាពជាន់គន ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេបងាក រការត្បកួរត្បប្ជង។  
 កនុងករណីមួ្យចំនួន PLRs មានរួ ទី្ដេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងពីសារៈសំខាន់ននទិ្ែាភាពកម្ម
សិទ្ធិបញ្ញា និងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងការពិភាកាដគេនដោបាយពីបញ្ញា ដផ្សសងៗ ក់
ព័នធនឹងបដចាកវទិ្ា ដ ើយអាចបានផ្សេប ោះ េ់ផ្សងប្ែរ។ ប ា ប់ពីកិចាស ការរវាង WIPO និង 
IRENA45  ទី្ភាន ក់ងារថាម្ពេបដងកើរថ្មីអនតរជារិ (Internation Renewable Engeriy Agency) និងការ
បដងកើរ PLR សតីពី Desalination Technologies និងការដត្បើត្បាស់ Renewable Energies for 

Desalination46  សារៈសំខាន់ននកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  និងព័រ៌មានត្បកានីយបត្ររកកកម្មឲ្យកាន់ ប្រមានភាព
ចាស់ោស់សត្មាប់ IRENA និងភាគីប្ែេ ក់ព័នធ ដ ើយប ុ ម នឆ្ន ំដត្កាយម្ក វានឹង ំឲ្យមានការ
ោក់ឲ្យែំដណើ រការ IRENA’s Standards and Patent Information Platform ដៅដែើម្ឆ្ន ំ ២០១៥47។  

                                                           
41 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf 
42 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946_2.pdf 
43 ត្បព័នធទិ្ននន័យ ត្គបែណត ប់ពីនថ្ាទី្១ ប្ខមិ្ថុ្  ឆ្ន ំ២០១៥ អាចរកបានកនុង 
http://www.medicinespatentpool.org/wp-content/uploads/Patent-Status-Table-1June2015.xls 
44 http://www.medicinespatentpool.org/patent-data/patent-status-of-arvs/ 
45 http://www.irena.org/ 
46http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/desalination.html 
47 http://community.irena.org/t5/Innovation-for-Energy-Transition/LAUNCH-OF-IRENA-
SSTANDARDS-amp-PATENTS-INFORMATION-PLATFORM/gpm-p/2257 
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 WIPO បានបដងកើរ PLRs ជាដត្ចើនរមួ្ជាមួ្យការបនតខិរខំត្បឹងប្ត្បងជាសកេ។ ដសចកតីេម្ែិរ
បប្នថម្ននការខិរខំត្បឹងប្ត្បងទំាងដនោះ និងបញ្ជ ីនន PLRs អាចរកបានកនុង 
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html. 
 

៥.១.១.២ ការត្បឹងប្ត្បងថាន ក់រំបន់ 
 អងគការសុខភាពពិភពដោក ដធវើការជាថាន ក់រំបន់ ជាពិដសសកនុងត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដែើម្បី
ធា ថាអាចទ្ទួ្េបានឱសថ្សំខាន់ៗែេ់បុគគេត្គប់ម្ជឈោា នដសែាកិចា និងសងគម្។ ដែើម្បីប្សវង
យេ់ពីបដចាកវទិ្ា និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា   ក់ព័នធនឹងការទ្ទួ្េបានការប្ថ្ទំាសុខភាព WHO បាន
ដធវើការជាមួ្យ WIPO និងអងគការ ណិជជកម្មពិភពដោក (WTO) ដ ើយបានពិនិរយដេើសកម្មភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជំុវញិថាន ំបងាក រ។ នថ្ាទី្ ១៨ ប្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ អងគការទំាងបី បានដរៀបចំ
សននិសីទ្បដចាកដទ្សរមួ្ សតីពីការទ្ទួ្េបានឱសថ្ ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដសរភីាព
កនុងការត្បរិបរតិ48 ប្ែេបានេម្ែិរពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បងថាន ក់រំបន់ដនោះ។  
 កនុងវស័ិយថាន ំបងាក រ WHO បាននឹងកំពុងត្ររួពិនិរយដេើសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ដែើម្បីកំណរ់ពីវសិាេភាពននកិចាការ រថាន ំបងាក រ និងផ្សេិរផ្សេបដចាកវទិ្ាដោយកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។ 
ដៅដពេអនុវរតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងករណីមួ្យចំនួន WHO បានដធវើការគំត្ទ្ការស្រសាវត្ជាវ
ដេើជដត្ម្ើសដផ្សសងដទ្ៀរននបដចាកវទិ្ាឬការចរចាអាជាា ប័ណណជាមួ្យមាា ស់សិទ្ធិ កនុង ម្ជាផ្សេិរករដៅ
ត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ចំដ ោះថាន ំបងាក រភាគដត្ចើនប្ែេមានរចួម្កដ ើយ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ជាទូ្ដៅ មិ្នរារាងំគូត្បកួរត្បប្ជងកនុងការផ្សេិរដទ្ ប ុប្នតមានការដេើកប្េងមួ្យចំនួនគួរឲ្យករ់
សមាគ េ់ ែូចជាវសិវកម្មននប្សនត្រ ប់ បដចាកវទិ្ាចម្បងសត្មាប់ផ្សេិរថាន ំបងាក រ pandemic 

influenza និង human papilloma- virus។ ឧបសគគចម្បងចំដ ោះការដកើនដ ើងននស ត្គសផ្សេិរ
ថាន ំបងាក រកនុងត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺការខវោះខារចំដណោះកនុងការដធវើ។  ែូដចនោះ WHO ក៏បានដផ្ទត រផ្សង
ប្ែរដេើការដផ្សារបដចាកវទិ្ាផ្សេិរថាន ំបងាក រចំដ ោះត្បដទ្សទំាងដនោះ។ 
 គំនិរផ្សតួចដផ្សតើម្ថាន ំបងាក រជម្ាឺត្គុនឈាម្របស់វទិ្ាសាថ នថាន ំបងាក រអនតរជារិ បងាា ញពីដសរភីាព
សកេកនុងការវភិាគរបស់ដបកេភាពដផ្សសងៗជាដត្ចើនចំដ ោះថាន ំបងាក រជម្ាឺត្គុនឈាម្។ ដគេដៅគឺដែើម្បី
ប្សវងយេ់ពីឥទ្ធិពេ ននកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដេើការទ្ទួ្េបានថាន ំបងាក រ ដពេអ គរកនុងត្បដទ្សកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ និងដែើម្បវីាយរនម្េពីរដបៀបប្ែេអនកអភិវឌ្ឍន៍ដោយដសរដីៅត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដធវើទី្
ផ្សារថាន ំបងាក ររបស់ខេួនជាេកេណៈអនតរជារិ។  
                                                           
48 http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/program.html 
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ការវភិាគបងាា ញថាអនកផ្សតេ់ជំនួយែេ់ដបកេភាពបដងកើរថាន ំបងាក រ ហាក់ែូចជារត្ម្ូវឲ្យមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  
ចំដ ោះភាន ក់ងារអាជាា ធរកនុងការអនុញ្ញា រដបកេភាពនិងទី្ផ្សាររបស់ពួកដគ។ ប ុប្នតកនុងដពេអ គរ 
បញ្ញា ដៅប្រដកើរមានពីសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្គប់ែណត ប់ដេើយនតការនន
ការប្ចកចាយ។ 
 WIPO ក៏ដធវើការោ ងជិរសនិទ្ធជាមួ្យសាថ ប័នជារិជាដត្ចើន ដែើម្បគំីត្ទ្សាថ ប័នទំាងដ ោះ កនុងការ
កំណរ់ពីបញ្ញា   ប្ែេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ែេ់រំបន់។ ឧទា រណ៍ WIPO កំពុងដធវើកិចាស ការ
ជាមួ្យត្បដទ្សមា ដ សីុ (MyIPO) ត្កុម្ត្បឹកាដត្បងដធវើពីសករដតាន រននត្បដទ្សមា ដ សីុ(Malaysian 

Palm Oil Board) និងអងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  វីេីពីន (IPOPHIL) ដេើរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មដេើផ្សេិរកម្មដត្បងសករដតាន រ និងបដចាកវទិ្ាដធវើអាជីវកម្មដេើកាកសំណេ់ (Patent 
Landscape Report on Palm Oil Production and Waste Exploitation Technologies)  ដោយផ្សតេ់
នូវដសចកតីសដងេបជាទូ្ដៅសតីពីបដចាកវទិ្ាប្ែេ ក់ព័នធជាសកេ ប ុប្នតក៏ដផ្ទត រសំខាន់ផ្សងប្ែរដេើ
ត្បដទ្សកនុងរំបន់ប្ែេមានដសែាកិចារងឹមំានិងសកម្មកនុងវស័ិយដនោះ។  

៥.១.១.៣ ការត្បឹងប្ត្បងថាន ក់ជារិ 
 អងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាដត្ចើន បានចាប់ដផ្សតើម្ដធវើការ ក់ព័នធកនុងវស័ិយនន ការវភិាគត្បកាស   
នីយបត្ររកកកម្ម ែូចជា អងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ចត្កភពអង់ដគេស (http://www.ipo.gov.uk/) បានផ្សតួច
ដផ្សតើម្បដងកើរត្កមុ្ផ្សតេ់ព័រ៌មានកនុងឆ្ន ំ ២០០៩ ដោយមានដគេដៅ”កនុងការដត្បើត្បាស់ទិ្ននន័យត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីរកុរក បងាា ញ និងជូនែំណឹងែេ់រោា ភិបាេ និងឧសា កម្ម”49។ ម្កែេ់
បចាុបបនន ពួកដគបានបដងកើរ PLRs ចំនួន ១២ ប្ែេបានចុោះបញ្ជ ីកនុងទំ្ព័ររបាយការណ៍របស់ដគ50 ប្ែេ
ត្គប់ែណត ប់ពីការបដងកើរដកាសិកា (stem cells) ែេ់ 3DTVs។ ពួកដគបានដធវើបញ្ជ ីពីផ្សេត្បដោជន៍
ជារិពីការដត្បើត្បាស់ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង PLRs ចំដ ោះទំាងរោា ភិបាេ និងអាជីវ
កម្មកនុងចត្កភពអង់ដគេសៈ 

 ដគេនដោបាយនវវបបកម្មៈ ផ្សតេ់នូវភ័សតុតាងននការដងើបដ ើងរបស់និននការកនុងវស័ិយបដចាក
វទិ្ា 

 ឱកាសវនិិដោគៈ កំណរ់អរតសញ្ញា ណបដចាកវទិ្ាប្ែេអាចបដងកើរទី្ផ្សារថ្មីទំាងមូ្េ 

                                                           
49 http://www.ipo.gov.uk/informatics.htm 
50 http://www.ipo.gov.uk/informatics-reports 
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 គូត្បកួរត្បប្ជងឆ្េ រនវៈ ផ្សតេ់នូវព័រ៌មានពីគូត្បកួរត្បប្ជងដោយដត្បើត្បាស់ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម 

 ការដផ្សារចំដណោះែឹងៈ វភិាគេំ ូរចំដណោះែឹងនិងការស ការ 
 ព័រ៌មានតាម្រំបន់ៈ ដត្បៀបដធៀបទី្ផ្សាររវាងត្បដទ្សនិងរំបន់។ 

ត្កដ កដម្ើេដគេបំណងជាក់ោក់ប្ែេមានកនុងការសិការបស់ IPO សតីពីការបដងកើរថាម្
ពេពីសំណេ់ មានការផ្សតេ់ដ រុផ្សេែូចខាងដត្កាម្ៈ 

 ផ្សតេ់នូវការវភិាគពីទិ្ែាភាពទូ្ដៅននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងមូ្េកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា
ថាម្ពេពីសំណេ់ 

 ផ្សតេ់នូវការវភិាគពីការស្រសាវត្ជាវននកត្មិ្ររបស់ចត្កភពអង់ដគេស ដធៀបដៅស ភាពអឺរ  បុ និង
ពិភពដោកទំាងមូ្េ 

 កំណរ់អរតសញ្ញា ណត្កមុ្  ុនសកម្មចម្បងៗ និងសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ធំៗ។ 
ដគេបំណងននែំណាក់កាេទី្២ ត្រូវបានដរៀបចំដោយដផ្ទត រដេើថាម្ពេរបស់ចត្កភព

អង់ដគេសពីទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសំណេ់ ប្ែេត្គបែណត ប់ដេើៈ 
 វស័ិយបដចាកវទិ្ាជាក់ោក់ៈ ឧសម័នជីវសាស្តសត/ជីវអីុត្ែូប្សនពីសំណេ់ 
 បដចាកវទិ្ាថ្មីៗ 
 ត្បដភទ្អនកដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ចត្កភពអង់ដគេសៈ  ណិជជកម្ម  ការសិកា

អប់រ ំឬរោា ភិបាេ 
 សកម្មភាពននអនកដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ និងវសិាេភាពននផ្សេប ោះ េ់កនុង

ចត្កភពអង់ដគេសទំាងមូ្េ 
 ការរមួ្បញ្ាូ េចំណារ់ថាន ក់IPC-ដែើម្បបីដងកើរជាត្កមុ្ែ៏ធំមួ្យនិងដផ្ទត រកាន់ប្រខាេ ំងដេើេទ្ធផ្សេ 
 បដងកើរនិងប្កេម្ែប្ផ្សនទី្ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចត្កភពអង់ដគេស។ 

ដគេបំណងកនុងែំណាក់កាេទី្២ ជាពិដសសបងាា ញថាដរើរដបៀបបដងកើរ PLR ប្ែេអាចជួយ
ែេ់ការអភិវឌ្ឍន៍ននបដចាកវទិ្ាប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេ ំង កនុងប្ែនយុតាត ធិការជារិ។ ការវនិិដោគកនុង    
បដចាកវទិ្ាប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេ ំង ជួយបដងកើរឲ្យមានទំាងម្ជឈម្ណឌ េសិកានិងឧសា កម្មែ៏េែ 
កនុងត្បដទ្ស ប្ែេប្រងប្រឈានដៅរកការដកើនដ ើងចំនួនអងគភាពប្ែេនឹងបដងកើរឲ្យមានដរាងចត្កផ្ស
េិរនិងស្រសាវត្ជាវកនុងត្បដទ្ស។  
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៥.១.១.៤ ការដផ្សារបដចាកវទិ្ា និងការផ្សតេ់អាជាា ប័ណណ 
 ដែើម្បីជួយែេ់ឧសា កម្មប្ែេមានទី្តំាងកនុងត្បដទ្សរបស់ខេួន រោា ភិបាេត្បដទ្សជាដត្ចើន 
 ដពេថ្មីៗដនោះ បានចាប់ផ្សតេ់ទិ្ញត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុង ម្អងគភាពផ្សេិរកម្ម
កនុងប្ែនយុតាត ធិការរបស់ខេួន។  អរថបទ្ព័រ៌មានដេើការអនុវរតដនោះប្ែេមានត្បភពម្កពី Reuters51 
បានបងាា ញេម្ែិរពីការអនុវរតដនោះ៖ 
 France Brevets ត្រូវបានោក់ឲ្យែំដណើ រការកនុងឆ្ន ំ២០១១ ជាមួ្យត្បាក់ ១០០ោន អឺរ   ូ ប្ែេ
 ក់កណាត េបានម្កពីរែា និង ក់កណាត េដទ្ៀរបានពី Caisse des Depots វនិិដោគិនត្គប់ត្គង
ដោយរែាកនុងការអភិវឌ្ឍដសែាកិចាបារាងំ។ 
 Pascal Asselot ត្បធានត្បគេ់អាជាា ប័ណណពី France Brevets បាននិោយថា ដោយការ
ត្បមូ្េផ្សតុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាមួ្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ប្ែេបានទិ្ញពីអាជីវកម្មបារាងំ និងបរដទ្ស 
France Brevets មានបំណងបញ្ាុ ោះបញ្ាូ េត្កមុ្  ុនដផ្សសងដទ្ៀរ ឲ្យចុោះ រថដេខាដេើអាជាា ប័ណណនិង
បង់កនត្ម្ោភការជូនែេ់រាជវងស។ Asselot បាននិោយថា ត្បសិនដបើ France Brevets អាច
បងាា ញេំ ូរននចំណូេោ ងកាក់កប កតីសងឃមឹ្គឺអាចទាក់ទាញការវនិិដោគឯកជនប្ែេមាននិរនត
ភាព។ 
 របកគំដ ើញកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់កូដរ   (Korea's Intellectual Discovery)ប្ែេបានចាប់ដផ្សតើម្
កនុងឆ្ន ំ ២០១០ ចំដពេប្ែេរោា ភិបាេមានការត្ពយួបារម្ភថាត្កមុ្  ុនកនុងស្រសុក មានការបារ់បង់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចម្បងៗ ប្ែេអាចត្បឆំ្ងរបម្កវញិដោយត្កមុ្  ុនបរដទ្ស គឺមានទឹ្ក
ត្បាក់ ១៤០ ោនែុោេ អាដម្រកិននការដបតជាា ចិរតរបស់រាជរោា ភិបាេ ។ 
 ត្កុម្  ុនធំៗរបស់កូដរ  ខាងរបូង ែូចជាត្កុម្  ុន Samsung Electronics Co Ltd និង LG 
Electronics បានចុោះ រថដេខាជា "ភាគទុ្និក" ផ្សតេ់ឲ្យរបកគំដ ើញកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នូវចំណូេបប្នថម្
ជាថ្នូនឹងអាជាា ប័ណណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ខេួន។  
 Chant Kim អនកត្គប់ត្គងទូ្ដៅរបស់របកគំដ ើញកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  បានដត្បៀបដធៀបត្កុម្  ុន
ដៅនឹងRPX Corp ប្ែេមានមូ្េោា នដៅ San Francisco ប្ែេបានទ្ទួ្េការការ រដោយ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះសមាជិករបស់ខេួន ប ុប្នតមិ្នបានផ្សតួចដផ្សតើម្បណតឹ ងដទ្។ 
 PLRs ជាទូ្ដៅត្រវូបានដត្បើត្បាស់ដោយអងគភាពប្សវងរកការដផ្សារបដចាកវទិ្ានិងផ្សតេ់អាជាា    
ប័ណណ ដែើម្បីប្សវងយេ់ពីអវីប្ែេអងគភាពែនទ្ដទ្ៀរបានវនិិដោគដៅវស័ិយជាក់ោក់។ ត្បសិនដបើអងគ
                                                           
51 http://www.reuters.com/article/2013/03/20/patents-nations-idUSL1N0BZ10C20130320 
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ភាពដផ្សសងដទ្ៀរ បានវនិិដោគកនុងបដចាកវទិ្ាមួ្យ ជាពិដសសត្បសិនដបើការវនិិដោគដនោះត្រូវបានដធវើ
ដ ើងជាដត្ចើនឆ្ន ំមុ្ន វាហាក់មានការរពឹំងោ ងខពស់ថានឹងទ្ទួ្េែំណឹងពីការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនិងអាច
ទ្ទួ្េបានឬផ្សដេ់អាជាា ប័ណណបដចាកវទិ្ាប្ែេមានសកាត នុពេ។ 
 ដៅដពេប្ែេភាន ក់ងាររោា ភិបាេ បានបងាា ញពីការចាប់អារម្មណ៍ ដពេថ្មីៗកនុងវស័ិយដនោះវា
ត្រូវបានបដងកើរឲ្យបានការអនុវរតជាដត្ចើនឆ្ន ំម្កដ ើយ ដោយអងគភាពសាជីវកម្មបដចាកវទិ្ាធំៗ។ មាន
ឧទា រណ៍ត្កមុ្  ុនជាដត្ចើន ែូចជា Texas Instruments នឹង Tessera ប្ែេមានចំណូេភាគដត្ចើន
ពីការេក់ផ្សេិរផ្សេរបិូយ ប ុប្នតបានចាប់ដផ្សតើម្ដធវើការងាកទ្ត្ម្ង់អាជីវកម្មរបស់ខេួនដៅអាស្រស័យជា
ចម្បងដេើចំណូេពីការផ្សតេ់អាជាា ប័ណណ។  

៥.១.១.៥ ការស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍(R&D) 
 ែូចបានដ ើញការខិរខំថាន ក់ជារិកនុងអងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ចត្កភពអង់ដគេសជាឧទា រណ៍ 
ការដត្បើត្បាស់PLRs អាចមានឥទ្ធិពេដេើការសដត្ម្ចចិរតជំុវញិការវនិិដោគកនុងវស័ិយសិកានិងដែើម្
ទុ្នគម នត្បាក់ចំដណញកនុងការបដងកើរបដចាកវទិ្ាប្ែេមានរនត្ម្សម្ស្រសប ប្ែេអាចបដងកើនផ្សេិរ
ផ្សេកនុងស្រសកុរបស់ត្បដទ្ស។ រោា ភិបាេដត្បើត្បាស់ PLRs ដែើម្បីធា ថាការវនិិដោគកនុង R&D នឹង
 ំដៅរកបដចាកវទិ្ានិងឧសា កម្ម ប្ែេនឹងធា ែេ់ការត្បកួរត្បប្ជង ដពេអ គរកនុងវស័ិយ
ប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេ ំង។  
 ការយេ់ែឹងពីសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏មានឥទ្ធិខាេ ំងផ្សងប្ែរដេើ R&D ដោយសារ
េកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺជាសិទ្ធិរារាងំបុគគេែនទ្ និងអាចមានឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើេទ្ធភាព
កនុងការស្រសាវត្ជាវបនតកនុងវស័ិយប្ែេសថិរដត្កាម្វសិាេភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ត្បដទ្សដផ្សសង
គន អនុញ្ញា រឲ្យមានការដេើកប្េងចំដ ោះការស្រសាវត្ជាវដផ្សសងគន ទាក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម។ ទំ្ព័រ Wikipedia សតីពីការដេើកប្េងចំដ ោះការស្រសាវត្ជាវ52 ផ្សតេ់នូវដសចកតីេម្ែិរននត្កបខ័ណឌ
អនតរជារិជំុវញិការដេើកប្េងដនោះ ែូចខាងដត្កាម្ៈ 
 មាត្តា៣០ននកិចាត្ពម្ដត្ពៀងTRIPs របស់ WTO អនុញ្ញា រឲ្យមានការដេើកប្េងត្បដភទ្ដនោះ៖ 

   “ សមាជិកទាំងឡាយអាចផ្សតេ់ការដេើកប្េងប្ែេមានកត្មិ្រចំដ ោះសិទ្ធិផ្ទត ច់មុ្ខប្ែេ
ត្បគេ់ឲ្យដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឲ្យប្រការដេើកប្េងដនោះមិ្នដធវើឲ្យប ោះ េ់ដោយគម នដ រុ
ផ្សេសម្រម្យែេ់អាជីវកម្មធម្មតាននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងមិ្នដធវើឲ្យខូចខារដោយគម នដ រុ

                                                           
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Research_exemption 
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ផ្សេសម្រម្យែេ់ត្បដោជន៍ស្រសបចាប់ននមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយពិចារណាែេ់ផ្សេ
ត្បដោជន៍ស្រសបចាប់ននររិយជន។” 
 PLRs ជាវធីិសាស្តសតែ៏េែកនុងការកំណរ់ពីបដចាកវទិ្ាប្ែេ ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម និងត្បដទ្សណាប្ែេសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅជាធរមាន។ ត្បសិនដបើការផ្សតួចដផ្សតើម្ R&D 
កនុងរំបន់ជាក់ោក់ណាមួ្យ គឺជាដគេបំណងមួ្យននរបាយការណ៍ ដ ោះការពិភាកាពីចាប់សតីពី
ការដេើកប្េងចំដ ោះការស្រសាវត្ជាវកនុងរំបន់ដ ោះគួរត្រូវោក់បញ្ាូ េ។  
 ត្កុម្  ុនសាជីវកម្ម ក៏ជាកម្មវរថុននចេករែូចគន ផ្សងប្ែរ ដៅដពេប្ែេដធវើដសចកតីសដត្ម្ច
ចិរត R&D និង PLRs គឺភាគដត្ចើនបានបដងកើរដ ើងកនុងវស័ិយដនោះ ក៏ែូចជាដែើម្បីគំត្ទ្ែេ់ការត្គប់    
ត្គង។ ឧទា រណ៍ជាក់ោក់ែ៏េែពីបញ្ញា ដនោះ គឺ Safe Harbor exemptions ប្ែេអាចអនុញ្ញា រ
ចំដ ោះសកម្មភាព R&D កនុងការ ក់ព័នធនឹងការបដងកើរឱសថ្ទូ្ដៅ(generic drugs)។ ទំ្ព័រ Wikipedia 

សតីពីការដេើកប្េងចំដ ោះការស្រសាវត្ជាវ53 ពិភាកាសាថ នភាពដនោះផ្សងប្ែរៈ 
 កនុងចាប់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ការដេើកប្េងចំដ ោះការស្រសាវត្ជាវ ឬ safe harbor 

exemption គឺជាការដេើកប្េងចំដ ោះសិទ្ធិប្ែេទ្ទួ្េបានពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេជា
ពិដសស ក់ព័នធជាមួ្យនឹងឱសថ្។ តាម្រយៈការដេើកប្េងដនោះ ដោយមិ្នគិរពីសិទ្ធិត្បកាសនីយ   
បត្ររកកកម្ម ការដធវើការស្រសាវត្ជាវនិងដរសតសត្មាប់ដរៀបចំសំុការអនុញ្ញា រ ែូចជា ការដធវើការស្រសាវត្ជាវ
ដោយ FDAកនុងស រែាអាដម្រកិ មិ្នប្ម្នជាការរដំោភបំ នសត្មាប់រយៈដពេកត្មិ្រមួ្យ មុ្នដពេ
បញ្ា ប់រយៈដពេការ រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ ោះដទ្។ ការដេើកប្េងដនោះ អនុញ្ញា រឲ្យផ្សេិរករ
ទូ្ដៅ ដរៀបចំឱសថ្ទូ្ដៅជាមុ្នដពេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផុ្សរកំណរ់។ 
 កនុងស រែាអាដម្រកិ ការដេើកប្េងដនោះ ជាបដចាកដទ្សដៅផ្សងប្ែរថា § ២៧(e)(១)ការដេើក
ប្េង ឬ ការដេើកប្េង Hatch-Waxman។ រុោការកំពូេស រែាអាដម្រកិ ថ្មីៗដនោះ បានចារ់ទុ្ក 
វសិាេភាពននការដេើកប្េង Hatch-Waxman កនុងដរឿង Merck v. Integra។ រុោការកំពូេបាន
សដត្ម្ចថាេកេនតិកៈដេើកប្េងពីការរដំោភបំ នរាេ់ការដត្បើត្បាស់សមាសធារុ ប្ែេទាក់ទ្ងនឹង
ការបញ្ជូ នព័រ៌មានដៅរាជរោា ភិបាេដៅតាម្ចាប់ត្គប់ត្គងការផ្សេិរ ការដត្បើត្បាស់ ឬ ប្ចកចាយ    
ឱសថ្។  
 ដៅកាណាោ ការដេើកប្េងដនោះ ត្រូវបានដគដៅថា បទ្បបញ្ារតិ Bolar ឬ Roche-Bolar ប្ែេ
ដឈាម ោះដនោះត្រូវបានោក់ប ា ប់ពីដរឿងកតី Roche Products v. Bolar Pharmaceutical ។ 
                                                           
53 Ibid 
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 ដៅស ភាពអឺរ  បុ គឺបានោក់ឲ្យមានការអនុញ្ញា រការដេើកប្េងែូចគន ដនោះប្ែរ តាម្    EC 

Directives 2001/82/EC (ប្ែេបានដធវើវដិសាធនកម្មដោយDirective 2004/28/EC ) និង 
2001/83/EC(ប្ែេបានដធវើវដិសាធនកម្មដោយ Directives2002/98/EC, 2003/63/EC, 2004/24/EC 

and 2004/27/EC)។ 

 ទំាងកនុងបរបិទ្រោា ភិបាេ និងត្កុម្  ុនសាជីវកម្ម PLRs គឺជាឧបករណ៍ែ៏មានសារៈសំខាន់
ចំដ ោះការប្សវងយេ់ពីបរសិាថ នននការត្បកួរត្បប្ជងជំុវញិការស្រសាវត្ជាវពីវស័ិយប្ែេមានត្បដោជន៍ 
និងរកឲ្យដ ើញថាត្កុម្ណាមួ្យប្ែេមានចំណាប់អារម្មណ៍កនុងការផ្សតួចដផ្សតើម្ការស្រសាវត្ជាវបនតមានដសរ ី
ភាពដធវើប្បបដ ោះរដៅដទ្ៀរ។  
៥.១.២ ការដត្បើត្បាស់សត្មាប់អាជីវកម្មឬសាជីវកម្ម 
 ដៅដពេប្ែេមានភាពជាន់គន មួ្យចំនួនរវាងការដត្បើត្បាស់ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម និង PLRs សត្មាប់ការសដត្ម្ចចិរតពីដគេនដោបាយរបស់រាជរោា ភិបាេ ដៅដត្កាម្កាេៈ    
ដទ្សៈប្ែេឧបករណ៍ទំាងដនោះ ប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់អាជីវកម្ម ឬសាជីវកម្ម អាចមានភាព
ខុសគន ។ វធីិសាស្តសតដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរ PLRs ដៅដត្កាម្កាេៈដទ្សៈទំាងពីរ មានភាពត្បហាក់
ត្បប្ េគន  ប ុប្នត ការអនុវរតទំាងកនុងរយៈដពេខេី និងរយៈដពេប្វង អាចមានភាពខុសគន ែ៏គួរឲ្យករ់
សមាគ េ់។ 

៥.១.២.១ ការត្គប់ត្គងគូត្បកួរត្បប្ជង 
 ការត្បកួរត្បប្ជង គឺជាដគេការណ៍ប្ែេមានជាប់ ក់ព័នធនឹងអាជីវកម្ម ដ ើយវាដសាើរប្រ
មិ្នអាចរកឧសា កម្មដជាគជ័យ ប្ែេគម នការត្បកួរត្បប្ជងជាមួ្យអងគភាពប្ែេដកងចំដណញដេើ
ត្កុម្  ុនដផ្សសងដទ្ៀរកនុងទី្ផ្សារ។ ដោយសារអាជីវកម្ម មានការត្បកួរត្បប្ជងជាមួ្យអាជីវកម្មដផ្សសង
ដទ្ៀរ ការប្សវងយេ់ពីេទ្ធភាព ធនធាន និងជំ ញរបស់គូរត្បកួរត្បប្ជង កាេ យជាធារុគនេឹោះមួ្យនន
យុទ្ធសាស្តសតសាជីវកម្ម។  
 គំនិរទាំងដនោះជាទូ្ដៅ ក់ព័នធនឹង Sun Tzu កនុងដសៀវដៅសតីពី សិេបៈននការដធវើសន្តងាគ ម្ Art 
of War ប្ែេគរ់បាននិោយថាៈ 
 ត្បសិនដបើអនកសាគ េ់សត្រូវនិងសាគ េ់ខេួនឯង អនកមិ្នចំាបាច់ខាេ ចពីេទ្ធផ្សេននការត្បយុទ្ធ
ទំាងមួ្យរយដ ោះដទ្។ ត្បសិនដបើអនកសាគ េ់ខេួនឯង ប ុប្នតមិ្នសាគ េ់សត្រវូ រាេ់ការទ្ទួ្េបាន
ដជាគជ័យ អនកនឹងទ្ទួ្េរងការបរាជ័យផ្សងប្ែរ។ ត្បសិនដបើអនកមិ្នសាគ េ់ទំាងខេួនឯងនិងសត្រូវផ្សង
ដ ោះ អនកនឹងបរាជ័យដៅរាេ់ការត្បយុទ្ធ។  
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 គំនិរដនោះ ប្រងប្រត្រូវបានដគយកម្កអនុវរតចំដ ោះយុទ្ធសាស្តសតអាជីវកម្ម និងជាពិដសស
ចំដ ោះឧសា កម្មប្ែេដផ្ទត រដេើវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ PLR ប្រងប្រដ្េើយរបដៅនឹងសំណួរែំបូងនន
ប្ផ្សនកយុទ្ធសាស្តសត ដរើគូរត្បកួរត្បប្ជងរបស់ខាុំមានសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងវស័ិយប្ែេមាន
ត្បដោជន៍ប្ែរឬដទ្? ពួកដគក៏ដេើកនូវសំណួរប ា ប់ផ្សងប្ែរ ដរើពួកដគមានចំនួនប ុ ម នដ ើយកនុងវស័ិ
យបដចាកវទិ្ាណាខេោះប្ែេដគត្គបែណត ប់? 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចផ្សតេ់ចំដណោះែឹង ែេ់កត្មិ្ររបស់អនកជំ ញប្ផ្សនកត្បកួរ
ត្បប្ជង ដពេដវោ និងការវនិិដោគ បប្នថម្ដៅដេើផ្សតេ់សិទ្ធិរារាងំអនកែនទ្។ ពួកវាកាន់ប្រមានសារៈ
សំខាន់កនុងឧសា កម្មបដចាកវទិ្ាធំៗ ដោយសារខេឹម្សារកនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវ
បានដបាោះពុម្ពផ្សាយប្រកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងគម នការពិពណ៌ ដៅកនុងត្បដភទ្ននការដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយដផ្សសងដទ្ៀរ។ 

៥.១.២.២ ការត្ររួពិនិរយបដចាកវទិ្ា 
 ត្កុម្  ុនសាជីវកម្ម ជាទូ្ដៅ មានទំ្ ក់ទំ្នងនឹងវស័ិយបដចាកវទិ្ាជាក់ោក់។ ឧទា រណ៍
កនុងឧសា កម្មឱសថ្ គម នត្កុម្  ុនមួ្យណាអាចមានជំ ញកនុងត្គប់ដរាគវនិិចឆ័យដ ោះដទ្។ ត្កុម្
  ុនភាគដត្ចើន ដផ្ទត រសំខាន់ដេើវស័ិយមួ្យចំនួនរូចប្រប ុដណាណ ោះ និងដផ្ទត រការខិរខំត្បឹងប្ត្បងរបស់
ដគកនុងវស័ិយទំាងដនោះ ដែើម្បីរារាងំបុគគេដផ្សសងដទ្ៀរ។ អាចមានគូត្បកួរត្បប្ជងជាក់ោក់ ប្ែេអងគ
ភាពនឹងត្រូវដធវើការត្រួរពិនិរយ ប ុប្នតគឺមានការទ្ទួ្េសាគ េ់ថានវវបបកម្មអាចដចញពី ត្បភពប្ែេមិ្ន
បានរពឹំងទុ្ក ដ ើយែរាបណាវាត្គបែណត ប់ដេើវស័ិយប្ែេមានត្បដោជន៍ ត្កុម្  ុនដ ោះនឹងប្សវង
យេ់ពីការអភិវឌ្ឍថ្មីទំាងដនោះ ដោយមិ្នគិរពីត្បភពរបស់វា។  
 ជាដរឿយៗ អងគភាពនឹងងាកដៅរកទី្ផ្សារថ្មី ឬចូេដៅកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាថ្មី ប្ែេពួកដគគម ន
បទ្ពិដសាធន៍ផ្ទា េ់ពីមុ្នម្ក។ ដៅដពេមានការដធវើែូចដនោះ PLR អាចផ្សតេ់នូវបញ្ញា ខាេ ំងែេ់រួអងគ
កំពូេ រកកករ និងអនុត្បដភទ្បដចាកវទិ្ាប្ែេ ក់ព័នធនឹងវស័ិយប្ែេមានត្បដោជន៍។ ដោយមាន
ទិ្ននន័យកនុងនែ ត្កុម្  ុនអាចកំណរ់ថាដរើពួកដគនឹងអភិវឌ្ឍបដចាកវទិ្ាថ្មី ឬដសនើសំុបដចាកវទិ្ាពីបុគគេ
ែនទ្ដទ្ៀរ។  
 PLR តាម្បដចាកវទិ្ាបានដផ្ទត រដេើវសិាេភាព ប្ែេខុសពីការដផ្ទត ររបស់គូត្បកួរត្បប្ជង 
និងមានភាពសកតិសម្សត្មាប់ផ្សតេ់មូ្េោា នននការចងត្កងព័រ៌មានេម្ែិរ  ក់ព័នធនឹងវស័ិយជាក់   
ោក់។ ដៅដពេប្ែេទ្ទួ្េបានចំដណោះែឹងមូ្េោា ន ការត្ររួពិនិរយបនតក៏អាចបដងកើរដ ើង ដោយ
ដត្បើត្បាស់ PLR ជាមូ្េោា នផ្សងប្ែរ។  
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៥.១.២.៣ ការរមួ្បញ្ាូ េគន  និងការទិ្ញយក 
 អងគភាពប្ែេយេ់ែឹងពីបដចាកវទិ្ា នឹងដម្ើេដ ើញដេើផ្សេត្បដោជន៍នននវវបបកម្មនិងភាព
សកតិសម្របស់វា បប្នថម្ចំដ ោះដសែាកិចាប្បបត្បនពណីនិងកតាក ែំដណើ រការននទី្ផ្សារ ដៅដពេសដត្ម្ច
ថាដរើទិ្ញយក ឬ រមួ្បញ្ាូ េគន ជាមួ្យត្កុម្  ុនដផ្សសងដទ្ៀរ។ បដចាកវទិ្ាប្ែេប្ផ្សែកដេើការវាយរនម្េ
ត្រឹម្ត្រូវ គឺមានភាពចំាបាច់ដែើម្បីធា ថាត្កុម្ពីរ មានភាពសកតិសម្នឹងគន  ដ ើយជាដរឿយៗត្រូវបាន
ដត្បើត្បាស់ដែើម្បីកំណរ់ចំនួនននភាពជាន់គន របស់បដចាកវទិ្ាទំាងដនោះ។  
 វាជាដរឿងធម្មតា ប្ែេដៅដពេប្ែេអងគភាពពីរដធវើការដេើវស័ិយបដចាកវទិ្ាប្រមួ្យ ពួកដគ
បានដត្ជើសដរ ើសដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតដផ្សសងគន កនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញា សំខាន់ៗ។ កនុងករណីដនោះ ត្កុម្
  ុន បានបំដពញបប្នថម្ឲ្យគន ដៅវញិដៅម្ក ដ ើយអាចមានការដេើកដ ើងោ ងរងឹមំាដែើម្បីគំត្ទ្
មូ្េដ រុននការរមួ្បញ្ាូ េគន ដនោះ ជាពិដសសដៅដពេប្ែេការរមួ្បញ្ាូ េគន  ត្គបែណត ប់ដេើវធីិ    
សាស្តសតសំខាន់ៗទាំងអស់សត្មាប់ដត្បើត្បាស់បដចាកវទិ្ា។  
 ដត្កាម្កាេៈដទ្សៈខុសគន  ជួនកាេត្រូវរកឲ្យដ ើញថា ការទិ្ញយកអាចផ្សតេ់េទ្ធភាពមិ្ន
សូវសំខាន់ ប្ែេមានស្រសាប់ចំដ ោះត្កុម្  ុនប្ែេទិ្ញយក។ ទិ្ែាភាពដនោះ អាចដកើរដ ើងចំដ ោះត្កុម្
  ុនធំនិងចំរោុះជារិ ឬ ត្កុម្  ុនប្ែេមានការ ក់ព័នធនឹងការរមួ្បញ្ាូ េជាដត្ចើន ឬការទិ្ញយកកនុង    
រយៈដពេខេី។  
 កនុងទិ្ែាភាពណាមួ្យននទិ្ែាភាពទំាងដនោះ PLRs ជាទូ្ដៅត្រូវបានបដងកើរដ ើងដែើម្បីដផ្ទត រ
កាន់ប្រេម្ែិរដេើអងគភាពប្ែេ ក់ព័នធ និងគដត្មាងសតីពីរដបៀបបញ្ាូ េធនធាន កនុងការដត្បៀបដធៀប
ជាមួ្យត្កុម្  ុនដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ ក់ព័នធនឹងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ 

៥.២ ការជត្ម្ញុឲ្យមានការបដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ដោយមានការត្កដ កដម្ើេមូ្េដ រុប្ែេអងគភាព    ចាប់អារម្មណ៍កនុងការវភិាគព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង ការ ក់ព័នធជាមួ្យការដធវើការសដត្ម្ចជាយុទ្ធសាស្តសត វាចំាបាច់ផ្សងប្ែរ
កនុងការត្កដ កដម្ើេទិ្ែាភាពនន PLRs ជាពិដសស និងរដបៀបប្ែេអាចសដត្ម្ចបានេទ្ធផ្សេជាអរិ
បបរមា។   
 កនុងជំពូកទី្៨ ប្ផ្សនកនីមួ្យៗនិងការវភិាគជាក់ោក់នឹងត្រូវបានកំណរ់ ប ុប្នតកនុងប្ផ្សនកដនោះ រនម្េ
 ក់ព័នធនឹងរបាយការណ៍ជាពិដសសចំដ ោះអរិថិ្ជនប្ែេប្ផ្សែកដេើបដចាកវទិ្ា អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច
ត្រូវបានដេើកដ ើង ។ 
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៥.២.១ ដរើរបាយការណ៍សត្មាប់នរណា? 
 ដែើម្បីឲ្យ PLR មានឥទ្ធិពេខាេ ំង អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ចត្រូវប្រអានវាមុ្នដគ។ ការពិចារណាពីរ
សំខាន់ៗ កនុងការកំណរ់ថាដរើ PLR នឹងត្រូវបានដគអាន និងអនុវរតតាម្បានេែ គឺអាស្រស័យដេើសាថ ន
ភាពអរិថិ្ជនរបស់អនកកនុងអងគភាព និងព័រ៌មានផ្ទា េ់ខេួនរបស់ដគប្ែេមានកនុងប្បបបទ្។  
 ជាឧទា រណ៍ ពិចារណាែំបូ ម នខាងដត្កាម្ប្ែេបងាា ញដៅត្បរិបរតិការកនុងអងគភាពៈ54 
 កំ ុសធំបំផុ្សរប្ែេខាុំដ ើញម្នុសសដធវើ គឺពួកដគបងាា ញដៅអនកត្គប់ត្គងជាន់ខពស់តាម្វធីិែូច
គន នឹងវធីិប្ែេពួកដគបងាា ញចំដ ោះស ដសវកិរបស់ដគ ឬត្កមុ្របស់ដគ។ចងចំាថាឋានៈកាន់ប្រខពស់
របស់បុគគេដៅកនុងអងគភាព របូភាពកាន់ប្រធំនិងកាន់ប្រដត្ចើន ននបញ្ញា ប្ែេដគនឹងត្រូវត្ប ម្ ។ 
ការគិរពីដ ើងឋានៈននការត្គប់ត្គង គឺែូចនឹងឧធមាភ គចត្កប្ែេដ ើងកាន់ប្រខពស់ ដៅកនុងេំ 
កាន់ប្រខពស់។ ដៅកត្មិ្រមូ្េោា ន អនកអាចដ ើញវរថុប្រដៅចំដ ោះមុ្ខអនកប ុដណាណ ោះ ប ុប្នតដៅដពេអនក
ដ ើងកាន់ប្រខពស់ អនកអាចដម្ើេដ ើញកាន់ប្រឆ្ា យ។  
 ដនោះមានន័យថា ដៅដពេអនកបងាា ញែេ់អនកត្គប់ត្គងថាន ក់ខពស់ អនកចំាបាច់ត្រូវគិរអំពីបញ្ញា  
និងការត្ប ម្   ពីត្ជុងការគិររបស់ពួកដគ មិ្នប្ម្នពីទ្សសនៈរបស់អនកដ ោះដទ្។ វាជាការងារ
របស់អនកដែើម្បបីងាា ញពីអនកប្ែេអនកដេើកដ ើងឲ្យស្រសបតាម្ដគេដៅ ទ្សសនៈវស័ិយ និងដបសក
កម្មរបស់ត្កុម្  ុន។ 
 ក៏ជាចំាបាច់កនុងការទ្ទួ្េសាគ េ់ថា មានទំ្ ក់ទំ្នងផ្សាុយគន រវាងសារៈសំខាន់ននរួ ទី្របស់
អរិថិ្ជនអនកកនុងអងគភាព និងរយៈដពេប្ែេផ្សតេ់ឲ្យអនកវភិាគកនុងការបងាា ញែេ់ពួកដគ។ ជាទូ្ដៅ 
ែូចពិភាកាដៅប្ផ្សនកប ា ប់ េកេណៈសំខាន់បំផុ្សរនន PLR គឺការប្ត្បកាេ យទិ្ននន័យដៅជាបញ្ញា និង    
ទ្សសនៈ ប្ែេ ំឲ្យសនសំដពេដវោរបស់អរិថិ្ជនកនុងការដធវើការដោយខេួនឯង។ កនុងប្ផ្សនកដនោះ ការ
អនុវរតខុសគន ននដពេដវោ ដពេដវោប្ែេមានដែើម្បីប្ចករបំ្េកទិ្ែាភាពសំខាន់ៗននការស្រសាវត្ជាវ 
នឹងត្រូវបានពិភាកា។ PLRs គួរបញ្ាូ េកនុងដសចកតីសដងេបត្បរិបរតិ ដ ើយត្បសិនដបើដនោះជាប្ផ្សនកប្រ
មួ្យប្ែេអរិថិ្ជនអាន វាចាំបាច់ត្រូវបញ្ាូ នសារ ឬទ្សសនៈប្ែេអនកវភិាគចង់បងាា ញ។ ពិចារណា
ដេើការបដងកើរទ្ត្ម្ង់ខុសគន នន PLR ប្ែេសម្ស្រសបចំដ ោះរួ ទី្ដផ្សសងៗគន កនុងអងគភាព ប្ែេមាន
អនតរកម្មនឹងវា។ 
 វាចាំបាច់ត្រូវដធវើការពិចារណាផ្សងប្ែរពីអនកដត្បើត្បាស់ PLR   និង គិរអំពីវធីិប្ែេពួកដគែំដណើ រ 
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ការនិងវភិាគព័រ៌មាន។ ត្រឹម្កត្មិ្រមួ្យ ម្នុសសមាន ក់អាចពិចារណាខួរខាងសាត ឬំខាងដ្វង ែូច
ពិភាកាខាងដត្កាម្ៈ55 
 អនុដោម្តាម្ត្ទឹ្សតីននភាពេុបដេើខួរខាងសាត ឬំខាងដ្វង ខួរមាេ ងៗត្គប់ត្គងត្បដភទ្ននការ
គិរខុសៗគន ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ដគនិោយថាម្នុសសចូេចិរតត្បដភទ្ននការគិរមួ្យជាងត្បដភទ្
ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ឧទា រណ៍ ដគនិោយថាម្នុសសមាន ក់ប្ែេដត្បើត្បាស់ខួរខាងដ្វង  មានដ រុផ្សេ 
មានការវភិាគ និងពិរត្បាកែជាង ចំប្ណកឯម្នុសសប្ែេដត្បើត្បាស់ខួរខាងសាត  ំមានការយេ់ដ ើញ
ត្រូវដ រដពញដោយគំនិរ និងភាពអរតដ ម័្រ។  
 ការស្រសាវត្ជាវ ដពេថ្មីៗ បានបងាា ញថាភាពខុសគន ដនោះ គឺមានភាពសាម្ញ្ាបំផុ្សរ។  ត្ទឹ្សតី
េម្ែិរ ក់ព័នធនឹង Socionics ផ្សតេ់នូវវធីិសាស្តសតេម្ែិរជាងវធីិសាស្តសតននការដរៀនសូត្រប្ផ្សែកដេើត្បដភទ្
បុគគេិកេកេណៈនន Myers-Briggs ។ ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពី Socionics អាចរកបានកនុងដគ ទំ្ព័រៈ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Socionics 

 ដៅដពេបដងកើរ PLR ត្រូវពិចារណាថាដរើអរិថិ្ជនសំខាន់ គឺជាអនកប្ែេមានគំនិរវភិាគ 
ប្ែេជាអនកចង់ដ ើញវឌ្ឍនភាពត្រឹម្ត្រវូប្ែេឈានែេ់ការសននិោា ន ឬ ជាអនកពូប្កស្រសដម្ើស្រសនម្ 
ប្ែេឆ្ប់អនុវរតការស្រសាវត្ជាវនិងផ្សេប ោះ េ់ននសញ្ញា ណននការយេ់ែឹងជាមុ្នរបស់ដគ។ វាជា
ការេែកនុងការពាោម្កំណរ់ត្បដភទ្ននអនកគិរទំាងពីរ ប ុប្នតត្រូវផ្សតេ់អាទិ្ភាពែេ់ត្បដភទ្បុគគេិក
េកេណៈរបស់អរិថិ្ជនសំខាន់។ 

៥.២.២ ដរើវាជួយសនសដំពេដវោអរិថិ្ជនដោយរដបៀបណា? 
 ផ្សេិរផ្សេប្ែេមានរនម្េបំផុ្សរ ប្ែេPLRផ្សតេ់ឲ្យអនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច គឺការសនសំដពេ     
ដវោ។ PLR យកទិ្ននន័យដៅ និងទិ្ននន័យមិ្នទាន់ែំដណើ រការដត្ចើន និងភាពេម្ែិរននការបដងកើរ និង
បញ្ញា ប្ផ្សែកតាម្ការវភិាគ ដ ើយហាក់សំខាន់ជាងដនោះដទ្ៀរ គឺការបកស្រសាយេទ្ធផ្សេដោយអនកវភិាគ
ប្ែេមានជំ ញ។ អនកវភិាគត្រូវទ្ទួ្េខុសត្រូវចំដ ោះការអនុវរតបញ្ញា ចំដ ោះបរបិទ្អាជីវកម្មជាក់
ោក់ ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរត និងផ្សតេ់នូវអនុសាសន៍ប្ែេអរិថិ្ជនអាចអនុវរតតាម្បាន។ អរិ-  
ថិ្ជន កំពុងប្សវងរកអនកវភិាគដែើម្បីផ្សតេ់នូវដោបេ់ជំ ញ និងទ្សសនៈប្ផ្សែកដេើចំដណោះែឹងរបស់ពួក
ដគដេើត្បធានបទ្ មិ្នប្ម្នទិ្ននន័យធម្មតាដ ោះដទ្។  
 ជួនកាេ ដនោះអាចជាការងារេំបាក ដ ើយ PLRs ជាដត្ចើន បានផ្សតេ់នូវដសចកតីសដងេប
ទិ្ននន័យ ដោយគម នចារ់វធិានការបប្នថម្ននការបកស្រសាយេទ្ធផ្សេ   តាម្ទ្សសនៈជាក់ោក់ប្ែេ ំ 
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ដៅរកការដចញរបាយការណ៍ែំបូង។  
 ចំាបាច់ត្រូវទ្ទួ្េសាគ េ់ផ្សងប្ែរថា អរិថិ្ជនមិ្នចាំបាច់យេ់ែឹងពីភាពខុសគន ននព័រ៌មាន
ត្បកាយនីយបត្ររកកកម្មដទ្ ដ ើយអាចមានការបកស្រសាយទិ្ននន័យខុស ត្បសិនដបើពួកដគមិ្នផ្សតេ់នូវ
ដសចកតីសននិោា នប្ែេទាញដចញពីការវភិាគ។ ការមានការបកស្រសាយពីអនកវភិាគប្ែេមានជំ ញ
ត្បភពទិ្ននន័យែ៏សំខាន់ដនោះ ក៏អាចជួយែេ់អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច ឲ្យរចួផុ្សរពីការអភិវឌ្ឍជំ ញ
ផ្ទា េ់ខេួនផ្សងប្ែរ។  

៥.២.៣ ដរើវាជួយបប្នថម្រនម្េែេ់ែំដណើ រការសដត្ម្ចចិរតោ ងែូចដម្តច? 
 ការសដត្ម្ចចិរតភាគដត្ចើន ត្រូវបានដធវើដ ើងដោយគម នបញ្ញា ត្រឹម្ត្រវូ ឬការវភិាគ  ំដៅរក    
ហានិភ័យខពស់។ ជាពិដសស អនកត្គប់ត្គងជាន់ខពស់ហាក់អាស្រស័យដេើបណាត ញអនកត្បឹកាដោបេ់
ត្បហាក់ត្បប្ េគន ប្ែេផ្សាុយពីការសដត្ម្ចចិរតប្ផ្សែកដេើទិ្ននន័យសត្មាប់បដងកើរយុទ្ធសាស្តសតអងគភាព ។ 
កនុងឧសា កម្មដែើរដោយបដចាកវទិ្ា បរមិាណទិ្ននន័យប្ែេមាន និងភាពសមុត្គសាម ញននបញ្ញា ជំុវញិ
ែំដណើ រការសដត្ម្ចចិរត ជាប្បបអាស្រស័យដេើបណាត ញផ្ទា េ់ខេួនបានបដងកើននូវហានិភ័យប្ែេអាចមាន
េទ្ធផ្សេទាបជាងការរពឹំងទុ្ក។  
 ការវភិាគទិ្ននន័យ អនុញ្ញា រឲ្យមានការប្សវងរកជដត្ម្ើសប្ែេមាន រមួ្ទំាងបានអនុញ្ញា រឲ្យ
ព័រ៌មានពីមុ្នប្ែេមិ្នត្រូវបានដេើកម្កពិចារណា  ដែើម្បីឈានដៅែេ់ការសដត្ម្ចចិរតជាេកេណៈ
ត្បព័នធ។ ដោយសារប្រជដត្ម្ើសនិងព័រ៌មានដត្ចើន ត្រូវបានដគពិចារណាពីហានិភ័យប្ែេ ក់ព័នធនឹង
ការបដងកើរយុទ្ធសាស្តសត ឬការសដត្ម្ចចិរតជាក់ោក់ មានកត្មិ្រទាប។ ហានិភ័យមិ្នអាចេុបបំបារ់
ទំាងស្រសងុដ ោះដទ្ ប ុប្នតដៅដពេទិ្ននន័យប្ែេមានត្រូវបានដគវភិាគ ដោយដត្បើត្បាស់វធិាននិងវធីិ
បប្នថម្ដផ្សសងៗដទ្ៀរ វាផ្សតេ់នូវភាពដជឿជាក់ប្ែេអនុសាសន៍ដសនើដ ើង បាន្េុោះបញ្ញា ងំពីេទ្ធផ្សេគួរ
ជាទី្ដពញចិរតសត្មាប់អាជីវកម្ម។  
 ពីទ្សសនៈអនកវភិាគ ដគអាចទ្ទួ្េបានេទ្ធផ្សេប្ែេមានរនម្េបំផុ្សរដៅដពេប្ផ្សនការបងាា ញ
ពីអនុសាសន៍ននការស្រសាវត្ជាវត្រវូបានបដងកើរដ ើង ដ ើយការអនុវរតន៍និងឥទ្ធិពេប្ែេត្បហាក់
ត្បប្ េចំដ ោះអងគភាព ត្រូវបានបញ្ញជ ក់ចាស់ោស់។ ជាក់ប្សតងតាម្ការនិោយ វារត្ម្វូឲ្យមាន
ការផ្សតេ់ដោបេ់ ការគំត្ទ្តាម្រយៈការបកស្រសាយការវភិាគទិ្ននន័យ និងផ្សតេ់ទិ្ែាភាពអាជីវកម្ម
សត្មាប់អនុវរតពីដេើវាបាន។  

៥.២.៤ ដរើអនកដត្បើត្បាស់វាយរនម្េត្បសិទ្ធភាពននរបាយការណ៍ោ ងែូចដម្តច? 
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 ែូចបានដេើកដ ើងតំាងពីជំពូកែំបូង ការបដងកើរ PLR គឺដត្បើត្បាស់ដពេដវោនិងការចំណាយ
ដត្ចើន ដ ើយវាចាប់ដផ្សតើម្ចាប់តំាងពីដពេអងគភាពកំពុងដរៀបចំ ិរញ្ាវរថុ ឬការវនិិដោគសំខាន់ៗ។ ការ
យេ់ែឹងពីរដបៀបប្ែេអនកដត្បើត្បាស់វាយរនម្េ PLR គឺជាធារុែ៏សំខាន់កនុងការធា ថាផ្សេិរផ្សេ
សដត្ម្ច ត្រូវបានដគដពញចិរត។  
 ជាទូ្ដៅ ចំដ ោះ PLR  ការវាយរនម្េគឺត្រូវពិនិរយដេើថាដរើមានសំណួរគឺសួរបានត្រឹម្ត្រូវឬដទ្ 
ដ ើយពួកវាត្រវូបានវភិាគត្រឹម្ត្រូវប្ែរឬោ ងណា។ វាកំណរ់ពីភាពសម្ដ រុសម្ផ្សេ និងបញ្ញជ ក់ពី
ភាពយុរតិធម៌្ននសកម្មភាព   ទាក់ទ្ងនឹងការសដត្ម្ចចិរត ក់ព័នធនឹងសំណួរ។ ជាចុងដត្កាយ វា
កំណរ់ពីត្បសិទ្ធភាពននេទ្ធផ្សេ ឬ ពីរដបៀបប្ែេដពេដវោនិងការខិរខំត្បឹងប្ត្បង ក់ព័នធ PLR

ត្រូវបានបំប្េងដៅជាេទ្ធផ្សេ និងផ្សតេ់នូវរនម្េែេ់ែំដណើ រការសដត្ម្ចចិរត។ 
 ការយេ់ែឹងពីបទ្ោា នទំាងដនោះ  ំដៅរកការបដងកើរ PLR ប្ែេមានរនម្េខពស់ ប្ែេផ្សតេ់នូវ
រនម្េរបសនងោ ងេែចំដ ោះការវនិិដោគវញិ និងមានហានិភ័យទាប ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរតប្ផ្សនក
បដចាកវទិ្ា។ ដៅដពេប្ែេអនកែឹក ំអាជីវកម្ម ោក់បងាា ញរបាយការណ៍ប្បបដនោះ ដ ើយរកដ ើញពី
រដបៀបប្ែេវាផ្សតេ់បញ្ញា សំខាន់ៗ ដគប្រងប្រ ំគន ំចង់បញ្ាូ េធារុទំាងដនោះកនុងដគេបំណងចម្បងៗ 
ដៅដពេអនុវរត។  

ជំពូក្ទី៦ 
ក្ិចចការពាក្់ព័នធនឹង្ការវិភាគ្ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មមនិង្ទដិ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្ក

ក្មម 
 ដៅដពេដធវើការវភិាគទិ្ននន័យ ការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់របាយ
កាណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLR) ឬ សត្មាប់គដត្មាងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគ
ដត្ចើន ដគមានមុ្ខងារ ឬការងារជាក់ោក់មួ្យចំនួន ប្ែេអនកវភិាគត្រូវពិចារណាកនុងការដត្បើត្បាស់។ 
បប្នថម្ដៅដេើសម្រថភាពវភិាគ ការងារមួ្យចំនួនគឺ ក់ព័នធនឹងការដរៀបចំទិ្ននន័យសត្មាប់ការវភិាគ
បនតប ា ប់ចំប្ណកអនកដផ្សសងដទ្ៀរផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់បងាា ញនូវេទ្ធផ្សេប្ែេទ្ទួ្េបានពីកិចា
ការវភិាគ។ 
 ជំពូកដនោះកំណរ់និងបងាា ញពីកិចាការដផ្សសងៗ  ក់ព័នធនឹងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និង PLRs ដ ើយផ្សតេ់ការពនយេ់ពីឧបករណ៍ប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់វភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និងឧបករណ៍ប្ែេដសនើដ ើងជាដត្ចើនដទ្ៀរប្ែេអាចដត្បើត្បាស់កនុងការអនុវរតកិចាការនីមួ្យៗ។ ដោយ
ការត្កដ កដម្ើេជាត្បព័នធននកចិាការទំាងអស់ដនោះប្ែេជាទូ្ដៅ ក់ព័នធនឹង PLRs  អនកវភិាគអាច
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ពិចារណាពីជដត្ម្ើស  ប្ែេមាន និងសដត្ម្ចថាធារុណាខេោះប្ែេត្រូវបញ្ាូ េកនុងការសិការបស់
ពួកដគ។  

៦.១ ទិ្ននន័យដោយប្ ក និងការចងជាត្កមុ្ 
 ការសំអារទិ្ននន័យ និងការចងជាត្កុម្ គឺជាែំដណើ រការដធវើទិ្ននន័យទំាងដនោះឲ្យមានេកេណៈ
សតង់ោរដោយនែ ឬ សវ័យត្បវរតិ ដែើម្បីប្ករត្ម្ូវកំ ុសឬភាពមិ្នអនុដោម្តាម្ ឬ ដែើម្បីចងត្កងត្កុម្
  ុនែូចគន ជាត្កុម្។ វាត្រូវការសត្មាប់អនកវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បកីារបដងកើរេទ្ធផ្សេ
ប្ែេ ក់ព័នធជាសថិរិ។ វាគឺចំាបាច់ ពីដត្ ោះទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅ មានភាពរដញ រនញ  
និងរត្ម្វូឲ្យមានការសំអារ ឬដធវើឲ្យមានេកេណៈសតង់ោរដែើម្បីបដងកើរបានជាេទ្ធផ្សេត្រឹម្ត្រូវ។ 
ឧទា រណ៍ ការត្បកបខុស គឺប្រងប្រដកើរមានដ ើងកនុងវស័ិយមួ្យចំនួន ដ ើយទាម្ទារឲ្យមានការ
ប្ករត្ម្ូវ។ មានធារុជាដត្ចើនប្ែេមានន័យែូចឬត្បហាក់ត្បប្ េគន  កនុងភាសាអង់ដគេស ដ ើយគួរ
ចងត្កងជាត្កមុ្ដៅដពេវភិាគគំនិរទំាងដនោះ។ 
 ការដត្បើត្បាស់ការសំអារទិ្ននន័យសាម្ញ្ា ឧទា រណ៍ 3M គឺជាការរាយជាបញ្ជ ីកនុងវស័ិយនន
អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម តាម្វធីិដផ្សសងជាដត្ចើន ែូចជា 3M  3M Inc., 3M Inc, និងដោយ
ដឈាម ោះដពញ Minnesota Mining និង Manufacturing។ ទំាងដនោះ រំណាងឲ្យត្កមុ្  ុនប្រមួ្យ និងត្រវូចង
ជាត្កុម្មួ្យ ឬ ដធវើឲ្យមានេកេណៈសតង់ោរដែើម្បីបដងកើរសថិរិឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវប្ែេ្េុោះបញ្ញា ងំពីផ្សេប ោះ
 េ់ទំាងឡាយរបស់អងគភាព។ ការចងត្កងត្កុម្  ុនទំាងដនោះដៅជាត្កុម្  ុនប្រមួ្យ គឺជាកិចាការ
សំអារទិ្ននន័យែ៏សំខាន់មួ្យ។  
 ជាដរឿយៗ វាត្រូវការចំណាយដពេដត្ចើនដែើម្បីដរៀបចំទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
សត្មាប់ការវភិាគ ជាងការវភិាគជាក់ប្សតង។ ដនោះគឺជាការពិរចំដ ោះការងារសំអារទិ្ននន័យ ប្ែេ
អាស្រស័យដេើវធីិសាស្តសតប្ែេដត្បើត្បាស់ អាចចំណាយដពេដត្ចើនដមា ង ត្បសិនដបើអនកដត្បើត្បាស់ កំពុង
ចងត្កងទិ្ននន័យដត្ចើន។ ជាពិដសសការសំអារទិ្ននន័យត្រូវបានអនុវរតចំដ ោះវស័ិយែូចខាងដត្កាម្ 
កនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មៈ 

 ការសំអារអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មៈ ជាធម្មតា វាជាកិចាការសំអារប្ែេដគ
និយម្ដត្បើត្បាស់ដោយសារកំ ុសអកេរាវរិទុ្ធ និងរំណាងដផ្សសងៗននដឈាម ោះត្កុម្  ុន។ ការ
សំអារបញ្ញា ដនោះ អាចដធវើដៅបានតាម្វធីិជាដត្ចើនខុសៗគន  រមួ្មាន bootstrapping, fuzzy logic 

algorithms និងវធីិសាស្តសតដធវើដោយនែែូចជាPivotTables ។  
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 ការសំអារដឈាម ោះរកកករៈ កំ ុសអកេរាវរិទុ្ធក៏ជាកំ ុសទូ្ដៅមួ្យកនុងបញ្ញា ដនោះប្ែរ ប ុប្នតជា   
ដរឿយៗ មានបញ្ញា ចំដ ោះការដត្បើត្បាស់ដឈាម ោះដពញ ដឈាម ោះកណាត េ ឬដគរត ម្របស់ពួកដគ 
និងកនុងករណីដត្បើត្បាស់ដគរត ម្ ប្ែេអាចមានការផ្ទេ ស់បតូរដៅដពេដរៀបអា  ិ៍ពិ  ិ៍។ 
ដឈាម ោះដៅអាសីុនិងេំោប់ននដឈាម ោះក៏បងកជាបញ្ញា ផ្សងប្ែរ ដៅដពេដធវើការសំអារចំដ ោះ
បញ្ញា ដនោះ។ 

 ដត្ៅពីការសំអារទិ្ននន័យប្ែេមិ្នត្រឹម្ត្រូវ ក៏មានការចងត្កងជាត្កមុ្ដែើម្បីត្បមូ្េផ្សតុំទិ្នន
ន័យកនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗ រមួ្មានែូចជា៖ 

 ការចារ់ថាន ក់បដចាកវទិ្ាៈ  កយែូចគន ពីការចងត្កងអរថបទ្កនុងវស័ិយទិ្ននន័យត្បកាសនីយ   ប
ត្ររកកកម្មែូចជា ដសចកតីសដងេប ដសចកតីអោះអាង ឬ ឧទា រណ៍ ត្រូវបានចងជាត្កមុ្រមួ្គន
រំណាងឲ្យដគេគំនិរប្រមួ្យ។ ឧទា រណ៍  កយជម្ាឺម្ហារ ីអាចពិពណ៌ ដោយដត្បើត្បាស់
 កយបប្នថម្ ែូចជា neoplasm។ ការចង កយជាត្កុម្ ដៅដពេបដងកើរចំណារ់ថាន ក់បដចាកវទិ្ា 
គឺរត្ម្ូវឲ្យមានដែើម្បធីា ថាដគេគំនិរប្ែេបានដកើរដ ើងប្ែេ ក់ព័នធ ត្រូវបានករ់ត្តា
កនុងដពេវភិាគ។ 

 Up Posting Classifications កម្មវរថុបដចាកវទិ្ា ប្រងប្រចារ់ថាន ក់ដោយបញ្ជ ីឋា នុត្កម្នន
ដគេគំនិរប ុប្នតអនកវភិាគមិ្នត្រវូដត្បើត្បាស់ពួកវាកនុងេកេណៈេម្ែិរឬមិ្នេម្ែិរដ ោះដទ្។ 
កនុងករណីដនោះ ចំណារ់ថាន ក់េម្ែិរអាចត្រូវបានចងជាត្កុម្រមួ្គន  និងត្រូវបានត្បមូ្េជាប្ផ្សនក
ននការោក់បញ្ាូ េកត្មិ្រខពស់។ ដត្បើត្បាស់ចំណារ់ថាន ក់ IPC ជាឧទា រណ៍ អនកវភិាគអាចចង
ជាត្កុម្នូវអនុត្កុម្ជាដត្ចើនរមួ្គន  ដ ើយោក់ដឈាម ោះមួ្យប្ែេរំណាងឲ្យដគេគំនិរទំាងមូ្េ 
ប ា ប់ម្កែំដណើ រការវាជាត្កុម្ប្រមួ្យ។ 

 ជាទូ្ដៅ វធីិសាស្តសតសត្មាប់សំអារបញ្ជ ីទិ្ននន័យ ឬចងដគេគំនិរជាត្កមុ្កនុងត្បកាសនីយ  
បត្ររកកកម្ម ចំាបាច់អាចមានការប្បងប្ចកជាពីរត្បដភទ្ៈ ដធវើដោយនែ និងសវ័យត្បវរតិ។ 
 វធីិសាស្តសតដធវើដោយនែ 
 វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ ទាម្ទារឲ្យអនកវភិាគដធវើការជាមួ្យធារុចូេនីមួ្យៗននទិ្ននន័យកនុងវស័ិយ
ណាមួ្យ។ វារត្ម្ូវឲ្យអនកវភិាគែឹងពីទំ្ ក់ទំ្នងរវាងធារុចូេមួ្យនិងធារុចូេដផ្សសងដទ្ៀរ និងអាច
ដធវើដសចកតីសដត្ម្ច ត្បសិនដបើការពិរវាជាធារុចូេប្រមួ្យ។ វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ អាចចំណាយដពេ
ដត្ចើន និងអាចសដត្ម្ចបានដោយដត្បើត្បាស់ Pivot Tables ឬ ដោយសត្ម្បសត្ម្ួេបញ្ជ ី វរថុមួ្យកនុង
ដពេមួ្យ។  
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របូទី្១ ការសំអារអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើ Pivot Table Function កនុង
Microsoft Excel ។ 

 Pivot Tables មុ្ខងារ Pivot Tables អាចអនុញ្ញា រឲ្យអនកដត្បើត្បាស់ដត្ជើសដរ ើសជួរមួ្យឬដត្ចើន
កនុងតារាង ដ ើយចងវាជាត្កមុ្។ ដៅដពេចងជាត្កុម្ ត្កុម្ថ្មីអាចោក់ដឈាម ោះថ្មីដែើម្បី្េុោះ
បញ្ញា ងំពីដឈាម ោះប្ែេដគចង់បានសត្មាប់ធារុចូេរមួ្គន ដ ោះ។សូម្ដម្ើេរបូទី្១ជាឧទា រណ៍
ននការដត្បើត្បាស់ Pivot Table សត្មាប់ការសំអារអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  

 Drag and Drop or Manual Grouping ឧបករណ៍មួ្យចំនួនផ្សតេ់នូវបញ្ជ ីធារុប្ែេមានកនុង     វ ិ
ស័យមួ្យ ដ ើយអាចឲ្យអនកដត្បើត្បាស់ ទ្មាេ ក់ធារុចូេមួ្យដៅដេើកំពូេននធារុចូេដផ្សសង
ដទ្ៀរ ដែើម្បីបដងកើរជាត្កុម្មួ្យ ឬអាចឲ្យដត្ជើសដរ ើសធារុចូេដត្ចើន ដ ើយប ា ប់ម្កចងជា
ត្កុម្ដោយចុចប្ផ្សនកខាងសាត រំបស់ដៅ  ឬចុចប ូរុង ។ ដៅដពេប្ែេធារុចូេត្រូវបានចងជា
ត្កុម្ ត្កុម្ថ្មីអាចោក់ដឈាម ោះថ្មីដែើម្បី្េុោះបញ្ញា ងំពីខេឹម្សាររបស់ធារុប្ែេបានបញ្ាូ េគន ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

វធីិសាស្តសតសវយ័ត្បវរតិ 
 វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ អាចែំដណើ របានដេើវស័ិយទំាងមូ្េននទិ្ននន័យប្ផ្សែកដេើការដត្បើត្បាស់កបួន
ដោោះស្រសាយ ឬការត្បមូ្េផ្សតុំទិ្ននន័យប្ែេបានឯកភាព។ ខណៈដពេប្ែេវាមិ្នសូវចំណាយដពេ
ដត្ចើនែូចវធីិសាស្តសតដធវើដោយនែ ភាពត្រឹម្ត្រូវននវធីិសាស្តសតដនោះ គឺេែែូចកបួនដោោះស្រសាយប្ែេបាន
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ដត្បើត្បាស់ឬចំដណោះែឹងរបស់បុគគេប្ែេបដងកើរការត្បមូ្េផ្សតុំការពិរ ។ វធីិសាស្តសតសវ័យត្បវរតិ រមួ្មាន
ការដត្បើត្បាស់ Fuzzy Logic និង Bootstrapping ។ 

 Fuzzy Logic កបួនដោោះស្រសាយដនោះ ពិនិរយដេើចររិេកេណៈប្ែេ ក់ព័នធនឹងធារុចូេនិង
កំណរ់េកេណៈសម្ននវរថុពីររំណាងធារុចូេែូចគន  ប្ែេប្ផ្សែកដេើភាពស្រសដែៀងគន ននធារុ
ទំាងដនោះ។ មានកបួនដោោះស្រសាយជាដត្ចើនខុសៗគន  ប្ែេអនុវរតវធីិដនោះ ដ ើយដត្ចើនមានភាព
សីុចងាវ ក់គន អាស្រស័យដេើកត្មិ្រននភាពត្បហាក់ត្បប្ េគន  ប្ែេទាម្ទារកនុងការចងត្កងជា    
ត្កុម្។ 

 Bootstrapping វធីិសាស្តសតដនោះ  ក់ព័នធនឹងការត្បមូ្េផ្សតុំបញ្ជ ីននធារុប្ែេមានេកេណៈសតង់
ោរ ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីចងធារុចូេជាត្កមុ្រមួ្គន ។ អងគភាពប្ែេបដងកើរត្បព័នធទិ្ននន័យ
ជាដរឿយៗនឹងដត្បើត្បាស់បញ្ជ ីទំាងដនោះដែើម្បីដធវើឲ្យត្បាកែថាពួកវាបានោក់បញ្ាូ េដត្កាម្ដឈាម ោះ
ែូចគន ចំដ ោះធារុចូេមួ្យ ដោយមិ្នគិរពីរដបៀបដត្បើត្បាស់វាកនុងត្បភពទិ្ននន័យ។ ត្កដ ក
ដម្ើេតារាង វាអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់កនុងការបំប្េងទិ្ននន័យដៅដៅជាធារុចូេប្ែេមាន   
សតង់ោរកនុងការចងត្កងទិ្ននន័យធំៗ។  
ឧបករណ៍ខាងដត្កាម្ ផ្សតេ់នូវទ្ត្ម្ង់ននការសំអារទិ្ននន័យ ឬការចងជាត្កុម្។ ដនោះមិ្នប្ម្នជា

បញ្ជ ីប្ែេកំណរ់ចំនួនដ ោះដទ្ ប ុនតផ្សតេ់នូវសំដណើ មួ្យចំនួនសត្មាប់ចាប់ដផ្សតើម្ជាមួ្យការងារដនោះ។ 
ព័រ៌មានទំ្ ក់ទំ្នងសត្មាប់ឧបករណ៍ទំាងដនោះ អាចរកបានកនុងប្ផ្សនកទី្៩.១ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។ 

 STN AnaVist ផ្សតេ់នូវការចងត្កងជាត្កមុ្ដោយនែ ប្ែេអាចរកាទុ្កដោយអនកដត្បើត្បាស់ 
 VantagePoin អាចឲ្យមានការបដងកើរអនកដត្បើត្បាស់ប្ែេកំណរ់ដោយដវចនស័ពា និងការចង

ជាត្កុម្តាម្ fuzzy logic 
 Orbit.com ផ្សតេ់នូវការចងត្កងជាត្កុម្ដោយនែប្ែេអាចរកាទុ្កដោយអនកដត្បើត្បាស់ តាម្    

អិុនធឺប្ណរ 
  Microsoft Excel រមួ្មានមុ្ខងាររបស់ Pivot Table សត្មាប់ការចងត្កងជាត្កុម្ដោយនែ។ 

បេក់ថ្មីៗដនោះប្ែេមានការដត្បើត្បាស់ដែើម្បីជួយែេ់ការសំអារអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម អាចរកបានកនុងដគ ទំ្ព័រ http://www.patinformatics.com/blog/patent-assignee-cleanup-using-

google-refine-openrefine-text-facets-and-clustering/។ 

ធនធានបប្នថម្សត្មាប់ការចងត្កងជាត្កុម្នូវដឈាម ោះអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ ត្រវូបានផ្សតេ់ឲ្យដោយអងគ
ភាពសត្មាប់កិចាស ត្បរិបរតិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ដសែាកិចា (OECD) ប្ែេបានបដងកើរការត្បមូ្េផ្សតុំនន
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ដឈាម ោះអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្រូវបានដគសំអារ ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ជាមួ្យ
វធីិសាស្តសតbootstrapping។ OECD     ផ្សតេ់នូវការពិពណ៌ ែូចខាងដត្កាម្ពីត្បព័នធទិ្ននន័យHAN56។ 

សុខែុម្នីយកម្មត្បព័នធទិ្ននន័យដឈាម ោះអនកោក់ កយដសនើសំុរបស់ OECD ផ្សតេ់នូវវច នុត្កម្
ននដឈាម ោះអនកោក់ កយដសនើសំុប្ែេបានេម្ែិរជាមួ្យទិ្ននន័យចុោះបញ្ជ ី ណិជជកម្ម ែូចដនោះ វាអាចផ្សគូរ
ផ្សគងបានោ ងងាយស្រសេួដោយអនកដត្បើត្បាស់ទំាងអស់។ ទិ្ននន័យដនោះ គឺអាស្រស័យដេើអនកោក់ កយ
ដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានោក់ កយដៅ EPO និងតាម្រយៈ PCT។ សំណំុទិ្ននន័យដនោះ 
បំដពញបប្នថម្ឲ្យវធីិសាស្តសត Eurostat’s សត្មាប់ដធវើសុខែុម្នីយកម្មដឈាម ោះអនកោក់ កយដសនើសំុ។ 

៦.២ បញ្ជ ជំី ន់ 
 ការបដងកើរបញ្ជ ី    គឺជាវធីិសាស្តសតសថិរិប្ែេផ្សតេ់នូវចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗ   ជា 
ដត្ចើនទាក់ទ្ងនឹងប្ម្ត្រសាស្តសតកនុងវស័ិយទិ្ននន័យនីមួ្យៗ។ ការកំណរ់អរតសញ្ញា ណរកកករកំពូេ
ទំាង១០ គឺជាឧទា រណ៍មួ្យននការបដងកើរបញ្ជ ីននរកកករកនុងការត្បមូ្េផ្សតុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
របូភាពទី្២ ផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍បញ្ជ ីប្ែេបដងកើរកនុង Microsoft Excel។ វធីិសាស្តសតប្ែេដគនិយម្
សត្មាប់បងាា ញបញ្ជ ី គឺការបដងកើរត្កា វិចសរសរ ឬអីុសតូត្កាម្។ ដនោះជាការវភិាគទ្ត្ម្ង់ពីរខាន រជាមួ្យ
បញ្ជ ីធារុចូេប្ែេជាទូ្ដៅបងាា ញដៅដេើអ័កស x និងចំនួនប្ែេដកើរដ ើងននការបញ្ាូ េដៅដេើអ័កស 
y ។  បញ្ជ ី និងត្កា វិចសរសរ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាដរឿយៗកនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង
កនុង PLRs ដោយសារពួកវាអាចឲ្យមានការដត្បៀបដធៀបជាសថិរិននស ត្គសពីរឬដត្ចើន កនុងវស័ិយ
ទិ្ននន័យែូចគន ។ ដែើម្បឲី្យមានភាពត្រឹម្ត្រូវននការបញ្ាូ េកនុងវស័ិយដ ោះ វារត្ម្ូវឲ្យមានសតង់ោរ ឬ
ការសំអារ ែូចប្ែេបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៦.១។  
 បញ្ជ ីប្ែេបានបដងកើរដ ើងជាដត្ចើន ត្រូវបានដធវើដ ើងកនុងកម្មវធីិតារាង ែូចជា Microsoft Excel 
ប្ែេ   វស័ិយទិ្ននន័យនីមួ្យៗប្ែេត្រវូបានវភិាគ  គឺរកដ ើញដៅកនុងជួរ រ ដ ើយធារុោច់ដោយ
ប្ កប្ែេត្រូវបានវភិាគ គឺមានដៅជួរដែក។ ជួរ រ ឬវស័ិយទិ្ននន័យអាចត្រូវបានរដត្ម្ៀបតាម្វធីិ   
ខុសៗគន ជាដត្ចើន ប ុប្នតជាដគេការណ៍វាសថិរកនុងេំោប់ដ ើងឬចុោះ។ កនុងជួរ រមានទិ្ននន័យតាម្
អកេរត្កម្ េំោប់ចុោះអាចចាប់ដផ្សតើម្ជាមួ្យធារុចូេប្ែេមានអកសរ Z ដ ើយអាចចុោះដត្កាម្តាម្ជួរ
 រែេ់អកសរ A ។ េំោប់ដ ើង អាចដធវើតាម្វធីិបន្តញ្ញា ស់វញិ ដ ើយជួរដែកប្ែេមានអកសរ A គឺដៅ
កំពូេដគ ដ ើយបនតតាម្ទិ្សចុោះែេ់ Z។ កនុងជួរ រប្ែេមានទិ្ននន័យជាដេខ េំោប់ចុោះ ចាប់ដផ្សតើម្

                                                           
56 http://www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentdatabases.htm 
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ពីចំនួនខពស់បំផុ្សរ និងបនតម្កដេខទាបបំផុ្សរ។ េំោប់ដ ើងកនុងជួរ រជាដេខ ចាប់ដផ្សតើម្ពីដេខរូច
ទាបបំផុ្សរ និងដឆ្ព ោះដៅដេខខពស់បំផុ្សរ។ កនុងករណីមួ្យចំនួន ដេខែូចគន  អាចមានកនុងជួរដែកជា
ដត្ចើន កនុងកាេៈដទ្សៈដនោះ ជាទូ្ដៅ មានជួរ រទី្ពីរ ប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បដីរៀបេំោប់ធារុចូេ
ប្ែេមានរនម្េែូចគន កនុងជួរ រទី្មួ្យ។  
 គួរមានការត្បងុត្បយ័រនដៅដពេដធវើការជាមួ្យជួរ រប្ែេមានទិ្ននន័យជាដេខ ដោយសារ 
ជួនកាេ ទិ្ននន័យទំាងដនោះ បញ្ាូ េតាម្េកេណៈអកេរត្កម្ ប្ែេផ្សាុយពីការបញ្ាូ េដោយដេខ។ ដៅ
ដពេមានករណីដនោះដកើរដ ើង ការរដត្ម្ៀប នឹងោក់ដេខ ១១ និង ១២ ជិរដេខ១ ប្ែេខុសពី
ដេខ ២ ែូចប្ែេវាគួរដៅ។ កនុងកម្មវធីិតារាងភាគដត្ចើន វាសាម្ញ្ាកនុងការដត្ជើសដរ ើសជួរ រ ដ ើយ
បំប្េងវាពីការបញ្ាូ េេកេណៈអកេរត្កម្ដៅជាដេខដោយផ្ទេ ស់បតូរទ្ត្ម្ង់ននការបញ្ាូ េកនុងជួរ រ។  
 ដៅដពេដរៀបកនុងជួរ រប្រមួ្យ វាចំាបាច់ដធវើឲ្យត្បាកែថាជួរ រដផ្សសងដទ្ៀរទំាងអស់កនុងការ
ត្បមូ្េផ្សតុំទិ្ននន័យ ត្រូវបានរដត្ម្ៀបកនុងត្បដភទ្ ក់ព័នធប្រមួ្យ។ កម្មវធីិតារាងភាគដត្ចើន សួរអនកដត្បើ
ត្បាស់ជាសវ័យត្បវរតិ ត្បសិនដបើពួកដគចង់ពត្ងីកជួរ រទំាងអស់ដៅដពេរដត្ម្ៀប ឬត្បសិនដបើពួកដគ
ចង់រដត្ម្ៀបជួរ រនីមួ្យៗ និងទុ្កជួរ រដផ្សសងដទ្ៀរដៅែប្ែេ។ ដនោះប្រងប្រជាករណី ដៅដពេ
ប្ែេបដងកើរបញ្ជ ីសត្មាប់ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេអនកដត្បើត្បាស់ចង់ពត្ងីកការរដត្ម្ៀប
ចំដ ោះជួរ រទំាងអស់។ 
 ចំនួនែងននការបញ្ាូ េប្ែេមានបងាា ញកនុងបញ្ជ ីអាចបដងកើរតាម្វធីិដផ្សសងៗជាដត្ចើន។ ការ
ដត្ចាោះអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីេុបដចាេជួរដែកទំាងអស់ កនុងតារាងដេើកប្េងប្រជួរណាមួ្យប្ែេមាន
រនម្េជាក់ោក់។ ប ា ប់ពីការដត្ចាោះត្រូវបានបំដពញរចួរាេ់ អនកវភិាគអាចរាប់ចំនួនជួរដែកប្ែេដៅ
សេ់និងោក់ដេខកនុងធារុចូេដ ោះ ដៅកនុងតារាងដោយប្ កពីគន ។ ែំដណើ រការដនោះដធវើម្តងដទ្ៀរ
ចំដ ោះធារុចូេពិដសសដផ្សសងដទ្ៀរកនុងជួរ រ ឬ វស័ិយណាមួ្យ។ វធីិដែើម្បបំីដពញែំដណើ រការដនោះ
ប្ែេមានត្បសិទ្ធភាព គឺដោយការដត្ជើសដរ ើសជួរដែកនិងជួរ រប្ែេ ក់ព័នធដ ើយបដងកើរ Pivot 

Table ពីជួរទំាងដ ោះ។ ដ ោះដពេបដងកើរដ ើយ ជាទូ្ដៅដៅកនុងតារាងោច់ដោយប្ ក កម្មវធីិនឹង
អនុញ្ញា រឲ្យអនកវភិាគ សដត្ម្ចវស័ិយទិ្ននន័យណាមួ្យគួររំណាងឲ្យជួរដែកកនុងតារាង និងមួ្យណា
គួរបដងកើរជាជួរ រ។ កនុងបញ្ជ ីសតង់ោរ  មិ្នអាចបប្នថម្ជួរ រប្ថ្ម្ដទ្ៀរកនុងតារាងបានដទ្ ដ ើយ
ផ្សេបូកសរបុននទិ្ននន័យប្ែេដត្បើត្បាស់កនុងជួរដែក  ត្រូវដត្បើត្បាស់កនុងប្ផ្សនកននរនម្េននការបដងកើរ
តារាង។ ែំដណើ រការដនោះ នឹងត្រូវបានដេើកដ ើងម្តងដទ្ៀរកនុងប្ផ្សនក៦.៣ ប ុប្នតវស័ិយបប្នថម្ ត្រូវបាន
បប្នថម្ជាជួរ រសត្មាប់ដត្បៀបដធៀបវស័ិយទំាងដនោះ។  
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 ដៅដពេប្ែេបញ្ជ ីត្រូវបានបដងកើរ ជួរដែកនិងជួរ រប្ែេរំណាងឲ្យបញ្ជ ីអាចមានការដត្ជើស
ដរ ើស និងអាចបដងកើរត្កា វិចសរសរដោយចុចដេើប ូរុងត្កា វិច ឬ ដោយដត្ជើសដរ ើសបញ្ជ ីរាយ ម្
ឧបករណ៍សម្ស្រសបដៅកនុងកម្មវធីិតារាង។ កនុង Microsoft Excel, ដៅដពេដត្ជើសដរ ើសបណតុំ ននជួរដែក
និងជួរ រ ត្កា វិចរបារ ត្កា វិចសរសរ ត្រូវបានបដងកើរដ ើង ដោយការដត្ជើសដរ ើសជដត្ម្ើសកនុងប្ផ្សនក
ត្កា វិចនន Ribbon ឬ ដត្កាម្កាត បញ្ជ ីត្កា វិច។ ដៅប្ផ្សនកែំបូងននប្ផ្សនកដនោះ ត្កា វិចរបារបានពិពណ៌ 
ពីកប្នេងប្ែេប្ែេធារុចូេត្រូវបានរាយកនុងអ័កស X។ កនុង Excel ត្កា វិចដផ្សតកត្បដភទ្ដនោះ សំដៅ
ែេ់ត្កា វិចជួរ រ។ ត្បសិនដបើវស័ិយននធារុចូេ ត្រូវបានរាយដេើអ័កស Y វញិ ដនោះសំដៅែេ់ត្កា
 វិចបញ្ឈរ ដ ើយត្រវូបានដៅថា ត្កា វិចសរសរកនុង Excel។   របូភាពទី្៣ បងាា ញពីត្កា វិចជួរ
 រននទិ្ននន័យប្ែេមានកនុងបញ្ជ ីពីរបូភាពទី្២។  

របូទី្២- បញ្ជ អីនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដត្បើត្បាស់ MS Excel 
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 ឧបករណ៍វភិាគភាគដត្ចើន មានកនុងប្ផ្សនក៩.១ ប្ែេរមួ្បញ្ាូ េមុ្ខងារសត្មាប់ការបដងកើរត្កា
 វិចធម្មតា ននវស័ិយព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់ព័នធកនុងត្បព័នធដនោះ។  

៦.៣ តារាងមា ត្ទី្សប្ែេដកើរដ ើងរមួ្គន  
 ការរាប់ឬការដត្បៀបដធៀបធារុចូេកនុងវស័ិយទិ្ននន័យប្រមួ្យ ត្រូវដធវើដ ើងដោយបដងកើរជាបញ្ជ ី 
ប្ែេបានដេើកដ ើងកនុងប្ផ្សនកមុ្ន។ ជាដរឿយៗ អនកវភិាគនឹងចង់ផ្សតេ់បរបិទ្បប្នថម្ែេ់ការដត្បៀបដធៀប
ដោយោក់បញ្ាូ េអញ្ញា រឬវស័ិយបប្នថម្កនុងការវភិាគរបស់ខេួន។ ឧទា រណ៍ វាពិរជាមានសារៈ
សំខាន់កនុងការប្សវងយេ់ថា ដរើអងគភាពណាប្ែេមានចំនួនឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកម្មដត្ចើន
ជាងដគកនុងវស័ិយបដចាកដទ្សណាមួ្យ ប ុប្នតភាពេម្ែិរនឹងទ្ទួ្េបានតាម្រយៈការសិកាដពេប្ែេ
អងគភាពទំាងដ ោះោក់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងដ ោះ។ វាប្រងប្រជាករណី ដៅដពេ
ប្ែេអងគភាពពីរមានចំនួនឯកសារសរបុត្បហាក់ត្បប្ េគន  ប ុប្នតអងគភាពណាមួ្យ បានោក់ កយ
មុ្នអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដោយដត្បើត្បាស់មា ត្ទី្សឬតារាងរមួ្គន  បរបិទ្បប្នថម្ទំាងដនោះអាចមានការ
រចួរាេ់កនុងការរំណាង ។  
 មា ត្ទី្សរមួ្គន  ក៏សំដៅផ្សងប្ែរែេ់តារាង និងត្រូវបានបដងកើរដ ើងដោយោក់វស័ិយទិ្ននន័យ
ដេើអ័កស X និង Y ឬកនុងតារាង។ ចំនួនប្ែេដកើរដ ើងជាន់គន ដេើកអ័កស X និង Y អាចដ ើញជាដេខ
កនុងមា ត្ទី្ស។ការរំណាងដនោះអាចអនុញ្ញា រឲ្យមានទំ្ ក់ទំ្នងរវាងវស័ិយព័រ៌មានពីរឬដត្ចើននិងផ្សតេ់
ជាការវាស់ប្វងពីភាពខាេ ំងរបស់ទំ្ ក់ទំ្នងដនោះ។ ដនោះត្រូវបានបកស្រសាយដោយដម្ើេដេើរនម្េប្ែេ
បានផ្សតេ់ដៅចំណុចត្បសពវ រនម្េកាន់ប្រខពស់ ទំ្ ក់ទំ្នងកាន់ប្រខាេ ំងរវាងធារុទំាងពីរ។  

របូទី្៣- ត្កា វិចបងាា ញពីទិ្ននន័យប្ែេបានម្កពីរបូទី្២។ 

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មតាម្ត្បដភទ្អនកោក់ កយដសនើសំុ 
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 ឧបករណ៍វភិាគភាគដត្ចើនប្ែេមានកនុងប្ផ្សនក ៩.១ រមួ្មានមុ្ខងារបដងកើរមា ត្ទី្សរមួ្គន  ដោយ
ដត្បើត្បាស់វស័ិយព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់ព័នធនឹងត្បព័នធដនោះ ប ុប្នតអនកវភិាគជាដត្ចើនដត្បើ
ត្បាស់ Pivot Tables កនុង Microsoft Excel  ដែើម្បបីដងកើរមា ត្ទី្សផ្សងប្ែរ។ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៦.៣ 
ជួរដែកនិងជួរ រប្ែេ ក់ព័នធត្រូវបានដត្ជើសដរ ើស ដ ើយPivot Table ត្រូវបានបដងកើរឲ្យមានដោយ
ដត្បើត្បាស់វាផ្សងប្ែរ។ ដៅដពេបដងកើរបានដ ើយ ជាទូ្ដៅកនុងតារាងដោយប្ ក កម្មវធីិអាចឲ្យអនក
វភិាគសដត្ម្ចវស័ិយទិ្ននន័យណាមួ្យគួរដៅជួរដែកកនុងតារាងនិងមួ្យណាគួរដៅជួរ រ។កនុងមា ត្ទី្ស
រមួ្គន  ោ ងដហាចណាស់វស័ិយទិ្ននន័យមួ្យដទ្ៀរ ត្រូវបប្នថម្ជាជួរ រកនុងតារាង ក៏ែូចជាវស័ិយកនុង
ជួរដែក និងចំនួនសរបុននវស័ិយដនោះប្ែេដត្បើត្បាស់កនុងជួរដែក ត្រូវដត្បើត្បាស់កនុងប្ផ្សនកននរនម្េននការ
បដងកើរតារាង។ 
 បញ្ញា ែូចគន ននការរដត្ម្ៀប ការសំអារ និង អនុវរតចំដ ោះមា ត្ទី្សរមួ្គន    ដៅដពេពួកវាដធវើ
ដៅដេើបញ្ជ ី។ របូទី្៤ បងាា ញពីឧទា រណ៍ននមា ត្ទី្សទូ្ដៅប្ែេដត្បៀបដធៀបឯកសារដោងដៅអនក
ទ្ទួ្េសិទ្ធិតាម្ឆ្ន ំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ។  

 
 

 

៦.៤ ការចារ់ជាត្កមុ្ និងចំណារ់ថាន ក់ 
 វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ អាចដត្បើត្បាស់ឆ្េ ស់គន បាន ប ុប្នតជាក់ប្សតងមានភាពខុសគន ខាេ ំងពីគន ។ 
កត្ម្ង ជាទូ្ដៅ ក់ព័នធនឹងវធីិសាស្តសតប្ែេគម នការត្ររួពិនិរយននការដរៀបចំបណតុំ ឯកសារ ប្ផ្សែកដេើ
ការដត្បៀបដធៀបភាពស្រសដែៀងគន រវាងឯកសារ។ ដោយមានចំនួនកំណរ់ននកត្ម្ងប្ែេបានកំណរ់

របូទី្៤- ការបដងកើរមា ត្ទី្សរមួ្គន ដោយដត្បើត្បាស់ Microsoft Excel ។ 
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ដពេែំបូង បណតុំ ឯកសារប្ែេមានធារុស្រសដែៀងគន  ត្រូវចងជាត្កមុ្មួ្យ។ ឯកសារកនុងកត្ម្ងមួ្យ 
គួរមានភាពត្បហាក់ត្បប្ េគន  ប ុប្នតត្រូវបានភាពខុសគន ពីកត្ម្ងឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ។ ប ុប្នតចំណារ់
ថាន ក់ជាទូ្ដៅត្រូវបានដធវើដ ើង ដោយដត្បើត្បាស់មា សីុនប្ែេត្រួរពិនិរយបានត្រឹម្ត្រូវកនុងការសិកាពី
វធីិសាស្តសតប្ែេបានដត្បើត្បាស់កនុងការកំណរ់េកេណៈសំខាន់ននឯកសារកនុងថាន ក់ណាមួ្យ។ឯកសារ
ថ្មីត្រូវបានដត្បៀបដធៀបនឹងបណតុំ ឯកសារប្ែេបានសិកា និងចារ់ដៅតាម្ថាន ក់ដោយប្ផ្សែកដេើភាព   
ស្រសដែៀងគន ននឯកសារប្ែេបានកំណរ់ដៅកនុងថាន ក់នីមួ្យៗរចួម្កដ ើយ។  
 តាម្រយៈដគ ទំ្ព័រ ផ្សតេ់នូវការបកស្រសាយពីកត្ម្ង ដធៀបនឹងចំណារ់ថាន ក់ និងវធីិសាស្តសត
សិកាពីមា សីុនត្រួរពិនិរយ ដធៀបនឹង វធីិសាស្តសតសិកាពីមា សីុនត្រួរពិនិរយមិ្នត្រួរពិនិរយៈ 
http://stackoverflow.com/questions/5064928/difference-between-classification-and-clustering-
in-datamining 
 
http://stackoverflow.com/questions/1832076/what-is-the-difference-between-supervised-
learning-andunsupervised-learning 
 

ដៅដពេចងត្កងជាត្កុម្ កបួនពីរប្ែេដគប្រងប្រដត្បើត្បាស់ គឺ k-means  និង force-directed 
placement: 

 K-means –វធីិសាស្តសតននការវភិាគកត្ម្ង ប្ែេបំប្បកជាប្ផ្សនក n ការអដងករដៅជាកត្ម្ង k 
ប្ែេការអដងករនីមួ្យៗជារបស់កត្ម្ងប្ែេមានម្ដធាបាយជិរបំផុ្សរ57

 

 Force Directed Placement –ដៅកត្មិ្រមូ្េោា នបំផុ្សរ កបួនដោោះស្រសាយពាោម្ោក់វរថុ
ប្ែេត្បហាក់ត្បប្ េឲ្យដៅជិរគន  និងវរថុប្ែេខុសគន ឲ្យដៅឆ្ា យពីគន ។ ែំដណើ រការ
ដនោះអាចទ្ទួ្េបានដោយបំោស់ទី្វរថុជំុវញិែំដណាោះស្រសាយ តាម្រយៈបដចាកដទ្ស
ត្បហាក់ត្បប្ េនឹង simulated annealing។ េកេណៈវនិិចឆ័យសត្មាប់បំោស់ទី្ដនោះ គឺ
ជាការដធវើអបបបរមាននថាម្ពេ58។ 

 ចូរត្កដ កដម្ើេចំណារ់ថាន ក់ កបួនដោោះស្រសាយពីរប្ែេជាដរឿយៗត្រូវបានអនុវរត គឺ Artificial 
Neural Networks និង Support Vector Machines: 

 Artificial Neural Networks –កនុងវទិ្ាសាស្តសតកំុពយូទ័្រនិងវស័ិយប្ែេ ក់ព័នធ Artificial 
Neural Networks គឺជាគំរបូ្ែេជត្ម្ុញដោយត្បព័នធសនសត្បសាទ្សរវ(ជាពិដសសខួរ
កាេ) ប្ែេមានេិទ្ធភាពអាចសិកាពីមា សីុន និងសាគ េ់ពីេំ ំ។ ពួកវា ប្រងប្របងាា ញ

                                                           
57 http://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering 
58 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download/doi:10.1.1.14.1822 

http://stackoverflow.com/questions/5064928/difference-between-classification-and-clustering-in-datamining
http://stackoverflow.com/questions/5064928/difference-between-classification-and-clustering-in-datamining
http://stackoverflow.com/questions/1832076/what-is-the-difference-between-supervised-learning-andunsupervised-learning
http://stackoverflow.com/questions/1832076/what-is-the-difference-between-supervised-learning-andunsupervised-learning
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ជាត្បព័នធអនតរទំ្ ក់ទំ្នងដកាសិកាសនសត្បសាទ្ ប្ែេអាចគណ រនម្េពីធារុចូេ 
ដោយការោក់ព័រ៌មានតាម្រយៈបណាត ញ59 

 Support Vector Machines គំរសិូកាប្ែេបានត្រួរពិនិរយ ប្ែេ ក់ព័នធនឹងការសិកា
កបួនដោោះស្រសាយ ប្ែេអាចវភិាគទិ្ននន័យនិងទ្ទួ្េសាគ េ់គំរ ូប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់សត្មាប់
ចំណារ់ថាន ក់ និងការវភិាគែំដណើ រថ្យចុោះ។ SVM មូ្េោា ន យកបណតុំ ទិ្ននន័យធារុចូេ 
ដ ើយពាករណ៍ចំដ ោះធារុចូេនីមួ្យៗ ប្ែេថាន ក់ពីរបដងកើរបានជាធារុដចញមួ្យ ដធវើឲ្យ
វាកាេ យជាការចារ់ថាន ក់ប ា រ់ដគេពីរប្ែេគម នេកេណៈត្បបូាប ីេីដរ។ ដោយការផ្សតេ់
ឧទា រណ៍ វិកហារ់មួ្យចំនួន ប្ែេចំណុចនីមួ្យៗគឺជារបស់ត្បដភទ្ណាមួ្យនន
ត្បដភទ្ទំាងពីរ កបួន វិកហារ់ដោោះស្រសាយSVMបដងកើរគំរមួូ្យប្ែេកំណរ់ជាឧទា រណ៍
ថ្មីកនុងត្បដភទ្ណាមួ្យឬត្បដភទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ60។ 

ដៅដពេអនុវរតចំដ ោះ PLRs និងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្បភពននអរថបទ្ប្ែេត្រវូ
បានដត្បើត្បាស់ជាដរឿយៗ ទំាងចំដ ោះកត្ម្ង និងការដធវើចំណារ់ថាន ក់ បានម្កពីដេខកូែចំណារ់ថាន ក់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម   ឬ អរថបទ្ដៅ ឬ អរថបទ្មានសតង់ោរ ប្ែេបានពីត្បភពឯកសារៈ 

 ដេខកូែចំណារ់ថាន ក់– ត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់កំណរ់ដោយកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  បដងកើរបានជាដេខ
កូែសតង់ោរ ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ជាម្ដធាបាយននការចារ់ថាន ក់ឯកសារ ប្ែេមានកម្មវរថុ
ត្បហាក់ត្បប្ េគន ។ 

 អរថបទ្ដៅ– ែំដណើ រននការកំណរ់អរតសញ្ញា ណដគេគំនិរនិងឃាេ  ប្ែេមានកនុងប្ផ្សនកជាក់
ោក់ននត្បភពឯកសារ ែូចជាដសចកតីសដងេបឬដសចកតីអោះអាង។ ែូចនឹងកត្ម្ងននរច សម្ព័នធ
ទិ្ននន័យ ដគេគំនិរ ដេើកប្េងប្រដេខកូែ ត្រូវបានចងជាត្កុម្នូវឯកសារប្ែេមានភាព
ជាន់គន កត្មិ្រខពស់។ 

 េកេខណឌ េិបិត្កម្ – អនកបដងកើរត្បព័នធទិ្ននន័យនន ដសចកតីសដងេប និងេិបិត្កម្ជាទូ្ដៅបដងតើរ
ជាបញ្ជ ីននេកេខណឌ ប្ែេមានឋា នុត្កម្ ប្ែេបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ចារ់ថាន ក់ឯកសារប្ផ្សែក
ដេើ កយនិងឃាេ ប្ែេមានសតង់ោរ។ ដោយសារបញ្ជ ីទំាងដនោះ ត្រូវបានដធវើឲ្យត្រូវតាម្សតង់ោរ
និងកំណរ់ជាក់ោក់តាម្កម្មសិទិ្ធបញ្ញា ពួកវាអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ចំដ ោះការចងជាកត្ម្ង។  
ចំដ ោះការពិភាកាបប្នថម្ដេើការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតប្ែេសិកាពីមា សីុន      កនុងការវភិាគ 

                                                           
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network 
60 https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine 
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ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សូម្ចូេដៅដម្ើេកនុងបេក់ែូចខាងដត្កាម្ៈ 
http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-1- 
clusteringclassification-and-spatial-concept-maps-oh-my/ 
 

http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-2-binary-
classificationfor-prioritizing-search-results/ 

 ឧបករណ៍ខាងដត្កាម្ មានមុ្ខងារចងជាកត្ម្ងឬចំណារ់ថាន ក់។ ដនោះមិ្នប្ម្នជាបញ្ជ ីប្ែេ
កំណរ់ដ ោះដទ្ ប ុប្នតវាផ្សតេ់នូវដសចកតីប្ណ ំសត្មាប់ចាប់ដផ្សតើម្កិចាការដនោះ។ ព័រ៌មានទំ្ ក់ទំ្នង
សត្មាប់ឧបករណ៍ទំាងដនោះ អាចមានកនុងប្ផ្សនក៩.១ ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។  

 Thomson Innovation –ផ្សតេ់នូវអរថបទ្ននការចងជាកត្ម្ង ដោយប្ផ្សែកដេើចំនងដជើង និងដសច
កតីសដងេប ប្ែេដត្បើត្បាស់ K-means សូម្ដម្ើេរបូទី្៥ សត្មាប់ជាឧទា រណ៍ 

 Relecura – ដគេគំនិរចងជាកត្ម្ង ប្ែេែក់ស្រសងនិងដធវើឲ្យមានសតង់ោរ ពីអរថបទ្កនុង   
មុ្ខងារប្ផ្សនទី្កម្មវរថុ 

 Intellixir –ផ្សតេ់នូវមុ្ខងារចងជាកត្ម្ង ប្ែេដត្បើត្បាស់ K-Means 
 Treperal –ផ្សេិរផ្សេ KMX រមួ្មានមុ្ខងារចំណារ់ថាន ក់ប្ផ្សែកដេើ Support Vector Machine។ 

 
 

របូទី្៥- ឧទា រណ៍ពីកត្ម្ងអរថបទ្ពីThomson Innovation ។ 

http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-1-
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៦.៥ ការកំណរ់ដគេការណ៍ទំ្ ំ 
 ការដធវើប្ផ្សនទី្ គឺ ក់ព័នធនឹងកត្ម្ង ឬ ការដធវើចំណារ់ថាន ក់ប្ែេមានការបញ្ាូ េកត្ម្ងឬ         
ចំណារ់ថាន ក់ឯកសារដៅកនុងត្បព័នធ ក់ព័នធ និងដរៀបចំឯកសារទំាងដ ោះកនុងេំ ទ្ត្ម្ង់ពីរខាន រ 
ដោយពិចារណាដេើភាពត្បហាក់ត្បប្ េននឯកសារប្ែេ ក់ព័នធគន  កនុងចំដណាម្បណតុំ ឯកសារ
ទំាងមូ្េ។ ឯកសារប្ែេមានធារុរមួ្គន  ត្រូវបានោក់កនុងេំ ជិរគន  ចំប្ណកឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ 
ប្ែេមិ្នសូវស្រសដែៀងគន  ត្រូវោក់ដៅឆ្ា យពីគន ។ 
 ប្ផ្សនក FAQ ដៅដេើឧបករណ៍ IN-SPIRE61  បងបែូនជាមួ្យនឹងឧបរកណ៍ ThemeScape ប្ែេ
បដងកើរែំបូងដៅកនុងបនាប់ពិដសាធន៍ជារិននទិ្ស យ័ពយននបា សីុភិច បានផ្សតេ់នូវការពនយេ់ែូចខាង
ដត្កាម្ ននែំដណើ រការប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់បដងកើរប្ផ្សនទី្េំ ៈ 
 ជាសដងេប IN-SPIRE™ បដងកើររំណាងប្បបពិជគណិរននឯកសារ ប្ែេត្រូវបានដរៀបចំជា
កត្ម្ង និងបងាា ញជាប្ផ្សនទី្ ប្ែេអាចបញ្ាូ េសត្មាប់ការវភិាគ។  
 កាន់ប្រជាក់ោក់ដទ្ៀរដ ោះ  IN-SPIRE™ អនុវរតជំហានែូចខាងដត្កាម្ៈ 

 មា សីុនដសកនអរថបទ្ដសកនតាម្រយៈបណតុំ ឯកសារនិងកំណរ់ដោយសវ័យត្បវរតិនូវ កយ ឬ
ត្បធានបទ្ខុសគន កនុងបណតុំ ឯកសារ ប្ផ្សែកតាម្ការវាស់ប្វងជាសថិរិននការប្បងប្ចក កយ ដន្ត វ
កង់ និងការដកើរដ ើងរមួ្គន ជាមួ្យ កយដផ្សសងដទ្ៀរ។  កយដផ្សសងគន  គឺជា កយប្ែេជួយ
ពិពណ៌ ពីភាពខុសគន ននឯកសារនីមួ្យៗកនុងបណតុំ ទិ្ននន័យពីឯកសារដផ្សសងៗដទ្ៀរ។
ឧទា រណ៍  កយ និង មិ្នត្រូវបានចារ់ទុ្កជា កយខុសគន  ពីដត្ ោះវាត្រូវបានដគដត្បើត្បាស់ជា
ញឹកញាប់កនងុរាេ់ឯកសារ។ កនងុបណតុំ ទិ្ននន័យប្ែេត្គប់ឯកសារ និោយពីបដចាកវទិ្ាណា
ណូ   កយ  បដចាកវទិ្ាណាណូ មិ្នប្ម្នជា កយខុសគន ដ ោះដទ្។  

 មា សីុនដសកនអរថបទ្ដត្បើត្បាស់ កយខុសគន ទំាងដនោះ បដងកើរបានជាសញ្ញា ពិជគណិរសត្មាប់
ឯកសារនីមួ្យៗកនុងបណតុំ ឯកសារ។ ប ា ប់ម្ក មានការដត្បៀបដធៀបភាពត្បហាក់ត្បប្ េគន
ោ ងេែិរេែន់ ំសញ្ញា ទំាងអស់ ដែើម្បីបដងកើរកត្ម្ងជាត្កុម្។  

 IN-SPIRE™ ដត្បៀបដធៀបកត្ម្ង  និងកត្ម្ងដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បីរកភាពស្រសដែៀងគន  និងរំដរៀប
កត្ម្ងទំាងដនោះកនុងេំ ប្ែេមានប្ផ្សនកដត្ចើន (ត្បប្ េ ២០០ អ័កស) ែូដចនោះកត្ម្ងត្បហាក់

                                                           
61 http://in-spire.pnnl.gov/faq_7.stm 
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ត្បប្ េគន  ត្រូវោក់ជិរគន ។ កត្ម្ងអាចត្រវូបានចារ់ទុ្កជាពពុោះែ៏ធំ ប ុប្នតប្រកនុងេំ ប្ែេ
មាន២០០អ័កស ជំនួសឲ្យេំ ប្ែេមានប្រ៣អ័កស។ 

 ការដរៀបចំកត្ម្ងប្ែេមានទិ្ែាភាពធំដនោះ ត្រូវបានបំប្បេងដៅជាទ្ត្ម្ង់ពីរខាន រ ដោយពាោម្
រការបូភាពប្ែេកត្ម្ងស្រសដែៀងគន ោក់ឲ្យដៅជិរគន  ដ ើយកត្ម្ងខុសគន ោក់ឲ្យដៅឆ្ា យពី
គន ។ ចុងដត្កាយ ឯកសារត្រូវបានបប្នថម្ដៅដេើរបូភាព ដោយដរៀបចំឯកសារនីមួ្យៗកនុងពពុោះ
អរបិូយននកត្ម្ងនីមួ្យៗ។ 

ប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរេំ អាចបដងកើរដ ើងផ្សងប្ែរដោយដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតចំណារ់ថាន ក់។ 
ចាស់ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ វធីិសាស្តសតប្ែេេបេីាញននវធីិសាស្តសតទំាងដនោះ គឺ Kohonen Self 

Organizing Map (SOM): 
Kohonen Self Organizing Maps –ត្បដភទ្បណាត ញសរនសត្បសាទ្សិបបនិមិ្រត ប្ែេបងវឹកកនុង

ការដត្បើត្បាស់ការសិកាប្ែេគម នការត្រួរពិនិរយ ដែើម្បីបដងកើរទ្ត្ម្ង់ខាន រទាប (ជាទូ្ដៅទ្ត្ម្ង់ពីរ
ខាន រ) ប្ញករំណាងននេំ ំធារុចូេននគំរបូ្ែេបានបងវឹក ដៅថា ប្ផ្សនទី្។ ប្ផ្សនទី្ដរៀបចំដោយខេួន
ឯង គឺខុសគន ពីបណាត ញសរនសត្បសាទ្សិបបនិមិ្រតកនុងន័យថា ពួកវាដត្បើត្បាស់មុ្ខជំ ញជំុវញិ 
ដែើម្បីរកាេកេណៈននេំ ធារុចូេ62។ 

សត្មាប់ការពិភាកាបប្នថម្ដេើការដត្បើត្បាស់ spatial concept maps កនុងការវភិាគត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម សូម្ចូេដៅដម្ើេបេក់ប ុសតិ៍ខាងដត្កាម្ៈ 
http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-3-spatial-
concept-mapsfor-exploring-large-domains/ 

 
ការពិភាកាបប្នថម្ដេើ ប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរេំ  មានដេើកដ ើងផ្សងប្ែរកនុងប្ផ្សនក៨.៦.២ ននម្គគុ

ដទ្ាសន៍ដនោះ។ 
ឧបករណ៍ខាងដត្កាម្ បងាា ញពីមុ្ខងារនន ការដធវើប្ផ្សនទី្េំ  ។ ដនោះមិ្នប្ម្នជាបញ្ជ ីប្ែេមាន

ចំនួនកំណរ់ដ ោះដទ្ ប ុប្នតត្គន់ប្រផ្សតេ់នូវដសចកតីប្ណ ំមួ្យចំនួនសត្មាប់ចាប់ដផ្សតើម្កិចាការដនោះ។ 
ព័រ៌មានទំ្ ក់ទំ្នងសត្មាប់ឧបករណ៍ទំាងដនោះ មានផ្សតេ់កនុងប្ផ្សនក៩.១ ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។  

 Thomson Innovation – ThemeScape បងាា ញកនុងរបូភាពទី្៦ គឺ កត្ម្ង K-means ជាមួ្យនឹង
ការបដងកើរប្ផ្សនទី្ទ្ត្ម្ង់ខាន រ-n ដៅជាទ្ត្ម្ង់ពីរខាន រ។ 

 STN AnaVist – ដត្បើត្បាស់ Force Directed Placement ដែើម្បីបដងកើរប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ។ 
                                                           
62 http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organizing_map 

http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-3-spatial-concept-mapsfor-exploring-large-domains/
http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-3-spatial-concept-mapsfor-exploring-large-domains/
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 Orbit.com – ផ្សតេ់នូវប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរដោយដត្បើត្បាស់ដគេការណ៍ត្បហាក់ត្បប្ េនឹង
ThemeScape។ 

 Treperal – ផ្សេិរផ្សេKMXបដងកើរនូវប្ផ្សនទី្ដោយដត្បើត្បាស់កត្ម្ងK-means។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦.៦ ស្រសទាប់ឬបណតុំ ព័រ៌មាន 
 អនកវភិាគប្ែេដម្ើេដេើអញ្ារតិ ឬវស័ិយប្រមួ្យ អាចមានេកេណៈមិ្នត្គប់ត្ជុងដត្ជាយ និងខវោះ
ខារបរបិទ្ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៦.៣។ ការោក់របូភាពពីរត្បដភទ្ដៅជិរគន  ឬ បប្នថម្ភាពត្ររួ
ដេើគន ដៅដេើការវភិាគអនុញ្ញា រឲ្យអនកវភិាគ ដោងដៅេកេណៈជាដត្ចើនននបណតុំ ទិ្ននន័យកនុងដពេ
ជាមួ្យគន  ដោយមិ្នចំាបាច់សួរអរិថិ្ជនឲ្យដោងត្រេប់ដៅការបងាា ញពីមុ្ន។ ការផ្សតេ់បរបិទ្
បប្នថម្កនុងរបូភាពប្រមួ្យ   អនុញ្ញា រឲ្យមានការដត្បៀបដធៀបបានោ ងស្រសេួនិងសំបូរប្បប រវាងធារុ 

របូភាពទី្៦ ប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ ThemeScape សត្មាប់ Wearable Fitness Bands 
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ចូេដផ្សសងៗគន ។ មានឧទា រណ៍៣ននបដចាកដទ្សដនោះបានផ្សតេ់ដែើម្បីបងាា ញពីរនម្េននវធីិសាស្តសតដនោះ។ 
 ត្កា វិចគំនរ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីដធវើឲ្យត្បដសើដ ើងវញិនូវត្កា វិចសតង់ោរ ឬ ត្កា
 វិចសរសរ ដៅដពេប្ែេចំាបាច់ប្សវងរកអញ្ារតិទី្២ ជាមួ្យនឹងចំនួនរិចននធារុចូេ ។ ត្បសិនដបើ
អញ្ារតិទី្២ មានរនម្េធំ អាចមានការដត្បើត្បាស់មា ត្ទី្សរមួ្ ដែើម្បីប្សវងរកធារុទំាងដនោះ។ រូបភាពទី្៧ 
បងាា ញពីត្កា វិចគំនរ ប្ែេត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បានោក់បងគរជាមួ្យឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេកំណរ់ដោយអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ព័រ៌មានដនោះ 
អាចផ្សតេ់ឲ្យដោយត្កា វិចោច់ដោយប្ ក ប ុប្នតកាន់ប្រមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងដនោះដទ្ៀរ ដធវើការ
រមួ្បញ្ាូ េអញ្ារតិ កនុងត្កា វិចប្រមួ្យ សត្មាប់ជាម្ដធាបាយននការដធវើការដត្បៀបដធៀប។ កនុងករណី
ដនោះ អនកវភិាគអាចបងាា ញថាដរើរច សម្ព័នធននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺជាការដត្បើត្បាស់
ចម្បងឬជាត្បដភទ្ននគំនូរ។  

 

 
  

 កនុងប្ផ្សនក៦.៥ បងាា ញពីការងារននការដធវើប្ផ្សនទី្ ការដធវើកត្ម្ងឯកសារ និងការបប្នថម្ប្ម្ ត្រប្ែេ
ត្បហាក់ត្បប្ េគន រវាងឯកសារ ដែើម្បីបដងកើរត្កា វិចរំណាងននរដបៀបប្ែេឯកសារមានទំ្ ក់
ទំ្នងជាមួ្យគន  ប្ផ្សែកដេើដគេគំនិររមួ្។ ែូចបានដេើកដ ើង ប្ផ្សនទី្ទំាងដនោះ ផ្សតេ់នូវវធីិែ៏េែកនុងការ
កំណរ់វស័ិយបដចាកវទិ្ា ប្ែេទាក់ទ្ងគន ដៅវញិដៅម្ក។ ដៅដពេប្ែេព័រ៌មានបប្នថម្ត្រូវបាន

របូភាពទី្៧ ការដត្បើត្បាស់ត្កា វិចបងគរដែើម្បបីងាា ញពីអញ្ារតិពីរ។ 
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ោក់ដៅកំពូេននប្ផ្សនទី្ ព័រ៌មានទំាងដនោះអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបប្នថម្ទ្ត្ម្ង់ខាន របប្នថម្ដៅ
ដេើការវភិាគប្ែេ ក់ព័នធនឹងដគេគំនិរបដចាកវទិ្ា។ ត្បព័នធប្ផ្សនទី្ភាគដត្ចើន ផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយ
កនុងការដៅ ដោយដត្បើពណ៌ដផ្សសងគន  ឬអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីរឬដត្ចើន ឬរយៈដពេ
ប្ែេដត្បើត្បាស់កនុងការត្បមូ្េផ្សតុំដែើម្បបីដងកើរប្ផ្សនទី្។ ការចងជាត្កុម្ទំាងដនោះ បងាា ញដេើប្ផ្សនទី្ប្ែេ
មានស្រសាប់ និងអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីផ្សតេ់នូវបរបិទ្ននដពេប្ែេត្រូវដសុើបអដងករអនុត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា 
ឬ រច សម្ព័នធមួ្យណាប្ែេកំពុងដសុើបអដងករកនុងប្ផ្សនកដផ្សសងៗគន ដត្បៀបដធៀបនឹងប្ផ្សនកដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
របូភាពទី្៨ បងាា ញពីឧទា រណ៍ននប្ផ្សនទី្ Thomson Innovation ThemeScape ប្ែេកំណរ់ពីអនក
ទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួនដោយចំណុចពណ៌ខុសៗគន ។  

 

 
 
 ត្កា វិច ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៦.២ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បបីងាា ញពីផ្សេត្បដោជន៍សរបុ 
ឬចំនួនធារុបញ្ាូ េកនុងវស័ិយព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រមួ្យឬភាគដត្ចើនពីរ។ តារាងកនុង
ជំពូក ៦.៣ អាចអនុញ្ញា រឲ្យមានការត្រួរពិនិរយដេើវស័ិយទំាងពីរ ជាមួ្យនឹងធារុបញ្ាូ េមួ្យចំនួន។ 
វស័ិយទំាងពីរដនោះអាចបញ្ាូ េកនុងរបូភាពប្រមួ្យប្ែេពត្ងីកចំនួនអញ្ារតិប្ែេត្រូវសិកាដពេជាមួ្យ

របូភាពទី្៨ ប្ផ្សនទី្ បងាា ញអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
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គន  និងអាចដ្េើយសំនួរសមុត្គសាម ញដោយមិ្នចំាបាច់ដត្បើត្បាស់របូភាពដត្ចើនដទ្ៀរ។ កនុងឧទា រណ៍   
ផ្សតេ់ឲ្យកនុងរបូភាពទី្៩ ត្កា វិចប្ែេបងាា ញពីកំពូេអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិតាម្ត្បដភទ្ត្បកាសនីយបត្ររកក
រកកកម្មគឺងាក ៩០ ែឺដត្កនិងបានោក់ដៅជាប់នឹងតារាងបងាា ញពីអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិកំពូេ និងដពេ
ដវោប្ែេពួកដគោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ ។ កនុងរបូភាពមួ្យ អនកវភិាគគឺ
អាចដធវើការដត្បៀបដធៀបរវាងអងគភាពណាមួ្យប្ែេសកម្មជាងដគដេើប្ផ្សនកអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម ដពេដវោប្ែេដគវនិិដោគកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា និងត្បដភទ្ននកិចាការ រប្ែេដគ
ប្សវងរក។ ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ វាអាចផ្សតេ់បានកនុងការបងាា ញបីឬបួនដោយប្ កពីគន  ប ុប្នតវាជាការងាយ
ស្រសួេកនុងការដធវើការដត្បៀបដធៀបេម្ែិរដពេប្ែេទិ្ននន័យត្រូវបានបងគរ ឬប្ចងជាស្រសទាប់កនុងការ
បងាា ញប្រមួ្យ។  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

៦.៧ ការរំណាងដោយត្កា វចិ 
 ដៅដេើឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន អាសយោា នរបស់អនកោក់ កយសំុ និង
រកកករប្ែេ ក់ព័នធត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យដៅដេើឯកសារ។ រំណាងរំបន់ភូមិ្សាស្តសតននទិ្ននន័យដនោះ ផ្សតេ់
នូវព័រ៌មានពីទី្ត្កុង ត្បដទ្ស ឬប្ផ្សនទី្ពិភពដោក រមួ្ជាមួ្យនឹងរំបន់ភូមិ្សាស្តសតរបស់អនក ក់ព័នធ 
ែូចជារច សម្ព័នធននការអប់រ ំជាអាទ្ិ៍មាន សកេវទិ្ាេ័យធំៗ ឬ ចំណូេកនុងបុគគេមាន ក់ដៅរំបន់

របូភាពទី្៩ របូភាពបងាា ញពីបងគុំននត្កា វិច និងតារាងពីការសិកាអញ្ារតិដផ្សសងៗ។ 
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ណាមួ្យ។ ែំដណើ រការដនោះក៏សំដៅផ្សងប្ែរែេ់ឯកសារដោងរំបន់ភូមិ្សាស្តសត និងកំណរ់កនុង
Wikipedia ថាៈ 
 ការដោងរំបន់ភូមិ្សាស្តសតអវីមួ្យ មានន័យថាជាការកំណរ់អរថិភាពកនុងេំ របិូយ។ ដ ោះគឺ
ការបដងកើរទី្តំាងកនុងត្កបខ័ណឌ ននប្ផ្សនទី្ឬត្បព័នធកូអរដោដណ63។ 
  ែំដណើ រការត្រូវបានអនុវរតដោយការោក់កូែភូមិ្សាស្តសតននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
នីមួ្យៗ ែូដចនោះពួកដគអាចោក់កនុងត្កបខ័ណឌ ភូមិ្សាស្តសតប្ែេបានបដងកើរដ ើង ជាទូ្ដៅ ដោយដត្បើ
ត្បាស់ដេខកូែរំបន់ ឬដេខកូែនត្បសណីយ៍ ប ុប្នតក៏មានការដត្បើត្បាស់អាសយោា នផ្សេូវផ្សងប្ែរ។  
កញ្ា ប់កម្មវធីិជាដត្ចើនត្រូវមានត្កបខ័ណឌ ភូមិ្សាស្តសត ប្ែេអាចយកទិ្ននន័យអាសយោា នពីត្បកាស    
នីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗនិងផ្សតេ់ឲ្យនូវរយៈទ្ទឹ្ងនិងរយៈបដណាត យននកូអរដោដណរចំដ ោះឯកសារ។ 
បណតុំ ននកញ្ា ប់កូែភូមិ្សាស្តសតអាចរកបានកនុង http://en.wikipedia.org/wiki/Geocoding។ 
 ដៅដពេប្ែេកូអរដោដណរបស់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានកំណរ់ត្បព័នធ
ព័រ៌មានភូមិ្សាស្តសត 64ជាដត្ចើន អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរប្ផ្សនទី្ជាក់ប្សតងននទី្តំាងឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  Google Maps 65  បានដធវើឲ្យអនតរកម្មកម្មវធីិ (API) 66  អាចដត្បើត្បាស់បាន
ដោយឥរគិរនថ្េ ដធវើឲ្យវាកាេ យជាឧបករណ៍ែ៏មានត្បដោជន៍សត្មាប់ប្ចកចាយត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មដៅតាម្រំបន់ភូមិ្សាស្តសត។  
  ដពេថ្មីៗដនោះ មានដសវាកម្មពីរ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចត្កភពអង់ដគេសដៅដេើប្ផ្សនទី្67 
និងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិភពដោក 68  ត្រូវបានោក់ឲ្យែំដណើ រការដោយផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍ពី
រំណាងភូមិ្សាស្តសតននទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដគ ទំ្ព័រដែើម្ននប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មចត្កភពអង់ដគេស ផ្សតេ់នូវមូ្េដ រុែូចខាងដត្កាម្សត្មាប់ការផ្សតេ់ដសវាកម្មដនោះ៖ 
 បានោក់ឲ្យែំដណើ រការដៅនថ្ាទី្៣ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំ២០១៣  ដគ ទំ្ព័រដនោះមានប្ផ្សនទី្ននរកកករ
របស់ចត្កភពអង់ដគេសជាដត្ចើន ជាពិដសសមាា ស់សិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានមូ្េោា នដៅ
ចត្កភពអង់ដគេស។ ទិ្ននន័យ រមួ្មានការភាជ ប់ដៅទំ្ព័រ ក់ព័នធននត្បព័នធទិ្ននន័យ IPSUM ប្ែេែំដណើ រ
ការដោយអងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IPO)ចត្កភពអង់ដគេស ប្ែេអាចរកបានទិ្ននន័យថ្មីនិងត្រឹម្ត្រូវបំផុ្សរ 
                                                           
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Georeference 
64 http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_systems 
65 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps 
66 http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface 
67 http://www.patentsonamap.co.uk 
68 http://w.pat.tc/maptop.htm 
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 ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 ដនោះជាដសវាកម្មប្ែេខាុំសងឃឹម្ោ ងមុ្រមំាថានឹងជួយរកកករ អនកដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម និងមាា ស់សិទ្ធិ ក៏ែូចជាអនកត្បឹកាដោបេ់។ ដគេបំណងរបស់ខាុំកនុងការោក់ទិ្ននន័យទំាងដនោះ
កនុងទ្ត្ម្ង់ជាប្ផ្សនទី្ (ដោយមានការជួយពីម្នុសសដៅ eSpatial) គឺវាដធវើឲ្យមានសកាក នុពេមានែដងាើម្
ដ ើងវញិសត្មាប់ការសត្ម្បសត្ម្ួេ ដៅដពេប្ែេអនកដ ើញថាអនកកាន់ប្រខិរជិរជាមាា ស់ត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មដេើអនកែនទ្ ដទាោះបីកនុងរងវង់ការនចនត្បឌិ្ររបស់អនកឬមិ្នប្ម្ន។ 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិភពដោក ដសវាកម្មប្ផ្សនទី្ត្រវូបានពិពណ៌ កនុងអំ ុងដពេោក់
ឲ្យែំដណើ រការនត្បសណីយ៍ពីត្កមុ្អនកដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PIUG) wiki ៖ 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិភពដោក ប្ផ្សនទី្ ជាដសវាកម្មពិដសាធន៍មួ្យប្ែេដៅទី្តំាងអនក
ោក់ កយដសនើសំុដេើការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់WIPO។ 
 សកេវទិ្ាេ័យ   បានទ្ទួ្េសាគ េ់ពីយូរម្កដ ើយថាវាជារួអងគោ ងសំខាន់កនុងការនចន
ត្បឌិ្រថ្មី។ សត្មាប់ដ រុផ្សេដនោះ ខាុំបានបប្នថម្ទី្តំាងសកេវទិ្ាេ័យដៅដេើប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយ     
បត្ររកកកម្មពិភពដោក។  
 ប្ផ្សនទី្ត្រួរដេើគន គឺមានដៅឯ http://w.pat.tc/maptop.htm ។ ប្ផ្សនទី្ដនោះ បងាា ញពីទី្តំាងអនក
ោក់ កយដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មPCT ប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយកនុងអំ ុងឆ្ន ំ ២០១២ និង 
២០១៣។ វាក៏បងាា ញផ្សងប្ែរនូវទី្តំាងសកេវទិ្ាេ័យត្បប្ េ ៦០០។  
 របូទី្១០ ផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍ពីសំណំុេិខិរដសនើសំុ WO ប្ែេោក់ដោយរកកករ ប្ែេមាន
េំដៅសាថ នកនុង Dublin, OH, USA។  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
របូភាពទី្១០ សំណំុេិខិរដសនើសំុ របស់រកកករកនុង Dublin, Ohio, USA ដោយដត្បើត្បាស់
ប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយត្បរកកកម្មពិភពដោក។ 
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៦.៨ ការវភិាគបណាត ញ 
 ដោយបានខាីពីការពិភាការបស់ wikipedia សតីពីការវភិាគបណាត ញសងគម្69 និងដោយអនុវរត
គំនិរដនោះ ចំដ ោះការវភិាគបណាត ញកនុងបណតុំ ឯកសារត្បកាសនីយបត្រករកកម្ម និយម្ន័យែូចខាង
ដត្កាម្ត្រូវបានដសនើដ ើងៈ ការវភិាគបណាត ញ ជាការបងាា ញទំ្ ក់ទំ្នងននត្ទឹ្សតីបណាត ញ70 ប្ែេរមួ្
មានសនសត្បសាទ្ ប្ែេរំណាងឲ្យរួអងគនីមួ្យៗកនុងបណាត ញ និងចំណង ប្ែេរំណាងឲ្យទំ្ ក់
ទំ្នងរវាងបុគគេ ែូចជាស កម្មសិទ្ធិ ការដផ្សារសិទ្ធិរមួ្ និងឯកសារដោងរមួ្។ បណាត ញទំាងដនោះត្រូវ
បានបងាា ញជាត្កា វិចបណាត ញ ប្ែេសរនសត្បសាទ្ត្រូវបានរំណាងជាចំណុច និងចំណងប្ែេ
រំណាងជាប ា រ់។ 
 ការដត្បើត្បាស់ជាទូ្ដៅពីរននការវភិាគបណាត ញ ដៅដពេដម្ើេដេើឯកសារត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មគឺរកកករ និងឯកសារដោងបណាត ញ។ បណាត ញរកកករ ប្ែេ ក់ព័នធផ្សងប្ែរអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អនុញ្ញា រឲ្យអនកវភិាគរកដ ើញអងគភាពអនកស្រសាវត្ជាវសំខាន់ៗ និងអនក
ែឹក ំគំនិរ ប្ែេដធវើការដៅកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាដ ោះ។ ឧទា រណ៍ សាស្តសាត ចារយសកេវទិ្ាេ័យ 
ប្រងប្រស ការជាមួ្យអងគភាពជាដត្ចើនដផ្សសងដទ្ៀរដេើដរឿងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយទំ្ ក់
ទំ្នងដនោះអាចរកបានកនុងត្កា វិចបណាត ញ។ សិសសរបស់ពួកដគ ក៏អាចដៅប្ររកដ ើញបានដៅដពេ
ពួកដគចាកដចញពីសាោនិងការចាប់ដផ្សតើម្សកាត នុពេ  ដេើអាជីពសិការបស់ពួកដគ ឬផ្ទេ ស់បតូរ
ដៅជាឧសា កម្មផ្ទា េ់ខេួន។ ដនោះជាបដចាកដទ្សែ៏មានត្បដោជន៍សត្មាប់កំណរ់អរតសញ្ញា ណអនក
ស ការប្ែេមានសកាត នុពេ ឬ សត្មាប់ការប្សវងរកបុគគេិកថ្មី ប្ែេមានបទ្ពិដសាធន៍កនុងវស័ិយ
បដចាកវទិ្ា។  
 ដគេគំនិរននឯកសារែកស្រសង់កនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បានបងាា ញរចួម្ក
ដ ើយកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.៥ ។ ដៅដពេពិនិរយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សាន នែពីមុ្នប្ែេ ក់
ព័នធត្រូវបានបងាា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ ឬ ដៅទំ្ព័រមុ្ខននឯកសារ។ ឯកសារែកស្រសង់
ទំាងដនោះ ផ្សតេ់នូវការភាជ ប់រវាងឯកសារប្ែេអាចវភិាគ និងបងាា ញកនុងការវភិាគបណាត ញ។ 
 ឯកសារែកស្រសង់ត្កា វិចបណាត ញសាម្ញ្ាបំផុ្សរ គឺរមួ្មានការដត្បើត្បាស់ឯកសារត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មប្រមួ្យជាត្បភពននចំនុចត្បសពវ និងបងាា ញពីឯកសារែកស្រសង់ផ្ទា េ់ ទំាងត្រ ប់ដត្កាយ
                                                           
69 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis 
70 http://en.wikipedia.org/wiki/Network_theory 
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និងដៅមុ្ខប្ែេ ក់ព័នធនឹងឯកសារដ ោះ និងឯកសារដត្កាយៗដទ្ៀរ។កនុងករណីដនោះHyperbolic Tree 

ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បបីងាា ញពីទំ្ ក់ទំ្នងរវាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេបានដោងផ្ទា េ់ដេើ
ឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ។ របូទី្១១ ផ្សតេ់នូវគំរនូនការវភិាគ Hyperbolic Tree។  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
ដៅដពេប្ែេបណតុំ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងមូ្េ និងឯកសារែកស្រសងពីគន ដៅវញិដៅម្ក ត្រូវ
បានសិកា ការវភិាគបណាត ញដពញដេញ អាចបដងកើរជាត្កា វិចប្ែេកំណរ់ពីត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មសំខាន់ៗ ដោងដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនកនុងអំ ុងដពេណាមួ្យ។ វធីិសាស្តសត   
បណាត ញមានត្បដោជន៍ជាង Hyperbolic Tree ដោយសារ Hyperbolic Tree បងាា ញប្រទំ្ ក់ទំ្នងជា
ប ា ប់រវាងឯកសារ ពីជំ ន់មួ្យដៅជំ ន់មួ្យដទ្ៀរប ុប្នតមិ្នបងាា ញទំ្ ក់ទំ្នងននជំ ន់ប្ែេរេំង
ដចាេ។ ពួកវាក៏មានអរថត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរ ដោយសារវាគម នត្បភពប្រមួ្យ ប្ែេរំណាងឲ្យទំ្ ក់
ទំ្នងមួ្យជាមួ្យទំ្ ក់ទំ្នងជាដត្ចើន ប ុប្នតឯកសារទំាងអស់កនុងការចងត្កង ជាត្បភព ប្ែេផ្សតេ់នូវ 

របូភាពទី្១១- គំរតូ្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាត្បភពកនុងការវភិាគការដោងតាម្ Hyperbolic Tree ។ 
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ទ្សសនៈទំ្ ក់ទំ្នងដត្ចើននិងទំ្ ក់ទំ្នងដត្ចើន។  
 ដៅដពេប្ែេ ឯកសារែកស្រសង់ភាជ ប់ ដកើរមានរវាងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មោច់
ដោយប្ កពីគន  វាពិរជាមានសារៈត្បដោជន៍កនុងការត្បមូ្េផ្សតុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមាន
អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិរមួ្គន  និងបដងកើរបណាត ញឯកសារែកស្រសង់មួ្យ ប្ែេបងាា ញពីទំ្ ក់ទំ្នងប្ែេអងគ
ភាពមានដៅដេើគន ដៅវញិដៅម្កតាម្រយៈឯកសារែកស្រសង់ពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
របូភាពទី្១២ ជាឧទា រណ៍ននត្កា វិចបណាត ញននឯកសារែកស្រសង់ អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិពី Orbit.com ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
របូភាពទី្១២- ត្កា វិចបណាត ញននការដោងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ។ 
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 ការដផ្សារសិទ្ធិរមួ្ ឬ អងគភាពស ការគន ដេើការបដងកើររកកកម្ម អាចជាការអនុវរតែ៏មានត្បដោន៍
និងដត្ៅត្ជោះ ប ុប្នតដោយសាររកកកម្មភាគដត្ចើនត្រូវបានបដងកើរដ ើងដោយអងគភាពប្រមួ្យ មិ្នមាន
ឧទា រណ៍ដត្ចើនដទ្ននទំ្ ក់ទំ្នងត្បដភទ្ដនោះចំដ ោះការសិកា។ ការវភិាគត្បដភទ្ដនោះ កាន់ប្រមាន
ការចាប់អារម្មណ៍ដៅដពេប្ែេមានការផ្ទេ ស់បតូរមាា ស់សិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយទំ្ ក់
ទំ្នងរវាងអងគភាពប្ែេទិ្ញនិងេក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានបប្នថម្ដៅដេើទំ្ ក់ទំ្នង ក់
ព័នធនឹងការបដងកើររមួ្គន ។ ការទិ្ញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរវាងអងគភាព   គឺជាទំ្ ក់ទំ្នងប្ែេ
កាន់ប្រមានការចាប់អារម្មណ៍ប្ថ្ម្ដទ្ៀរ ដៅដពេប្ែេត្កុម្ពីរសដត្ម្ចបដងកើររកកកម្មរមួ្គន ។   
 កាន់ប្រមានេកេណៈទូ្ដៅចំដ ោះឧបករណ៍វភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងការដត្បើត្បាស់ 
Hyperbolic Tress ជាជាងការវភិាគបណាត ញដពញដេញ ប ុប្នត ដពេថ្មីៗដនោះ មានការខិរខំត្បឹងប្ត្បង
បប្នថម្កនុងការបដងកើរឧបករណ៍វភិាគបណាត ញសត្មាប់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ឧបករណ៍ខាង
ដត្កាម្ បងាា ញនូវទ្ត្ម្ង់មួ្យចំនួននន Hyperbolic Tree ឬការវភិាគបណាត ញ។ ដនោះមិ្នប្ម្នជាបញ្ជ ី
ប្ែេមានចំនួនកំណរ់ដ ោះដទ្ ប ុប្នតវាបានប្រផ្សតេ់ជាដសចកតីប្ណ ំមួ្យចំនួនសត្មាប់ការចាប់ដផ្សតើម្
កិចាការដនោះ។  ព័រ៌មានទំ្ ក់ទំ្នងចំដ ោះឧបករណ៍ទំាងដនោះ អាចមានកនុងប្ផ្សនក ៩.១ ននម្គគុដទ្ាសន៍
ដនោះ។  

 Thomson Innovation – បងាា ញនូវ Hyperbolic Trees ប្ែេចាប់ដផ្សតើម្ពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្រមួ្យ។ 

 Orbit.com – បងាា ញនូវត្កា វិចបណាត ញននឯកសារដោងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិកនុងទ្ត្ម្ង់អាជីវកម្ម
ឆ្េ រនវ។ 

 Intellixir – បងាា ញនូវការវភិាគបណាត ញចំដ ោះអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិនិងរកកករ។ 
 AmberScope–បដងកើរឯកសារែកស្រសង់បណាត ញដោយប្ផ្សែកដេើការវភិាគបណាត ញត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម ។ 
៦.៩ ការវភិាគភាសាវទិ្ា 
 ដៅដពេប្ែេមាន កយបដចាកដទ្សជាដត្ចើន ែូចជាការវភិាគអរថន័យនន កយ ប្ែេមាន
ត្បដោជន៍កនុងបរបិទ្ព័រ៌មានប្ែេអាចទាញម្កវញិបាន និងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ទ្ត្ម្ង់ចម្បងននការវភិាគឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានភាសា គឺជាការ
សិកាពីកម្មវរថុ សកម្មភាពនិងវរថុបំណង (SAO)ទំាងបី។ SAOទំាងបី ដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនកណាមួ្យនន
ភាសា ែូចជា  ម្ និងកិរោិស័ពា ប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បពិីពណ៌ ពីការបដត្ងៀន ប្ែេអនកោក់ កយ
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ចង់ប្ចករបំ្េក។ SAOs សំខាន់ៗ កនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបងាា ញពីការសិកាបដចាក
ដទ្សប្ែេមានកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 ដៅដពេទាញ SAOទំាងបីពីឯកសារ វរថុនិងសកម្មភាព អាចចងជាត្កមុ្រមួ្គន នឹងរំណាងឲ្យ
បញ្ញា ប្រមួ្យប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយ។ ឧទា រណ៍ែូចជាការពាបាេជំងឺ ឺរ  ការពាបាេ គឺជា
សកម្មភាព ដ ើយជំងឺ ឺរជាវរថុ។ ែំដណាោះស្រសាយែ៏មានត្បសិទ្ធភាពចំដ ោះបញ្ញា ដនោះ គឺការដត្បើ
ត្បាស់ការកំចារ់អាឡាក់ សី ប្ែេការកំចារ់អាឡាក់ សី ជាត្បធានបទ្។ ទំាងបីដនោះ អាចែកស្រសង់
ដចញពីឃាេ  ែូចជា ការកំចារ់អាឡាក់ សី ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បពីាបាេអនកជំងឺ ឺរ។ របូភាពទី្
១៣ បងាា ញពីឧទា រណ៍ដផ្សសងៗននដគេការណ៍ SAO ទំាងបី។ 
 

  
 

 

 បណតុំ ននកត្ម្ងបញ្ញា ប្ែេបានម្កពីឯកសារដផ្សសងៗគន  អាចចារ់ទុ្កជាមូ្េោា នននចំដណោះ
ែឹង និងអាចផ្សតេ់នូវែំដណាោះស្រសាយសកាត នុពេដផ្សសងៗ ដទាោះបីជាវាមិ្នមានកនុងឯកសារប្រមួ្យ       
ក៏ដោយ។ កនុងឧទា រណ៍ពីជំងឺ ឺរ ឃាេ កនុងឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ អាចសំដៅែេ់ការពាបាេជំងឺ
 ឺរប ុប្នតែំដណាោះស្រសាយឬកម្មវរថុកនុងករណីដនោះអាចជាការសិកាពីត្បព័នធការ ររាងគកាយពីដម្ដរាគ។  
 ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពីព័រ៌មានប្ែេបានែកស្រសង់ពី SAO អាចរកបានកនុង 
https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/nlp/entry/triple_extraction_from_unstr
uctured_text5?lang=en 

 កនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង PLRs SAO ទំាងបីអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បី
សដងេបនូវបញ្ញា បដចាកដទ្សសំខាន់ៗកនុងវស័ិយជាក់ោក់ និងផ្សតេ់នូវវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញា ទំាងដ ោះ។ ប្ផ្សនកននសកម្មភាពដនោះ ជួនកាេត្រូវបានដធវើដ ើងដោយនែ ដោយ
អនកវភិាគ ឬ អាចសដត្ម្ចបានដោយដត្បើត្បាស់បដចាកដទ្សចំណារ់ថាន ក់ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក 

របូភាពទី្១៣- ឧទា រណ៍ននកម្មវរថុ សកម្មភាព ដគេបំណង ពីអរថបទ្អង់ដគេស។ 
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៦.៤ ។ SAO ទំាងបីផ្សតេ់នូវផ្សេត្បដោជន៍បប្នថម្កនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញា បដចាកដទ្ស ក៏ែូចជា
កំណរ់ពីបញ្ញា ។ 
  ត្បព័នធ I2E ប្ែេបានពី Linguamatics 71និង Goldfire ប្ែេបានពី IHS72 គឺជាត្បព័នធគិរ
កនត្ម្ពីរប្ែេផ្សតេ់នូវមុ្ខងារ SAOទំាងបីជាពិដសសសត្មាប់ដធវើការជាមួ្យឯកសារត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម។ ព័រ៌មានសតីពីវធិានត្បភពដបើកសត្មាប់ែកស្រសង់ព័រ៌មានអាចរកបានកនុង 
http://stackoverflow.com/questions/8063334/extract-triplet-subject-predicate-and-object-sentence 

 

ជំពួក្ទី៧ 
ប្ក្បខ័ណឌ ពាក្់ព័នធនងឹ្ការវិភាគ្ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មមនិង្របាយការណ៍ទិដ្ឋភាព

ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម 
 

 ដៅដពេបដងកើរេទ្ធផ្សេវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានគំនិរមូ្េោា ន ឬទ្សសនវទិ្ា
មួ្យចំនួន ក់ព័នធនឹងការដធវើកិចាការដនោះ។ គំនិរទំាងដនោះ អនុវរតជាទូ្ដៅ ចំដ ោះដសាើរត្គប់កិចាការ ក់
ព័នធនឹងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងផ្សតេ់ឲ្យនូវដសចកតីសដងេបកត្មិ្រខពស់ជាងគនេឹោះនិងដសច
កតីប្ណ ំពីការវភិាគជាក់ោក់។ ដោយការបដងកើរ scaffold ពួកវាត្រូវបានចារ់ទុ្កជាត្កបខ័ណឌ  
ដោយសារពួកវាផ្សតេ់នូវមូ្េោា នប្ែេភាពេម្ែិរ និងជាក់ោក់ននកិចាការវភិាគអាចភាជ ប់ម្កជាមួ្យ
។ កនុងជំពូកដនោះ ដគនឹងពិភាកាពីត្កបខ័ណឌ ដផ្សសងៗ ឬដគេការណ៍ទូ្ដៅ  ក់ព័នធនឹងការវភិាគ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងទិ្ែាភាពវា។ 

៧.១ ត្បដភទ្មារិកាសត្មាប់ដធវើការវភិាគ 
 គដត្មាងវភិាគជាដត្ចើន អាចប្បងប្ចកដចញជាពីរត្បដភទ្ ត្បដភទ្ប្ែេដធវើការជាមួ្យទិ្ននន័យ 
កនុងទ្ត្ម្ង់ជាប្ខសកនុងរច សម្ព័នធវស័ិយណាមួ្យ និងត្បដភទ្ប្ែេដធវើការជាមួ្យអរថបទ្ឬមារិកា កយ 
ប្ែេគម នរច សម្ព័នធ។ ការវភិាគដត្បើត្បាស់ត្បភពមារិកាដផ្សសងៗទំាងដនោះ  សំដៅែេ់ការរកុរក
ទិ្ននន័យឬការវភិាគ និងការរកុរកអរថបទ្ ឬការវភិាគ។ ការរកុរកទិ្ននន័យមួ្យចំនួនដធវើឲ្យកាន់ប្របាន
សាែ រដោយពិចារណាដេើអរថបទ្ជាទិ្ននន័យប្ែេមានទ្ត្ម្ង់សមុត្គសាម ញ ប ុប្នតសត្មាប់ដគេបំណង
ននការពិភាកាដនោះ ពួកវានឹងត្រវូបានប្ញកពីគន  ដោយសារវធីិសាស្តសតប្ែេដត្បើត្បាស់ សត្មាប់ប្ខសកនុង 

                                                           
71 http://www.linguamatics.com/welcome/software/I2E.html 
72 http://inventionmachine.com/products-and-services/innovation-software/ 

http://stackoverflow.com/questions/8063334/extract-triplet-subject-predicate-and-object-sentence
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ការរកុរកទិ្ននន័យ គឺខុសគន ពីរដបៀបប្ែេអរថបទ្ត្រូវវភិាគកនុងការរកុរកអរថបទ្។ 

៧.១.១ ការរកុរកទិ្ននន័យ 
 ដៅដពេអនកវភិាគ ដធវើការជាមួ្យដេខ ឬប្ខសននអកសរប្ែេប្ញកពីបរបិទ្ ឬអរថន័យ កយ ពួក
ដគគឺកំពុងដធវើការរកុរកអរថបទ្ឬវភិាគ។  អនកអនុវរត ជាទូ្ដៅដធវើការវភិាគសថិរិននបញ្ជ ីរបស់វរថុ ដែើម្បី
កំណរ់អរតសញ្ញា ណគំរកូនុងបណតុំ ។ 
 កនុងទ្ត្ម្ង់ទូ្ដៅបំផុ្សរននត្បដភទ្ការវភិាគដនោះ ធារុដផ្សសងៗ ែូចជា អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម ឬឆ្ន ំននការោក់ កយដសនើសំុ ត្រូវបានរាប់ និងចារ់ថាន ក់កនុងបណតុំ មួ្យ។ ឧបករណ៍ ែូចជា 

Pivot Table កនុង Microsoft Excel បានកំពុងរកដម្ើេប្ខសប្ែេត្រូវដែើម្បីកំណរ់ពីចំនួនែងននរនម្េមួ្យ
ប្ែេដគរកដ ើញ។ ការវភិាគទំាងអស់កនុងត្បដភទ្ដនោះ  ត្រូវប្ផ្សែកដេើប្ខសប្ែេត្រវូ ែូចដនោះការត្បកប
ខុសឬភាពខុសគន កនុងបណតុំ មួ្យ ត្រូវបានរាប់ជារនម្េដផ្សសង។ ឧទា រណ៍ ដៅដពេដធវើការជាមួ្យ
ដឈាម ោះអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្បសិនដបើមានការោក់បញ្ជូ េកនុងបណតុំ ទិ្ននន័យ
សត្មាប់ឱសថ្Vertex ដ ើយត្កមុ្  ុនឱសថ្ Vertex  ទំាងដនោះ នឹងត្រូវចារ់ទុ្កជាធារុពីរដផ្សសងគន និង
ត្រូវបានរាប់ដផ្សសងគន ប្ែរ។ ដោយសារការចងត្កងដោយប្ខសអកេរត្កម្ មិ្នអាចផ្សគូរផ្សគងបានពិរត្បាកែ 
អនកវភិាគ នឹងរាប់ធារុទំាងដនោះោច់ដោយប្ កពីគន ។ កាន់ប្រចាស់ដទ្ៀរ ធារុទំាងដនោះដៅជាមួ្យ
គន  ដ ើយែូចបានពិភាកាកនុងជំពូក៦.១ ែំដណើ រការននការសំអារ ឬចងជាត្កុម្ធារុទំាងដនោះ រត្ម្ូវ
ឲ្យមានការធា ថាមានការរាប់រនម្េបានត្រឹម្ត្រូវ។ 
 ធារុសំខាន់ដផ្សសងដទ្ៀរននការរកុរកទិ្ននន័យ ឬការវភិាគ គឺវរថុធារុប្ែេត្រូវវភិាគមានរច    
សម្ព័នធឬជាវស័ិយ។ ដៅដពេធារុត្រូវបានោក់តាម្វស័ិយជាក់ោក់ កនុងត្បព័នធទិ្ននន័យ ឬ ដៅដពេ
ប្ែេរកដ ើញពួកវាកនុងជួរ រជាក់ោក់ កនុងតារាង ពួកវាត្រូវបានចារ់ទុ្កថាមានរច សម្ព័នធឬជា   
វស័ិយ។ ដនោះបញ្ញជ ក់ថាពួកវាសថិរកនុងត្បដភទ្មួ្យឬត្បដភទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ឧទា រណ៍ ដឈាម ោះរកកករ 
ត្រូវបានទ្ទួ្េសាគ េ់ជាទិ្ននន័យត្បដភទ្ជាក់ោក់ និងត្រូវបានប្ញកនិងដរៀបចំ ែូដចនោះពួកវាត្រវូបាន
ត្បមូ្េរមួ្គន ពីកប្នេងមួ្យសត្មាប់ការវភិាគ។ ដឈាម ោះបប្នថម្ដទ្ៀរ អាចរកបានកនុងឯកសារមួ្យ ប ុប្នត 
អនកវភិាគអាចប្ញកដឈាម ោះដផ្សសងទំាងដនោះពីដឈាម ោះរកកករ ដោយសារដឈាម ោះរកកករត្រូវបានដរៀបចំ
ដោយត្បមូ្េផ្សតុំកនុងវស័ិយជាក់ោក់។ 
 ការរកុរកទិ្ននន័យ ត្រូវបានកំណរ់េកេណៈជាការវភិាគប្ខសប្ែេបានផ្សគូរផ្សគងប្ែេមានកនុង
រច សម្ព័នធ ឬវស័ិយត្បព័នធទិ្ននន័យ ឬការចងត្កង។ 
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៧.១.២ ការរកុរកអរថបទ្ 
 ខេឹម្សារននភាសា មានភាពខុសគន ពីប្ខសទិ្ននន័យដោយសារដ រុផ្សេមួ្យចំនួន។ ែំបូង មាន
ដគេគំនិរននភាសា ប្ែេ កយមួ្យ អាចមានន័យែូចគន  ប ុប្នតមានការត្បកបខុសគន ។ ក៏មានគំនិរ
ននបរបិទ្ប្ែេ កយប្រមួ្យត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ប្រមាននិយម្ន័យខុសគន  អាស្រស័យដេើការដត្បើត្បាស់
 កយដ ោះ។ ែូចគន ដនោះប្ែរ ដគអាចពិចារណាដេើដវយយករណ៍ផ្សងប្ែរ ដៅដពេវភិាគទិ្ននន័យជាអរថ
បទ្ ប្ែេ កយអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាកិរោិស័ពា កនុងករណីមួ្យចំនួន និងជា ម្កនុងករណីមួ្យ
ចំនួនដទ្ៀរ។  
 អរថបទ្ដៅ ជាទូ្ដៅ   ត្រូវបានចារ់ទុ្កថាគម នរច សម្ព័នធ ឬ  ក់កណាត េ់រច សម្ព័នធ 
ដោយសារគម នការដរៀបចំមារិកាឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ តាម្ Wikipedia អរថបទ្ប្ែេគម នរច សម្ព័នធ73 
សំដៅែេ់ព័រ៌មានប្ែេមិ្នប្ម្នជាទ្ត្ម្ង់ទិ្ននន័យប្ែេបានកំណរ់ជាមុ្ន និង/ឬមិ្នមានកនុងតារាង
ត្រឹម្ត្រូវ។ ដសចកតីសដងេបត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាឧទា រណ៍ននអរថបទ្ ក់កណាត េរច        
សម្ព័នធ ដោយសារដសចកតីសដងេបត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាវស័ិយមួ្យកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យភាគដត្ចើន 
ដ ើយមានការរពឹំងពីមារិកាប្ែេអាចប្សវងរកបានកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យដ ោះ។  ប ុប្នតដសចកតីអោះអាង 
ប្ែេរំណាងឲ្យប្ផ្សនកននអរថបទ្ប្ែេចងភាជ ប់ការពវកិចាផ្សេូវចាប់ អាចមានត្បប្វងប្វងនិង ក់ព័នធនឹង
ដគេគំនិរដផ្សសងៗ ដ ើយតាម្េកេណៈរបស់វា មិ្នត្រូវបានដធវើឲ្យមានរច សម្ព័នធជាវរថុដផ្សសងដ ោះ
ដទ្។  
 ដោយសារេកេណៈសមុត្គសាម ញននត្បភព វធីិសាស្តសតនិងម្ដធាបាយសត្មាប់វភិាគខេឹម្សារ
ភាសាមានភាពខុសគន ពីការដធវើការដេើទិ្ននន័យ ែូដចនោះចំាបាច់ត្រូវពិចារណានិងប្សវងយេ់ពីេកេណៈ
នីមួ្យៗរបស់វា។ ជាឧទា រណ៍ ជំហានបនតប ា ប់ខាងដត្កាម្ អាចត្រូវបានអនុវរតដែើម្បដីរៀបចំ
ត្បមូ្េផ្សតុំអរថបទ្ប្ែេគម នរច សម្ព័នធសត្មាប់ដធវើការវភិាគៈ 

 Tokenization – ពនយេ់ែេ់កំុពយូទ័្រពីកប្នេង កយមួ្យបញ្ា ប់ និង កយដផ្សសងដទ្ៀរចាប់ដផ្សតើម្ 
 Stemming – ែកបចាឹម្បទ្និងបុពវបទ្ទូ្ដៅដចញពី កយដែើម្បីបដងកើរឬសគេ់នន កយសត្មាប់

ដត្បើត្បាស់ប ា ប់ 
 Part-of-Speech Tagging – កំណរ់អរតសញ្ញា ណ កយ ជា ម្ កិរោិស័ពា ឬគុណ ម្ 
 Entity Tagging – ដត្បើត្បាស់បញ្ជ ី កយ ឬវធិានភាសាដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញា ណថាជាត្បដភទ្ 

បុគគេ អងគភាព ឬកម្មវរថុដផ្សសងដទ្ៀរ 
                                                           
73 http://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_data 
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 Term Filtering – ការ់បនថយចំនួន កយឬកម្មវរថុប្ែេត្រូវវភិាគដោយែកដចញ កយមិ្ន ក់
ព័នធ ឬ  កយប្ែេដត្បើដត្ចើនឬមិ្នសូវដត្បើ កនុងការចងត្កង 

ជាទូ្ដៅ ដៅដពេដធវើការវភិាគ ក់ព័នធនឹងការបដងកើរ PLRs អនកវភិាគចំាបាច់ត្រូវយេ់ថាដរើ វធីិ
សាស្តសតប្ផ្សែកដេើទិ្ននន័យឬក៏អរថបទ្ប្ែេកំពុងែំដណើ រការ។ ដោយសារវធីិសាស្តសតប្ែេ ក់ព័នធ មាន
ភាពខុសគន  េទ្ធផ្សេេែបំផុ្សរ នឹងអាស្រស័យដេើការយេ់ែឹងរបស់អនកវភិាគពីវធីិសាស្តសតខុសៗគន ទំាង
ដនោះ និងអនុវរតពួកវាឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។  
៧.២ ទំ្ ំទិ្ននន័យសត្មាប់វភិាគ 
 បប្នថម្ដៅដេើការពិចារណាអំពីការត្បមូ្េផ្សតុំទិ្ននន័យដោយប្ផ្សែកដេើខេឹម្សារ ប្ខសពិរត្បាកែ 
ដធៀបនឹងអរថបទ្ដៅ អនកវទិ្ាសាស្តសតខាងទិ្ននន័យ ក៏ត្រវូពិចារណាផ្សងប្ែរពីទំ្ ំទិ្ននន័យននការចង
ត្កង ប្ែេពួកដគកំពុងប្រដធវើការដេើ។ ជាទូ្ដៅ កិចាការដនោះត្រវូបានដធវើដ ើង ដោយសារវធីិសាស្តសត
ខុសគន  ត្រូវបានដត្បើត្បាស់អាស្រស័យដេើទំ្ ំននកត្ម្ងទិ្ននន័យប្ែេដគត្រូវដធវើការដេើ។ អនកវភិាគភាគ
ដត្ចើន ប្ែេបញ្ា ប់ដៅកនុង PLRs មានការបារម្ភពីបណតុំ ទិ្ននន័យដត្ចើន ប្ែេទ្នន័យទំាងដនោះ ត្រវូដធវើ
ដ ើងកនុងកត្មិ្រមា ត្កូ ប ុប្នតជួនកាេវាចំាបាច់ឲ្យមានការត្រួរពិនិរយេម្ែិរននបណតុំ រូចៗ ការវភិាគ
កត្មិ្រមី្ត្កូ។  

៧.២.១ ការវភិាគកត្មិ្រមា ត្ក ូ
 ក៏សំដៅថាជាទ្សសនៈសកេផ្សងប្ែរ អនកវភិាគកនុងកត្មិ្រដនោះដបើដធវើដ ើងសត្មាប់ការប្ថ្ទំា
សុខភាព ឬ បណតុំ ទិ្ននន័យសងគម្ ក់ព័នធដផ្សសងដទ្ៀរ វានឹងបានដធវើដ ើងជាត្ទ្ង់ត្ទាយធំដេើកត្មិ្រ
ចំនួនត្បជាជន។ កនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សំណំុទិ្ននន័យកត្មិ្រមា ត្កូមានផ្សាុកដត្ចើន 
ជាង១០០០០កំណរ់ត្តាប្ែេត្រវូបានកំពុងនឹងសិកា។ ដោសារ PLRs ជាទ្សសនៈទូ្ដៅននវស័ិយ
មួ្យ ការវភិាគភាគដត្ចើនត្រូវបានដធវើដ ើងជាកត្មិ្រមា ត្ក។ូ ដៅដពេដធវើការដេើបណតុំ កត្មិ្រមា ត្កូ មាន
ការពឹងប្ផ្សែកោ ងខាេ ំងដេើវធីិសាស្តសតគណ  ដោយសារមានការចំណាយដពេនិងការខិរខំត្បឹង
ប្ត្បងដែើម្បីវភិាគទំ្ ំទិ្ននន័យទំាងដនោះដោយនែ។   

៧.២.២ ការវភិាគកត្មិ្រដម្សូ 
 ជួនកាេសំដៅែេ់ការពិនិរយកត្មិ្រជារិ អនកវភិាគដៅកត្មិ្រដនោះដបើដធវើដ ើងសត្មាប់ទិ្ននន័យ
សងគម្ វានឹងដធវើដ ើងដេើកត្មិ្រត្កុម្ទូ្ោយ។ ពិចារណាអំពីគំដរាងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
សំណំុទិ្ននន័យកត្មិ្រដម្សូ មានផ្សាុកកំណរ់ត្តាចាប់ពី ១០០០ ែេ់១០០០០។ វធីិសាស្តសតែូចគន ជា
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ដត្ចើន ប្ែេដត្បើត្បាស់ចំដ ោះការវភិាគកត្មិ្រមា ត្កូ នឹងត្រូវបានដត្បើត្បាស់ផ្សងប្ែរជាមួ្យបណតុំ កត្មិ្រ
ដម្សូ ដោយសារសំណំុធំកត្មិ្រដនោះ មានភាពពិបាកកនុងការត្គប់ត្គងដៅដពេពិនិរយដេើកំណរ់ត្តា
នីមួ្យៗ។ ធនធានកនុងការគណ  និងដពេដវោប្ែេត្រូវការសត្មាប់ការដធវើវភិាគទំាងដនោះ រិចជាង
ការត្រូវការកនុងកត្មិ្រមា ត្កូ។ ការវភិាគPLRជាដត្ចើនត្រូវបានដធវើដ ើងកនុងកត្មិ្រដនោះដៅដពេប្ែេ
មានអនុសំណំុកនុងវស័ិយទូ្ោយណាមួ្យត្រវូបានប្សវងរកដ ើញ។ ការអនុវរតចំដ ោះសំណំុរងននប
ណតុំ ធំទំាងមូ្េ ជួនកាេចារ់ទុ្កជា “ការសាវ នដៅជា” បណតុំ ទិ្ននន័យ។ 

៧.២.៣ ការវភិាគកត្មិ្រមី្ត្ក ូ
 ជួនកាេសំដៅែេ់កត្មិ្របុគគេ ជាទូ្ដៅអនកវភិាគគឺដធវើដេើមូ្េោា នមួ្យទ្េ់មួ្យ។ ការ
ពិចារណាអំពីគំដរាងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សំណំុទិ្ននន័យកត្មិ្រមី្ត្កូមានកំណរ់ត្តារិចជាង
១០០០ ដ ើយជាធម្មតាដធវើដ ើងដេើកត្ម្ងរិចជាង១០០ឯកសារ។ ការវភិាគជាដត្ចើនប្ែេដធវើដ ើង
កនុងកត្មិ្រដនោះ ត្រូវបានដធវើដ ើងដោយនែ និងកនុងកាេៈដទ្សៈប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានកត្មិ្រជាក់ោក់និង
ដទ្ពដកាសេយម្នុសសខពស់ដែើម្បធីា ឲ្យមានេទ្ធផ្សេគួរជាទី្ដពញចិរត។ កិចាការ ក់ព័នធនឹង PLRs 
ការវភិាគេម្ែិរត្បដភទ្ដនោះ ត្រូវបានដធវើដ ើងដែើម្បអីោះអាងពីនិ ន ការនិងការ ក់ព័នធប្ែេបានរក
ដ ើញ ដៅដពេដធវើការវភិាគកត្មិ្រមា ត្កូឬដម្សូ។ ដនោះជាករណីពិដសស ដៅដពេប្ែេទ្ទួ្េបាន
េទ្ធផ្សេcounter-intuitive កនុងដពេវភិាគត្ទ្ង់ត្ទាយធំ ដ ើយអនកវភិាគចង់ប្សវងយេ់ឲ្យកាន់ប្រចាស់
ពីមូ្េដ រុនននិ ន ការទំាងដនោះ។ សកម្មភាពមួ្យចំនួន ក់ព័នធនឹង PLR ែូចជារនម្េត្បកាសនីយ     
បត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅត្រូវបានដធវើដ ើងោ ងេែ ដេើមូ្េោា នននករណីមួ្យទ្េ់ករណីមួ្យ។  

៧.៣ ចាប់ Linearសតីពីការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ចាប់ linear សតីពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដសនើដ ើងជាត្កបខ័ណឌ ននគដត្មាងវភិាគ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងឆ្ន ំ ២០០២74។ គដត្មាងដនោះត្រវូបានបដងកើរដ ើងែំបូងដែើម្បីជួយអនកអនុ
វរតឲ្យប្សវងយេ់ពីសារៈសំខាន់ននការចាប់ដផ្សតើម្វភិាគ ដោយដសុើបអដងករពីភាពចំាបាច់របស់អរិថិ្ជន
ចំដ ោះការវភិាគ ប្ែេផ្សាុយពីការឈានដៅដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍វភិាគប្រម្តង។ វាត្រវូបានដត្បើត្បាស់ជា
វធីិសាស្តសតទូ្ដៅសត្មាប់ដធវើប្ផ្សនការគដត្មាងវភិាគ។ ជំហានកនុងែំដណើ រការដនោះរមួ្មានៈ 

 បដងកើរបណតុំ ឧបករណ៍ននឧបករណ៍វភិាគ 
 ប្សវងយេ់ពីរត្ម្ូវការអាជីវកម្មនិងរត្ម្វូការដៅពីដត្កាយរត្ម្ូវការទំាងដ ោះ 

                                                           
74 http://www.infotoday.com/searcher/oct02/trippe.htm 
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 រត្ម្ូវការប្ែេ ំឲ្យមានការដចាទ្បញ្ញា  
 ការដចាទ្បញ្ញា ប្ែេ ំឲ្យមានការត្បមូ្េទិ្ននន័យ 
 ទិ្ននន័យប្ែេ ំឲ្យមានឧបករណ៍ 

 ដនោះចារ់ទុ្កជាចាប់ linear ដោយសារកនុងត្កបខ័ណឌ ដនោះ ជំហានទាំងដនោះត្រូវអនុវរតតាម្ដែើម្បី
សដត្ម្ចបានេទ្ធផ្សេេែបំផុ្សរ។ ជាដរឿយៗត្កមុ្  ុនឬអនកវភិាគ ប្រងប្រចាប់ដផ្សតើម្ពីការទិ្ញឧបករណ៍ 
ដ ើយដៅដពេសដត្ម្ចសកម្មភាពដនោះ ដគត្រូវដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ទំាងដ ោះឲ្យអស់េទ្ធភាពដែើម្បីដធវើ
រាេ់គដត្មាងវភិាគទំាងអស់ដោយសារពួកដគបានដធវើការវនិិដោគោ ងដត្ចើនដេើឧបករណ៍ទំាងដនោះ។  
កនុងត្កបខ័ណឌ ប្ែេបានដសនើដ ើង ជដត្ម្ើសកនុងដត្ជើសដរ ើសឧបករណ៍ណាមួ្យកនុងការដត្បើត្បាស់ គឺជា
ជំហានចុងដត្កាយ ដៅដពេប្ែេបានអនុវរតត្គប់ជំហានដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ ក់ព័នធនឹងការវភិាគ។ 
 ចាប់ linear គឺចាប់ដផ្សតើម្ពីការត្បមូ្េផ្សតុំឧបករណ៍ ឬ បញ្ជ ីឧបករណ៍។ គម នឧបករណ៍ណាមួ្យ 
ប្ែេអាចអនុវរតបានចំដ ោះត្គប់ទិ្ននន័យ និងអាចដធវើបានចំដ ោះត្គប់ការវភិាគទំាងអស់ ដ រុដនោះវា
សំខាន់សត្មាប់ែេ់អនកវភិាគមានជដត្ម្ើសកនុងការដត្ជើសដរ ើស។ គដត្មាងមួ្យចំនួន ទាម្ទារឲ្យមាន
ការវភិាគអរថន័យឬភាសាវភិាគននអរថបទ្ គដត្មាងដផ្សសងដទ្ៀររត្ម្ូវឲ្យមានការសិកាពីគំរែូកស្រសង់និង
បណាត ញ ដ ើយគដត្មាងដផ្សសងៗដទ្ៀរ ទាម្ទារឲ្យមានការសិកាពីការផ្ទេ ស់បតូរប្ែេដកើរមានកនុងអរថ
បទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេវាវវិរតដៅកនុងវែតជីវរិរបស់វា។ ដោយសារមូ្េដ រុដនោះ ថ្វកិា
ប្ែេមានកងវោះខារ ប្ែេ ំឲ្យមានការត្បមូ្េផ្សតុំឧបករណ៍សកតិសម្មួ្យចំនួន។  
 ជំហានប ា ប់ដេើកដ ើងដែើម្បីពនយេ់អំពីេកេខណឌ ប្ផ្សនកដសែាកិចា ប្ែេត្រូវបំដពញដោយការ
វភិាគ។ ដត្កាម្កាេៈដទ្សៈប្ែេេែ អនកវភិាគគួរយេ់ែឹងឲ្យបានចាស់ពីការសដត្ម្ចចិរតរបស់ថាន ក់
ែឹក ំអាជីវកម្មជាមួ្យនឹងការវភិាគប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ។ ពួកដគក៏គួរប្រមានគំនិរេែៗ អំពីសាថ នភាព
របស់អងគភាព  មូ្េដ រុប្ែេមានបញ្ញា ជាមួ្យវា និងមានគំនិរមួ្យចំនួនពីផ្សេូវណាមួ្យប្ែេេែ
ដែើម្បីឈានដៅមុ្ខ។ េទ្ធផ្សេវភិាគគួរត្រូវបានដរៀបរាប់ជានិទានកថា ដែើម្បីមានឥទ្ធិពេខាេ ំងជាមួ្យ
អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត និងប្សវងយេ់ពីត្គប់បរបិទ្ទំាងអស់ ប្ែេអនុញ្ញា រឲ្យអនកវភិាគសដត្ម្ច
េទ្ធផ្សេជាក់ប្សតង ប្ែេ ំែេ់ការសដត្ម្ចចិរត។ 
 ទាេ់ប្រប ា ប់ពីរត្ម្ូវការត្រូវបានប្សវងយេ់សីុជដត្ៅដ ើយដ ោះ ដទ្ើបអាចឲ្យអនកវភិាគ
ចាប់ដផ្សតើម្ដេើកសំណួរដ ើងនិងសម្មរិកម្មសំខាន់ៗ ប្ែេអាចរកដ ើញកនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការ    
គដត្មាង។ បញ្ញា ោ ងដហាចណាស់ ត្រូវបានអោះអាងដោយអនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច និងផ្សតេ់នូវភាពដជឿ
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ជាក់ថា អនកវភិាគយេ់ពីរត្ម្ូវការ និងកំពុងពិចារណាពីវធីិ  ដែើម្បីដេើកដ ើងបញ្ញា ទំាងដ ោះ។ 
អាស្រស័យដេើរត្ម្ូវការ អាចមានបញ្ញា មួ្យឬដត្ចើនត្រូវបានដធវើការដេើកដ ើង ។  
 ឥ ូវដៅដពេប្ែេ បញ្ញា ត្រូវបានកំណរ់ដ ើយ ការពិដសាធន៍អាចត្រូវបានដធវើដ ើង ប្ែេ
នឹងអាចអោះអាង ឬ មិ្នគំត្ទ្សម្មរិកម្ម ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ទំាងដនោះ។ កនុងករណីវភិាគត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ការពិដសាធន៍ត្រវូបានដធវើដ ើង ដោយពិចារណាដេើទិ្ននន័យប្ែេនឹងត្រូវវភិាគ។ 
 ជាចុងបញ្ា ប់ ឥ ូវដៅដពេរាេ់ដសចកតីេម្ែិរដផ្សសងដទ្ៀរទំាងអស់ត្រូវបានដធវើរចួរាេ់ ការ
សដត្ម្ចចិរតដេើឧបករណ៍ណាមួ្យ ប្ែេផ្សតេ់ភាពសកតិសម្ដៅនឹងទិ្ននន័យទំាងដ ោះ ដែើម្បីគំត្ទ្ឬ
ត្ចានដចាេសម្មរិកម្មដ ោះ។ ការដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ប្ែេត្រឹម្ត្រូវ ជាទូ្ដៅ វាគឺសំខាន់សត្មាប់ភាព
ដជាគជ័យជាអនកវភិាគ ប ុប្នតេិខិរដសនើសំុរបស់ពួកដគត្រូវប្រអនុវរតដត្កាម្កាេៈដទ្សៈសម្ស្រសប ដែើម្បី
ផ្សតេ់ការពិចារណាេម្ែិរ។ 
 ព័រ៌មានមូ្េោា នបប្នថម្ដេើត្បវរតិននចាប់ linearសតីពីការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចរក
បានកនុងដគ ទំ្ព័រ http://www.patinformatics.com/blog/the-linear-law-of-patent-analysis-

revisited/។  

៧.៤ ភាពជាក់ោក់ និងការដៅត្រ ប់វញិ 
 ការដៅព័រ៌មានត្រ ប់ម្កវញិ ឬការស្រសាវត្ជាវប្ែេមានត្បសិទ្ធភាព  ជាទ្មាេ ប់ត្រវូបាន
ពិពណ៌ កនុងវធិានននខាន រពីរគឺ ការដៅត្រ ប់វញិ និងភាពជាក់ោក់។ វធិានទំាងដនោះ ត្រូវបាន
កំណរ់ែូចខាងដត្កាម្ៈ 

 ការដៅត្រ ប់វញិៈ ដរើមានព័រ៌មានសំខាន់ៗប ុ ម នប្ែេការស្រសាវត្ជាវរបស់ខាុំអាចែកស្រសង់
បាន? 

 ភាពជាក់ោក់ៈ ដរើព័រ៌មានប្ែេខាុំរកបានប ុ ម នប្ែេមានត្បដោជន៍? 
វាក៏មានការបកស្រសាយេែៗ ប្បបត្បូបាប ីេីដរននការដៅត្រ ប់វញិនិងភាពជាក់ោក់ផ្សងប្ែរ: 

ការដៅត្រ ប់វញិ បា ន់ត្បមាណនូវត្បូបាបប្ែេឯកសារ ក់ព័នធត្រូវបានែកស្រសង់ម្កដ ោះ គឺជា
ការដ្េើយរបដៅនឹងសំណួរ ចំប្ណកឯភាពជាក់ោក់ បា ន់ត្បមាណនូវត្បូបាប ីេីដរននភាព ក់ព័នធ
របស់ឯកសារប្ែេបានែកស្រសង់ម្កវញិ។  

ពិចារណាអំពីបញ្ញា   កនុងការស្រសាវត្ជាវកនុងអំ ុងដពេដរៀបចំ PLR វធីិសាស្តសតទាញត្រ ប់
ម្កវញិនូវព័រ៌មាន ជាទូ្ដៅគឺដម្ើេដៅដេើការដៅត្រ ប់វញិ និងភាពជាក់ោក់កនុងដពេែំណាេ
គន  ដ ើយវាស់ប្វងវធីិសាស្តសតដនោះ ដោយរដបៀបប្ែេបដចាកដទ្សចងត្បឆ្ំងទ្េ់នឹងធារុទំាងពីរដនោះ។ 
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ដទាោះបីដនោះជាករណីក៏ដោយ ភាពជាក់ោក់ និងការដៅត្រ ប់វញិ ជាទូ្ដៅមានភាពផ្សាុយពីគន  
ប្ែេការដកើនដ ើងកនុងការដៅត្រ ប់វញិ ប្រងប្រ ំឲ្យមានការធាេ ក់ចុោះកត្មិ្រននភាពជាក់ោក់។ 
ជាទូ្ដៅ ដោយសារការស្រសាវត្ជាវត្រូវបានដធវើដ ើង ដែើម្បីបដងកើនជាអរិបរមាននការដៅត្រ ប់វញិ 
េទ្ធផ្សេអាចត្រូវបានប ោះ េ់ ដោយសារឯកសារដោងប្ែេមិ្ន ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្ជាដត្ចើន
ត្រូវបានដគបញ្ាូ េកនុងបណតុំ ឯកសារដ ោះ ។  

កនុងការចងត្កងឯកសារសត្មាប់ PLR វាកាន់ប្រអាចមានផ្សេិរភាពដោយចាប់ដផ្សតើម្ជាមួ្យ 
ការបដងកើរបណតុំ ដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតប្ែេបដងកើរឲ្យមានការដៅត្រ ប់ម្កវញិកត្មិ្រខពស់ ដោយ
សត្មិ្រសត្មំាងភាពជាក់ោក់។ ដៅដពេដធវើការវភិាគសថិរិដេើសំណំុធំទូ្ោយ ឬកត្មិ្រមា ត្កូ មាន
ប្រនិ ន ការធំៗ ឬវរថុប្ែេបានដេចដ ើងជាញឹកញាប់ប្រប ុដណាណ ោះ ប្ែេនឹងត្រូវបានដ ើញ។ កនុង
ករណីដនោះ ភាពជាក់ោក់អាចនឹងរងការប ោះ េ់ែេ់កត្មិ្រមួ្យជាមួ្យការស្រសាវត្ជាវត្បដភទ្ទំាង
ដនោះ ដោយសារការដកើរដ ើងរូចតាចកនុងសំណំុទំាងដនោះ នឹងមិ្នត្រវូបានដគដម្ើេដ ើញកនុងបរបិទ្
ធំៗ។  ទំាងដនោះអាចត្រូវបានវាយរនម្េដោយការពិនិរយនិ ន ការសំខាន់ៗមួ្យចំនួន ដែើម្បធីា ថាពួក
វាមានត្បភពម្កពីការដោងត្រឹម្ត្រូវនិងជាក់ោក់។  ត្បសិនដបើដនោះជាករណី ជាទូ្ដៅវាត្រូវបាន
ទ្ទួ្េយកដែើម្បីេោះបង់ភាពជាក់ោក់មួ្យចំនួនសត្មាប់ជាត្បដោជន៍ននការដៅត្រ ប់វញិ។ 

៧.៥ បណតុំ ជំ ញទូ្ដៅប្ែេត្រវូការសត្មាប់ដធវើការវភិាគ 
 ភាពសាា រ់ជំ ញ ជាអនកវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ទាម្ទារនូវបណតុំ ននសំណំុជំ ញដៅ
តាម្ប្ផ្សនកនីមួ្យៗននការអនុវរតការងារ។ ដៅកត្មិ្រអបបបរមា អនកវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគួរ
មានបទ្ពិដសាធន៍កនុងវស័ិយែូចខាងដត្កាម្ៈ 

 ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មៈ ដោយសារេកេណៈពិដសស និង ខុសគន ននទិ្ននន័យ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម វាចាំបាច់ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យអនកជំ ញយេ់ែឹងពីបណតុំ ព័រ៌មានទំាងដនោះ
បានចាស់ជាអនកប្ែេដធវើការវភិាគព័រ៌មានដ ោះ។ ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះគឺ
ខុសពីត្បភពទិ្ននន័យដផ្សសងដទ្ៀរ វាអាចមានការបកស្រសាយខុស ត្បសិនដបើអនកវភិាគមិ្នយេ់
ែឹងពីត្បវរតិនិងភាពេម្ែិរននព័រ៌មានទំាងដ ោះ។ 

 ការវភិាគទិ្ននន័យនិងសថិរិៈ ខណៈដពេប្ែេឧបករណ៍និងវធីិសាស្តសតវភិាគភាគដត្ចើន មាន
េកេណៈ ក់កណាត េសវ័យត្បវរតិ និងមិ្នរត្ម្ូវឲ្យមានការប្ករត្ម្ូវដេើប្ផ្សនកវភិាគ េទ្ធផ្សេេែ
បំផុ្សរ នឹងទ្ទួ្េបានដៅដពេប្ែេអនកអនុវរតយេ់ចាស់ពីអញ្ារតិ និងបា រា ប្ម្ ត្រ ក់ព័នធនឹង
ការវភិាគ ដ ើយអាចដធវើការប្ករត្ម្ូវពួកវាតាម្ការចំបាច់។ េទ្ធផ្សេននការវភិាគ ក៏មានភាព
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ងាយស្រសួេកនុងការប្សវងយេ់និងពនយេ់ផ្សងប្ែរែេ់អរិថិ្ជន ដៅដពេប្ែេអនកវភិាគែឹងពី
វធីិសាស្តសតនិងរដបៀបត្គប់ត្គងទិ្ននន័យទំាងដនោះ។ 

 ចំដណោះែឹងប្ផ្សនកចាប់ៈ ស្រសបដពេប្ែេមិ្នរត្ម្វូឲ្យមានការបញ្ញជ ក់ជាផ្សេូវការ ែូចជាត្បេង
ជាប់ដៅគណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ការយេ់ែឹងទូ្ដៅពីទិ្ែាភាពចាប់ននត្បព័នធត្បកាស   
នីយបត្ររកកកម្ម ជាពិដសសកនុងបរបិទ្សកេពិរជាមានត្បដោជន៍ោ ងខាេ ំង។ ដនោះជា
ករណីប្ែេប្រងដកើរមាន ត្បសិនដបើមានការទាម្ទារឲ្យបកស្រសាយភាសាននដសចកតីអោះអាង
ដែើម្បីអនុវរត PLR ។ ទិ្ែាភាពចាប់ ពិរជាមានសារៈត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរសត្មាប់ការយេ់ែឹងពី
បណតុំ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងរដបៀបប្ែេពួកវា ក់ព័នធនឹងត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មជារិដផ្សសងៗ។  

 ជំ ញននការបងាា ញៈ  េកេណៈចម្បងមួ្យរបស់ PLR គឺសម្រថភាពកនុងការត្បមូ្េព័រ៌មាន
បានោ ងដត្ចើន និងបដងកើរនូវរបាយកាណ៍ប្ែេត្រឹម្ត្រូវនននិ ន ការនិងការអដងករសំខាន់ៗ 
កនុងវស័ិយប្ែេបានកំពុងសិកា។ េទ្ធភាពកនុងការដរៀបចំទិ្ននន័យោ ងដត្ចើនឲ្យដៅជាដរឿង
ប្ែេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងបងាា ញេទ្ធផ្សេកនុងទ្ត្ម្ង់សម្ស្រសបដៅតាម្វធីីសាស្តសតសិកា
របស់អនកអាន គឺពិរជាសំខាន់ដែើម្បីទ្ទួ្េបានេទ្ធផ្សេជាអរិបរមា។ 

 េទ្ធភាពកនុងការសននិោា នៈ ការោក់ឲ្យែំដណើ រការនីមួ្យៗនន PLR គឺដត្បៀបបាននឹងទំ្ព័រទ្ដទ្
មួ្យប្ែេមានសំណួរដបើកប្ែេចំាបាច់ត្រូវដសុើបអដងករ។ វាទាម្ទារឲ្យដយើងត្កដ កដម្ើេ
គដត្មាងនីមួ្យៗ ែូចជាអាទ្ិ៍កំបំាងថ្មីប្ែេត្រូវការ ត្រូវដោោះស្រសាយ ជាមួ្យនឹងមានភាពត្បកួរ
ត្បប្ជងថ្មីប្បេកនិងេទ្ធផ្សេពិដសសៗ។ បុគគេប្ែេចូេចិរតេបងត្បាជាា និងការរកុរក និង
ស្រសាវត្ជាវត្បធានបទ្ថ្មី ជាទូ្ដៅ ចូេចិរតសននិោា នតាម្ទិ្ែាភាពប្ែេមានដ រុផ្សេែូចអនក
វភិាគ។  
ស្រសបដពេប្ែេវាមិ្នចាំបាច់សត្មាប់អនកវភិាគថ្មី ត្រូវមានជំ ញទំាងអស់ដនោះដៅដពេប្ែេ

ពួកដគចាប់ដផ្សតើម្ ដោយសារជំ ញជាដត្ចើនអាចអភិវឌ្ឍន៍បានដៅដពេ វឹកហារ់ ពួកដគត្រូវប្រោ ង
ដហាចណាស់មានអាកបបកិរោិនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទ្ទួ្េបានជំ ញទំាងអស់ដនោះ។  

៧.៦ ការពិចារណាទូ្ដៅអំពីការដត្បើត្បាស់របូភាព 
 របូភាព គឺជាភាពទាក់ទាញ វាទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អនកអាននិងងាយស្រសួេកាេ យជា
ការចាប់អារម្មណ៍ដៅកនុងការបងាា ញ PLR ។ ពួកវាគឺជាធារុែ៏សំខាន់ននការត្បាប់ពីដរឿងរា វ កនុងអំ ុង
ដពេបងាា ញគំនិរនិងការសិកាប្ែេបានរកដ ើញដៅដពេដធវើស្រសាវត្ជាវពីគដត្មាង។ ខណៈដពេ
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ប្ែេមានកប្នេងសត្មាប់ផ្សតេ់ព័រ៌មាននិងរបូភាពឌី្ ាញេែៗ  វាពិរជាសំខាន់ដែើម្បីរកាពួកវាកនុង    
បរបិទ្ដែើម្បីជាម្ដធាបាយបងាា ញពីេទ្ធផ្សេចុងដត្កាយ កនុងការប្ចករបំ្េកភាពេម្ែិរ និងមិ្នប្ម្ន
ជាប្ផ្សនកចុងបញ្ា ប់ ដ ោះដទ្។  
 ជាឧទា រណ៍ ដៅដពេចាប់ដផ្សតើម្ដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនទី្ប្ែេមានខេឹម្សារ វាមាននិ ន ការចំដ ោះ
អនកដត្បើត្បាស់ឲ្យដផ្ទត រដេើប្ផ្សនទី្ ប្ែេផ្សាុយនឹងែំដណើ រការបដងកើរភាពេម្ែិរប្ែេរបូភាពបានបដងកើរ 
ដែើម្បីប្ចករបំ្េកនិងដៅចំណុចសំខាន់ៗ។ ដនោះគឺបណាត េម្កពីភាពដធវសត្បប្ េកនុងការបដងកើរ    
បណតុំ ឯកសារប្ែេត្រូវវភិាគ ប្ែេ ំឲ្យមានការភាន់ត្ច ំពីភាពេម្ែិរប្ែេរបូភាពផ្សតេ់ឲ្យ។ ែូច
ប្ែេចាប់ Linear សតីពីការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បានផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់ដធវើការ
វភិាគែ៏ត្រឹម្ត្រវូ សំណំុននជំហានត្បហាក់ត្បប្ េដនោះ គួរត្រវូបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើររបូភាពដៅ
ដពេប្ែេការវភិាគឈានែេ់ការបដងកើរចំដណោះែឹង។ 
 កនុងទិ្ែាភាពមួ្យ របូភាពអាចចារ់ទុ្កជាបប្ងែម្ននអាហារ។ ពួកវាជាចំណីចកេុែ៏េែនិងជាអវី
ប្ែេដគគួរសម្េឹងដម្ើេដៅ ប ុប្នតពួកវាមិ្នគួរផ្សតេ់នូវសមាសធារុននអាហារដ ោះដទ្។ ការយេ់ែឹងពី
រត្ម្ូវការអាជីវកម្មននគដត្មាង ការបដងកើរកត្ម្ងទិ្ននន័យប្ែេ ក់ព័នធត្ពម្ទំាងការដត្បើត្បាស់វធីិ     
សាស្តសតប្ែេសម្ស្រសបដែើម្បីវភិាគទិ្ននន័យ គឺជាត្បូដរអីុននិងបប្នេននរុេយភាពរបស់អាហារ។ ធារុ
ទំាងដនោះ ហាក់មានភាពធុញត្ទាន់ ឬ អាប់អួរ ប ុប្នតពួកវាគឺសំខាន់កនុងការផ្សតេ់ចំដណោះែឹងប្ែេមាន
រនម្េដេើនិ ន ការនិងទិ្ែាភាព  ។ ដៅដពេប្ែេពួកវាត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យ អរិថិ្ជនអាចរកីរាយជា
មួ្យនឹងការខេឹម្សារដនោះកនុងទ្ត្ម្ង់ជារបូភាពប្ែេសដងេបោ ងខេីនូវភាពេម្ែិរប្ែេបានរកដ ើញ។  
 អរថបទ្ត្រួរពិនិរយអាជីវកម្មរបស់សកេវទិ្ាេ័យHarvard  ដពេថ្មីៗដនោះ ប្ែេមានចំណង
ដជើងថា ធារុបីននទិ្ននន័យជារបូភាពប្ែេទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ 75   បានផ្សតេ់នូវែំបូ ម នប្ែេមាន
ត្បដោជន៍សតីពីការបដងកើររបូភាពែ៏មានឥទ្ធិពេ រមួ្ទាំងរត្ម្ូវការកនុងការត្បាប់ពីដរឿងរា វ ប្ែេនឹង
ដរៀបរាប់ដៅកនុងប្ផ្សនកប ា ប់។ អរថបទ្ក៏ដេើកដ ើងនូវែំបូ ម នបប្នថម្ពីរផ្សងប្ែរៈ 
 ១. ការយេ់ែឹងពីទ្សសនិកជនឬអនកអានៈ ប្ផ្សនកដនោះត្គបែណត ប់កនុងជំពូកទី្៥ ននម្គគុដទ្ាសន៍
ដនោះ។ 
 ២.បដងកើរគដត្មាងចាស់ោស់ៈ គដត្មាងដនោះមានត្គបែណត ប់កនុងជំពូកដនោះ ប ុប្នតកនុងករណីដនោះ 
អរថបទ្គឺចង់សំដៅធា ថាអនកវភិាគពិរជាត្បាកែថាទិ្ននន័យរបស់ពួកដគ គឺមានភាពត្រឹម្ត្រូវ ដ ើយ

                                                           
75 http://blogs.hbr.org/cs/2013/04/the_three_elements_of_successf.html 
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ពួកដគយេ់ែឹងពីភាពខុសគន របស់វា។ ែំដណើ រការទិ្ននន័យមុ្នដពេវភិាគគឺត្គបែណត ប់កនុងប្ផ្សនក 
៨.៣។  

៧.៧ វធីិសាស្តសតននការត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿង 
 ម្នុសសបានដត្បើត្បាស់ការត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿង ជាម្ដធាបាយទំ្ ក់ទំ្នងដៅវញិដៅម្ករាប់
 ន់ឆ្ន ំម្កដ ើយ។ វាគឺជាម្ធាបាយប្ែេបដងកើរដ ើងនិងគួរឲ្យដជឿជាក់ សត្មាប់ប្ចករបំ្េកពីការ
គិរនិងគំនិរ ជាមួ្យអនកដផ្សសងដទ្ៀរកនុងទ្ត្ម្ង់ប្ែេ ក់ព័នធ។ េទ្ធផ្សេមួ្យនន PLR គឺដែើម្បជីោះឥទ្ធិ
ពេដេើការសដត្ម្ចចិរត ដោយការដត្បើត្បាស់ទិ្ននន័យប្ែេ ក់ព័នធនិងនិ ន ការចំដ ោះបញ្ញា ដៅកនុង
នែ។ ម្ដធាបាយមួ្យដែើម្បីប្ចករបំ្េកភាពេម្ែិរ កនុងបរបិទ្ននការដេើកដ ើងពីការសដត្ម្ចចិរត គឺ
ការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿងប្បបបុរាណ ដៅដពេពិចារណាពីរដបៀបដរៀបចំរច      
សម្ព័នធ PLR  ដ ើយជាពិដសសការបងាា ញប្ែេអាចបដងកើរជាការសដងេបបនតដទ្ៀរពីធារុប្ែេយក
ដចញបានពី PLR។ 
 វធីិសាស្តសតត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿង មានរមួ្បញ្ជូ េនឹងការបដងកើរដរឿង ប្ែេនឹងរំណាងដោយធារុ
ែូចខាងដត្កាម្ៈ 

 ចាប់ដផ្សតើម្ដោយនិោយអំពីដរឿងប្ែេដកើរដ ើងកនុងអរីរកាេ 
 បប្ងវរម្កដរឿងបចាុបបនន 
 ពាករណ៍ពីដ រុការណ៍ដៅអ គរប្ែេអាចដកើរមាន 

ការបដងកើរ PLR កនុងវធីិដនោះ អាចបដងកើរបានជាការត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿង ប្ែេបដងកើនត្បសិទ្ធភាព
ននរបាយការណ៍។ ត្កដ កដម្ើេអវីប្ែេបានដកើរដ ើងពីមុ្ន ការដត្បើត្បាស់ការវភិាគព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងបរបិទ្ពីអរីរកាេ ជួយកំណរ់ពីបញ្ញា ប្ែេបានដកើរដ ើង និងផ្សតេ់    
កំោងំចិរតដែើម្បីបនតអនុវរតគដត្មាង។  មានការដេើកដ ើងពីសុភាសិរចាស់ៗផ្សងប្ែរ  បុគគេប្ែេ
មិ្នចងចំាពីអរីរកាេ  នឹងបនតបដងកើរកំ ុសែប្ែេបនតដទ្ៀរ ជាពិដសសកនុងអំ ុងដពេពិភាកាពីយុទ្ធ
សាស្តសត។  

ការបប្ងវរម្កដរឿងបចាុបបនន ជួយឲ្យអនកអានែឹងពីជំ រកនុងដពេបចាុបបនន និងអាចឲ្យមានការ
ដត្បៀបដធៀបដៅនឹងអវីប្ែេបានដកើរដ ើងពីអរីរកាេ។ ដៅដពេបនតដធវើការសដត្ម្ចចិរតប្ែេមាន
ជដត្ម្ើស វាចំបាច់សត្មាប់អនកអានកនុងការទ្ទួ្េសាគ េ់ដ រុនិងផ្សេ ប្ែេបានដកើរដ ើងដៅដពេ    
វស័ិយត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍។ ការដត្បៀបដធៀបអវីប្ែេបានដកើរដ ើងពី២០ឆ្ន ំមុ្នដៅនឹងសាថ នភាព
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បចាុបបនន អាចផ្សតេ់នូវភាពសីុជដត្ៅប្ែេជួយពាករណ៍ពីេទ្ធផ្សេននដសចកតីសដត្ម្ចប្ែេអាចដកើរ
មានដ ើងកនុងដពេបចាុបបនន។  

ចុងដត្កាយ  ដោយសារប្រដពេដវោ ក់ព័នធនឹងការដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ដគអាច 
ចាប់ដផ្សតើម្ពាករណ៍ពីអ គរ ដោយដេើកដ ើងពីទិ្សដៅ និងទំ្ ំននការខិរខំត្បឹងប្ត្បងប្ែេដធវើ
ដ ើងដោយអនកចូេរមួ្ពីមុ្នឬអនកចូេថ្មី ចំដ ោះវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ កនុងវស័ិយជាដត្ចើន វាអាច
ចំណាយដពេពី២ដៅ៥ឆ្ន ំ ឬដត្ចើនជាងដនោះពីដពេគំនិរត្រូវបានបដងកើរ សត្មាប់ការដធវើអាជីវកម្ម និង
ការផ្សេិរ។ សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅត្រវូបានដបាោះពុម្ពផ្សាយប ា ប់ពីរ
យៈដពេ១៨ប្ខ ែូដចនោះការត្កដ កដម្ើេសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេបានោក់ ដពេថ្មីៗដនោះ អាចផ្សតេ់
នូវគនេឹោះសត្មាប់គដត្មាងអ គរ។តាម្រយៈការបដងកើរនូវភាពេែិរេែន់ដោយការពិនិរយដម្ើេទិ្ននន័យ
ពីមុ្ន ចំដណោះែឹងបប្នថម្ជាដត្ចើននឹងអាចផ្សតេ់នូវជដត្ម្ើសសត្មាប់អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច ដោយការ
ពិចារណានិងជួយកំណរ់អរតសញ្ញា ណហានិភ័យប្ែេ ក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តសត។ 

ការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតត្បាប់ពីែំដណើ រដរឿងគឺជាវធីិែ៏េែដែើម្បីរកាទំ្ ក់ទំ្នងអរិថិ្ជន ដោយ
សារអនកវភិាគ ដធវើការសននិោា នប្ែេនឹងមានត្បដោជន៍ចំដ ោះពួកដគ។ វាក៏ផ្សតេ់ឲ្យផ្សងប្ែរនូវវធីិមួ្យ
ដែើម្បីដរៀបចំព័រ៌មានប្ែេត្បមូ្េបានកនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការគដត្មាង ដោយសារវាត្រវូបានដរៀបចំ
ឲ្យមានរច សម្ព័នធដែើម្បគំីត្ទ្ការសដត្ម្ចចិរតនិងការរកុរកទិ្ែាភាពដផ្សសងៗ។  

 
ជំពូក្ទី៨ 

ការទ្រៀបចំរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម 
  
 ម្កែេ់ចំនុចដនោះ មូ្េោា នត្រូវបានោក់សត្មាប់ការប្សវងយេ់ពីេកេណៈនិងធនធានទំាង
អស់ ប្ែេទាម្ទារដែើម្បបីដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម(PLR)។ ជំពូកមុ្ន បាន
ត្គប់ែណត ប់ពីមូ្េោា នននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សនិទានភាព និងកិចាការ ក់ព័នធនឹងការ
វភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង PLRs ក៏ែូចជាគំនិរមួ្យចំនួនដទ្ៀរសតីពីរដបៀបអនុវរតការវភិាគ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឲ្យបានត្រឹម្ត្រវូ។ ការបដងកើរPLRប្ែេដ រដពញដោយឥទ្ធិពេ គឺត្រវូការ
ដេើសពីការដត្បើត្កា វិចនិងតារាង ដទាោះបីវាមានកត្មិ្រេែោ ងណាក៏ដោយ។ វាក៏ទាម្ទារផ្សងប្ែរនូវ
ការដធវើប្ផ្សនការោ ងត្បុងត្បយ័រន និងត្បកាន់ភាជ ប់នូវគំនិរប្ែេប្ផ្សនកននសមាសធារុ  ត្រូវបាន
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រដត្ម្ៀបដែើម្បីប្សវងរក និងឈានែេ់ការសដត្ម្ចចិរតតាម្ត្បធានបទ្នីមួ្យៗមួ្យសត្មាប់ដគេ
បំណងជាក់ោក ប្ែេនឹង ំឲ្យមានការផ្ទេ ស់បតូរយុទ្ធសាស្តសតឬទិ្សដៅអងគភាព។ 
 ជំពូកដនោះ បងាា ញពីែំដណើ រការទំាងស្រសុងននការបដងកើរ PLR ដោយចាប់ដផ្សតើម្ពីែំណាក់កាេដធវើ
ប្ផ្សនការ ដគេដៅទ្សសនិកជន វសិាេភាព និងកម្មវរថុននរបាយការណ៍ប្ែេបានត្ពម្ដត្ពៀង។ ដគ
ត្រូវបនតការស្រសាវត្ជាវ ដែើម្បីផ្សតេ់ទិ្ននន័យ ការដរៀបចំទិ្ននន័យ ដទ្ើបវាមានេកេណៈសម្ស្រសបដែើម្បី
វភិាគ និងវភិាគទិ្ននន័យបនតប ា ប់ ប្ែេនឹងត្រូវបកស្រសាយដោយអនកវភិាគ ដែើម្បីផ្សតេ់ភាពសីុជដត្ៅ
ប្ែេសម្ស្រសបចំដ ោះដគេបំណងប្ែេបានដេើកដ ើងកនុងរបាយការណ៍។ ការសរដសររបាយ
ការណ៍និងការដបាោះពុម្ពផ្សាយរមួ្ជាមួ្យនូវទិ្ននន័យប្ែេសម្ស្រសបនិងមានភាពដ្េើយរប ត្ពម្ទំាង
មានរបូភាពអនតរកម្ម នឹងត្រូវបានត្គបែណត ប់។ ចុងបញ្ា ប់ នឹងមានការពិភាកាពីការវាយរនម្េរបាយ
ការណ៍ប្ែេបានពិភាកា។  
៨.១ ការដរៀបចំប្ផ្សនការដធវើរបាយការណ៍ 
 មុ្នដពេដធវើការស្រសាវត្ជាវឬវភិាគណាមួ្យ វាចំាបាច់ត្រូវមានការយេ់ែឹងរវាងអនកវភិាគនិង
អរិថិ្ជនរបស់ពួកដគ នូវកិចាការប្ែេត្រវូដធវើថានរណានឹងរងឥទ្ធិពេនិងចុងដត្កាយការដត្បើត្បាស់
របាយការណ៍ ត្ពម្ទាំងវសិាេភាពរបស់វា និងដពេដវោប្ែេវាដេើកដ ើង។ ធារុទំាងដនោះ 
ដោយសារពួកវាមានេកេណៈសំខាន់ ែូចដនោះវាគួរកំណរ់ឲ្យបានជាក់ោក់កនុងេកេខណឌ ននឯកសារ
ដោង ឬឯកសារសម្ស្រសបដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេថ្រទុ្កពីការយេ់ែឹង  រវាងអនកវភិាគ និងអរិថិ្ជន។  
 អងគភាពជាដត្ចើនមានធនធាននផ្សាកនុងដែើម្បីដរៀបចំទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប ុប្នតអងគ
ភាពដផ្សសងដទ្ៀរ ទាម្ទារឲ្យមានការជួេភាគីទី្បីឲ្យដធវើកិចាការដនោះកនុង ម្ខេួន។ ែំដណើ រការកំណរ់
ភាគីទី្បីប្ែេជាអនកវភិាគ ការដែញនថ្េគដត្មាង និងការយេ់ត្ពម្ដេើដពេដវោនិងកិចាការប្ែេនឹង
សដត្ម្ចបានប្ផ្សនកចំាបាច់មួ្យននែំដណើ រការដធវើប្ផ្សនការ ដ ើយត្រូវមានការយេ់ត្ពម្ជាមុ្ន មុ្នដពេ
ចាប់ដផ្សតើម្ការងារ។ ខណៈដពេប្ែេែំដណើ រការដែញនថ្េ ជាទូ្ដៅមិ្នដកើរដ ើងដៅដពេដត្បើត្បាស់
ធនធាននផ្សាកនុង ប្រដៅប្រមានការត្ពម្ដត្ពៀងពីដពេដវោ និងកិចាការប្ែេត្រូវផ្សតេ់ជូន ប្ែេ ក់ព័នធ
នឹងគដត្មាងទំាងមូ្េផ្សងប្ែរ។ 

៨.១.១ ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្ 
 ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្សត្មាប់ PLR  គឺពិរជាទិ្ែាភាពប្ែេមានសារៈសំខាន់ណាស់នន
ែំដណើ រការដធវើប្ផ្សនការ ដោយសារវានឹងត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាម្គគុដទ្ាសន៍សត្មាប់សកម្មភាពននការដធវើ
ប្ផ្សនការប្ែេដៅដសសសេ់ និងការអនុវរតគដត្មាង។ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៥.១  PLR ជាទូ្ដៅ 
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ត្រូវបានដសនើដ ើងដែើម្បីបដងកើរជាបញ្ញា កនុងការគំត្ទ្ែេ់ការសដត្ម្ចចិរតរបស់អងគភាព។ ដោយដនោះជា
ករណី ត្បធានបទ្ជាទូ្ដៅ ត្រូវអាស្រស័យដេើវស័ិយឧសា កម្ម ឬបដចាកវទិ្ាប្ែេដគដផ្ទត រសំខាន់ 
ប្ែេមានសារៈសំខាន់ែេ់ការសដត្ម្ចចិរត។ ត្បធានបទ្ដនោះចំបាច់ត្រូវមានភាពទូ្ោយត្គប់ត្គន់ 
ដែើម្បីអាចត្គបែណត ប់រាេ់ជដត្ម្ើសទំាងអស់ប្ែេ ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរត   ប ុប្នតមានភាពចដងែៀរ 
ត្គប់ត្គន់ដែើម្បីផ្សតេ់ប្រព័រ៌មានណាប្ែេអាចអនុវរតបាន។  
 វធីិដផ្សសងដទ្ៀរននការកំណរ់ត្បធានបទ្គឺមានកនុងប្ផ្សនក៧.៣ ប្ែេមានការពិភាកាពីចាប់ 
Linear ននការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ កនុងករណីដនោះ ទាម្ទារឲ្យមានការយេ់អំពីរត្ម្ូវការ
អាជីវកម្ម មុ្នដពេអាចបដងកើរបញ្ញា ដចាទ្ប្ែេ ក់ព័នធ។ ការសដត្ម្ចចិរតដេើត្បធានបទ្សត្មាប់ 
PLR គឺជាែំដណើ រការប្ែេអាចដត្បៀបដធៀបបាន ដោយសារការយេ់ពីរត្ម្ូវការរបស់អនកដសនើ គឺត្រូវ
បានទាម្ទារដែើម្បយីេ់ែឹងពីបញ្ញា ដចាទ្ប្ែេកំពុងត្ប ម្។ ការដ្េើយរបនឹងបញ្ញា សំខាន់ៗឬសមុត្គ
សាម ញ ជាទូ្ដៅផ្សតេ់នូវត្បធានបទ្សត្មាប់PLR។  
 ឧទា រណ៍ែ៏េែននែំដណើ រការដនោះប្ែេ ំែេ់ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្ននជដត្ម្ើសថាម្ពេ
បដចាកវទិ្ា អាចរកបានកនុងប្ផ្សនកដសចកតីដផ្សតើម្នន PLR ប្ែេបដងកើរដោយ WIPO76 ដេើកម្មវរថុដនោះ៖ 
 ការអភិវឌ្ឍន៍ឧសា កម្ម បាន ំឲ្យមានភាពរងុដរឿងែេ់ម្នុសសជាដត្ចើនជំុវញិពិភពដោក 
ប ុប្នតក៏ ំឲ្យមានការបំផ្ទេ ញធនធានធម្មជារិនិងបរសិាថ នផ្សងប្ែរ។ ការដត្បើត្បាស់ដត្បងឥនធនៈប្ែេជា
រត្ម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ឧសា កម្ម ត្រូវបានចារ់ទុ្កថាជាមូ្េដ រុចម្បងននការប្ត្បត្បួេអាកាសធារុ។ 
ផ្សេប ោះ េ់ដេើត្បព័នធបរសិាថ នសកេ ប្ែេបណាត េម្កពីការប្ត្បត្បេួអាកាសធារុអាចបណាត េ
ឲ្យបារ់បង់និរនតរភាពដសែាកិចា។ ជាេទ្ធផ្សេជាក់ចាស់ថានឹងត្រូវប្សវងរកម្ដធាបាយថ្មីប្ែេជត្ម្ញុ
ការអភិវឌ្ឍឧសា កម្ម ដែើម្បីដជៀសវាងការសត្ម្បសត្ម្េួពីផ្សេចំដណញសុខុមាេភាពម្នុសស
ជារិប្ែេទ្ទួ្េបានជាដត្ចើនទ្សវរសរក៍នេងម្កដនោះ។ ការបនតពឹងប្ផ្សែកននត្បដទ្សភាគដត្ចើនដេើដត្បង
ឥនធនៈ ជាពិដសសដត្បង និងឧសម័នធម្មជារិ ពីរំបន់មួ្យចំនួនរូចប្ែេគម នដសថរភាពនដោបាយ ក៏
ជាបញ្ញា ប្ែេបណាត េម្កពីទិ្ែាភាពនដោបាយនិងសុវរថិភាព។  សកាត នុពេចំដ ោះវវិាទ្ពីធនធាន
និងបញ្ញា នដោបាយនិងសងគម្ដផ្សសងដទ្ៀរ នឹងមានការដកើនដ ើងប្រដៅដពេប្ែេធនធានដត្បងនិង
ឧសម័នធម្មជារិ កាេ យជាចំណុចប្ែេដគដផ្ទត រសំខាន់ដេើដៅកនុងរំបន់ទំាងដនោះ និងមានការដកើនដ ើង
នូវរត្ម្ូវការសកេននដត្បងឥនធនៈ។  
                                                           
76 

http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/technology_focus/pdf/landscape_alte 
rnative_energy.pdf 



109 

 

 ម្នុសសមាន កាន់ប្រដត្ចើនដ ើង បានងាកម្ករកត្បភពថាម្ពេជំនួស ដែើម្បីដ្េើយរបដៅនឹង
បញ្ញា បរសិាថ ន នដោបាយនិងសងគម្ ប្ែេផ្សារភាជ ប់នឹងការដត្បើត្បាស់ដត្បងឥនធនៈ។ ត្បភពថាម្ពេ
ជំនួស ត្រូវបានកំណរ់ោ ងទូ្ោយថាជាត្បភពថាម្ពេប្ែេមិ្នបណាត េឲ្យមានការបដញ្ាញ ឬ
កត្មិ្រកំណរ់ការភាយដចញននឧសម័នកាបូនិច ប្ែេអាចការ់បនថយការប ោះ េែេ់បរសិាថ នទាក់
ទ្ងនឹងចំដ ោះឥនធនៈ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ពួកវាជាទូ្ដៅត្រូវបានចារ់ទុ្កជាត្បភពថាម្ពេប្ែេអាច
ដកើរដ ើងវញិ ដោយមិ្នទាម្ទារឲ្យមានធារុចូេឥនធនៈ ប្ែេវាជាផ្សេត្បដោជន៍នដោបាយនិង
សងគម្ផ្សងប្ែរ។  
 ត្បធានបទ្ជាក់ោក់ដនោះ បងាា ញពីបញ្ញា ដគេនដោបាយអងគភាព និងរោា ភិបាេ និងផ្សតេ់
នូវបញ្ញា  ប្ែេនឹងត្រវូដត្បើត្បាស់ដែើម្បីឈានែេ់ការសដត្ម្ចចិរត ក់ព័នធនឹងការដោោះស្រសាយបញ្ញា    
បរសិាថ ន នដោបាយ និងសងគម្ ប្ែេទាក់ទ្ងនឹងការដត្បើត្បាស់ឥនធនៈ។ សារៈសំខាន់ននត្បធានបទ្
ដនោះនិងបញ្ញា ដចាទ្ប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយ គឺបានដេើកដ ើងោ ងចាស់ និង ក់ព័នធនឹងរបាយការណ៍
របស់ភាគីប្ែេ ក់ព័នធ។  

៨.១.២ ការកំណរ់ពីអនកសត្ម្បសត្ម្េួ និងនែគូរ 
 មានដគេបំណងធំៗចំនួន ៣ សត្មាប់កំណរ់ពីអនកសត្ម្បសត្ម្េួ និងនែគូ ដែើម្បជួីយកនុង
ការបដងកើរ PLR បុគគេនិងត្កុម្អនកជំ ញបានអនុម័្រគដត្មាង ដ ើយបប្នថម្នូវភាពដជឿជាក់ដេើសារៈ
សំខាន់ននត្បធានបទ្ ដោយការបញ្ាូ េទំាងដនោះ ផ្សតេ់នូវទំ្នុកចិរតដេើការដត្បើត្បាស់ធនធានឲ្យបាន
សម្ស្រសប។  
 អនកសត្ម្បសត្ម្ួេ និងនែគូ គួរមានការទ្ទួ្េសាគ េ់ពីអាជាា ធរកនុងវស័ិយប្ែេត្គបែណត ប់ 
ត្បធានបទ្ប្ែេ ក់ព័នធ។ កនុងប្ផ្សនក ៥.១.១.២ បានផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍មួ្យននកិចាខិរខំត្បឹងប្ត្បង
ស ត្បរិបរតិការរវាង WIPO អងគការសុខភាពពិភពដោក(WHO) និងអងគការ ណិជជកម្មពិភពដោក
(WTO) ដេើការទ្ទួ្េបានជាសកេនូវឱសថ្។ WHO និងWTO គឺជាអងគការអនតរជារិែ៏េបី ប្ែេមាន
ជំ ញកនុងវស័ិយសុខាភិបាេ និងដសែាកិចា។ អងគការទំាងពីរ បានផ្សតេ់នូវចំដណោះែឹង ជំ ញែ៏ម្ហា
សាេនិងមានប្ែនសម្រថកិចា ចំដ ោះត្បធានបទ្ប្ែេត្រវូរកុរក។  ដោយការចាប់នែគូជាមួ្យអងគការ 
WIPOអាច ំម្កនូវការចាប់អារម្មណ៍និងភាពដជឿជាក់ដេើត្បធានបទ្ប្ែេ ក់ព័នធខាេ ំងនិងមានសារៈ
សំខាន់។  
 ជាទូ្ដៅ នែគូ គួរមានជំ ញដេើត្បធានបទ្ប្ែេត្រូវប្សវងរក។ អនកវភិាគ គួរមានចំដណោះែឹង
បដចាកដទ្ស និងអាចដធវើការកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាប្ែេ ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្ ប ុប្នតពួកដគជាទូ្ដៅ
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ទាម្ទារឲ្យមានអនកជំ ញ ដែើម្បជួីយពួកដគឲ្យមានការយេ់ែឹងកាន់ប្រសីុជដត្ៅនូវភាពខុសគន  ក់
ព័នធនឹងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ អនកសត្ម្បសត្ម្េួ អាចជួយសត្ម្ួេែេ់ការរកអនកអាជីព ប្ែេបាន
ចំណាយដពេជាដត្ចើនឆ្ន ំប្សវងយេ់េម្ែិរពីត្បធានបទ្ដ ោះ។ បុគគេទំាងដនោះ អាចជួយផ្សតេ់នូវ     
សុពេភាពែេ់ទិ្ននន័យប្ែេរកដ ើញនិងធា ថាមិ្នមានការយេ់ខុសកនុងអំ ុងដពេបដងកើរPLR។ 
 ការយេ់ត្ពម្របស់អនកសត្ម្បសត្ម្េួ នឹងបដងកើរនូវផ្សេត្បដោនជ៍កនុង PLR ចំដ ោះការ
ពត្ងីកបណតុំ ននភាគីដត្ៅពីអនកដសនើដែើម្។ ដនោះពិរជាមានសារៈសំខាន់ចំដ ោះត្បធានបទ្ប្ែេនឹងមាន
ឥទ្ធិពេដេើការសដត្ម្ចចិរតពីដគេនដោបាយសាធារណៈ ដោយសារការយេ់ត្ពម្ពីនែគូប្ែេេែ 
នឹងផ្សតេ់នូវទំ្នុកចិរតប្ែេបានពីដករ តិ៍ដឈាម ោះរបស់នែគូ។ PLR ប្ែេបដងកើរដ ើងដោយស ការជាមួ្យ
នែគូប្ែេេែ ប្រងប្រទ្ទួ្េបានការដបើកចំ កាន់ប្រទូ្ោយពីត្កុម្  ប្ែេមិ្ន ក់ព័នធនឹងការផ្សតួច
ដផ្សតើម្ននគដត្មាង។  
 ចុងដត្កាយ ដោយមានអនកជំ ញប្ែេត្គប់គន ទ្ទួ្េសាគ េ់ រមួ្ផ្សសំនឹងជំនួយពីខាងដត្ៅដៅ
ែេ់អនកជំ ញកនុងការស្រសាវត្ជាវ និងវភិាគពីគដត្មាង  ក៏អាចបដងកើននូវទំ្នុកចិរតថាផ្សេិរផ្សេប្ែេ
បដងកើរដ ោះគុណភាពខពស់និងជាសាន នែរបស់អនកបដងកើរប្ែេមានសម្រថភាពខពស់។ ការបំដពញកិចា
ការជាមួ្យអនកជំ ញប្ែេមានការទ្ទួ្េសាគ េ់ ដធវើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយដគដជឿជាក់ថាកិចា
ការគឺមានភាពេែ និង មានសតង់ោរខពស់។  

៨.១.៣ ការកំណរ់វសិាេភាព 
 មានឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសពី ៦០ ោនឯកសារពីដត្ចើនជាង១០០អាជាា ធរ   
ប្ែេដចញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជំុវញិពិភពដោក។ កនុងត្បធានបទ្នីមួ្យៗមានឯកសារត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មរាប់រយ ន់ឯកសារ ប្ែេមានការ ក់ព័នធនឹងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ ការពាោម្
ប្សវងយេ់ពីឯកសារទំាងអស់ដ ោះ ហាក់ែូចជាពាោម្ោំទឹ្កសមុ្ត្ទ្ទាំងមូ្េ និងអាចដធវើឲ្យ
គដត្មាងខវោះទិ្សដៅនិងការដផ្ទត រដេើ។ ែំដណើ រការកំណរ់វសិាេភាពសត្មាប់ PLR ផ្សតេ់នូវម្ដធា
បាយសត្មាប់កំណរ់ ដេើកដ ើង និងដផ្ទត រសំខាន់ និងកំណរ់ទិ្សដៅការងារប្ែេត្រូវដធវើ។  
 ខណៈដពេប្ែេទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្សតេ់នូវទិ្ែាភាពននត្បធានបទ្ វាក៏មាន    
សារៈសំខាន់ផ្សងប្ែរ ត្រវូដផ្ទត រសំខាន់ដេើរត្ម្ូវការអាជីវកម្ម។ ការផ្សតេ់វសិាេភាព ប្ែេធា ពីការ
ដធវើការវភិាគ នឹងដផ្ទត រដេើប្របញ្ញា សំខាន់ៗ ប្ែេចំាបាច់ត្រូវដោោះស្រសាយកនុង PLR។ ត្បសិនដបើមាន
ការកំណរ់ពីវសិាេភាពចាស់ោស់ និងមានការយេ់ត្ពម្ដោយភាគីប្ែេ ក់ព័នធទំាងអស់ វា
អាចធា ថាអនកអាន PLR  នឹងយេ់ពីការកំ ិរននការវភិាគ។  
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 កនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាណាមួ្យ ហាក់មានវធីិសាស្តសតខុសៗគន ជាដត្ចើនដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញា
ជាក់ោក់ណាមួ្យ។ ដបើត្កដ កដម្ើេវធីិសាស្តសតទំាងអស់ដនោះ  កនុង PLR ប្រមួ្យ អាចមានការស្រសាវ
ត្ជាវដត្ចើនប្ែេមិ្នអាចបដងកើរបាននូវដសចកតីេម្ែិរត្គប់ត្គន់។ ជាមួ្យត្បធានបទ្ប្ែេធំ និងសមុត្គ
សាម ញ ជាការអនុវរតប្ែេេែ ដគត្រូវកំណរ់វសិាេភាព PLR  ចំដ ោះវធីិសាស្តសតបដចាកវទិ្ា  ប្ែេ
មានសារៈសំខាន់បំផុ្សរ ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញា ទំាងដនោះ។  
 ឧទា រណ៍មួ្យប្ែេកំណរ់ពីវសិាេភាពននបដចាកវទិ្ាប្ែេត្រូវវភិាគកនុង PLR អាចរកបាន
កនុងរបាយការណ៍ប្ែេបដងកើរដ ើងដោយម្ជឈម្ណឌ េចាប់ Franklin Pierce សតីពី Protein/Peptide 

 Vaccines សត្មាប់ជម្ាឺ HIV77 : 
 យុទ្ធសាស្តសតជាដត្ចើនត្រូវបានដត្បើត្បាស់កនុងការស្រសាវត្ជាវថាន ំបងាក រ ដែើម្បីត្បយុទ្ធត្បឆំ្ងនឹង
ការរកីរាេោេជម្ាឺដអែស៍ ទូ្ទំាងពិភពដោក។ ដោយការស្រសាវត្ជាវមានការវវិរតន៍ដៅោ ងេែកនុង
ការប្សវងយេ់ពីវរីសុវទិ្ា េកេណៈននដម្ដរាគ និងត្បព័នធការ រននជម្ាឺដអែស៍ ថាន ំបងាក រប្ែេបាន
បដងកើរដ ើងដោយមានបញ្ាូ េឯកតារូចៗននត្បូដរអីុន ឬ epitope- based peptides បានដេចដ ើង
ដោយដបកេភាពប្ែេងាយរងដត្គោះសត្មាប់បដងកើរវធីិពាបាេនិងការ រជម្ាឺដអែស៍។ ត្បូដរអីុនអនុ
ឯកតានិង peptides ដៅកនុងថាន ំបងាក រទាក់ទ្ងភាពសុារំបស់ម្នុសស ដ្េើយរបដោយោស់អង់ទី្ករ 
ដែើម្បីបនាបដម្ដរាគប្ែេមានដែើម្កំដណើ រដ ោះ។  ដទាោះបីជាភាពជាក់ោក់ខពស់ទាក់ទ្ងដៅនឹងHLA 
alleles  មានការថ្យចុោះនូវត្បសិទ្ធភាពជាសកេននវធីិសាស្តសតបងាក រ Peptide អនុឯកតាត្បូដរអីុនជា
ដត្ចើន និងវា កសាងំPeptide បដងកើរដ ើងបញ្ាូ េ conjugates ឬ adjuvants ដែើម្បីបដងកើន Immunogenicity។ 
ដគេបំណងននការសិកាទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ គឺដែើម្បីស្រសាវត្ជាវ និងចារ់ថាន ក់     
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ ក់ព័នធដៅនឹងការស្រសាវត្ជាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការប្ចកចាយ
អនុឯកតាត្បូដរអីុន ឬ peptide អាស្រស័យដេើថាន ំបងាក រ HIV ។ 
 ជាទូ្ដៅវសិាេភាពកំណរ់ពីអវីប្ែេត្រូវត្គបែណត ប់កនុង PLR  ជួនកាេវាចំាបាច់ផ្សងប្ែរកនុង
ការបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់ពីអវីប្ែេមិ្នសថិរដត្កាម្វសិាេភាព ឬ អវីប្ែេសថិរដត្ៅវសិាេភាពដនោះ កនុង
គដត្មាងជាក់ោក់ណាមួ្យ។ ដោយការផ្សតេ់ព័រ៌មានទំាងដនោះដៅដពេចាប់ដផ្សតើម្ PLR នឹងជួយ
កំណរ់ពីការរពឹំងទុ្ករបស់អនកអាន និងបងាក រពួកដគពីការដម្ើេព័រ៌មាននិងការវភិាគប្ែេមិ្នបាន
បញ្ាូ េដោយសារវាប ោះ េ់បនតិចបនតួចែេ់អវីប្ែេបានដេើកដ ើង។  
                                                           
77 

http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/patent_landscapes/docum 
ents/itti_patent_ls_hiv_protein_vaccines.pdf 
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 បប្នថម្ដេើការពិនិរយដេើវសិាេភាពទិ្ែាភាពបដចាកវទិ្ា មានការវភិាគរិចរួចទាក់ទ្ងនឹង
ចំណុចទាំងដនោះ ប្ែេបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ និងមានការឯកភាពជាមុ្នដៅមុ្នដពេចាប់ដផ្សតើម្ការងារ។ 
ដនោះរមួ្បញ្ាូ េទំាងត្បដទ្សនិងដពេដវោប្ែេត្រូវត្គបែណត ប់ ត្បសិនដបើមានការការ់បនថយបណតុំ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្បសិនដបើមានការបញ្ាូ េឯកសារមិ្នប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុង
ការវភិាគ។  
៨.១.៣.១ វសិាេភាពកនុងត្បដទ្ស 
 ត្បដទ្សប្ែេត្គបែណត ប់ សំដៅែេ់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដចញដោយ
ត្បដទ្សណាមួ្យ ប្ែេនឹងត្រូវវភិាគកនុងអំ ុងដពេដរៀបចំ PLR។ ធារុសំខាន់ៗប្ែេត្រូវពិចារណា 
ដៅដពេសដត្ម្ចពីវសិាេភាពននត្បដទ្ស     គឺដរើត្បដទ្សណាខេោះប្ែេរងការប ោះ េ់ដោយការដធវើ   
ដសចកតីសននិោា នដៅកនុងរបាយការណ៍ និងត្បដទ្សណាខេោះនឹងមានផ្សេប ោះ េ់ដេើបញ្ញា    ក់
ព័នធនឹងគដត្មាង។ ែូចបានដេើកដ ើងរចួម្កដ ើយ អាចមានត្បដទ្សជាដត្ចើនប្ែេដយើងអាចដត្ជើស
ដរ ើស ែូដចនោះវាចំាបាច់ប្ែេដគត្រូវដផ្ទត រដេើត្បដទ្សប្ែេទ្ទួ្េឥទ្ធិពេផ្ទា េ់ដេើដគេបំណងប្ែេ
បានឯកភាពននកិចាការ។  
 ជាឧទា រណ៍ កនុង PLR សត្មាប់អរិថិ្ជនរបស់អងគភាព ប្ែេមានបំណងោក់ឲ្យែំដណើ រការ
ផ្សេិរផ្សេបដចាកវទិ្ាថ្មី វសិាេភាពននត្បដទ្សគួររមួ្បញ្ាូ េទំាងទី្កប្នេង  ជំុវញិពិភពដោក 
ប្ែេត្កមុ្  ុនមានគដត្មាងេក់ផ្សេិរផ្សេរបស់ខេួន ត្ពម្ទំាងត្បដទ្សប្ែេត្កុម្  ុនមានគដត្មាង
នឹងដបើកផ្សេិរកម្មដៅទី្ដ ោះ។ ត្បដទ្សប្ែេនឹងដធវើផ្សេិរកម្ម រំណាងឲ្យរំបន់ប្ែេមានឥទ្ធិពេ
ដេើការផ្សេិរផ្សេិរផ្សេ។ ការទូ្ទារ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងត្បដទ្សប្ែេត្រូវេក់ផ្សេិរផ្សេ 
នឹងមានឥទ្ធិពេដេើអាជីវកម្ម ដ ើយែូដចនោះបរសិាថ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងរំបន់ទំាងដ ោះ គឺពិរ
ជាមានសារៈសំខាន់ផ្សងប្ែរ។  
 គំនិរែូចគន ដនោះ អាចអនុវរតបានចំដ ោះការសដត្ម្ចចិរតដេើដគេនដោបាយ ប្ែេទាម្ទារ
ឲ្យមានដសរភីាពកនុងកាអនុវរតកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា ក៏ែូចជាកនុងរំបន់ប្ែេបដចាកវទិ្យត្រូវបានបដងកើរ
ដ ើងដោយអងគការជំនួយ។  
 កនុងកំណរ់ត្តាជាក់ប្សតង ជាទូ្ដៅ វាជាគំនិរេែដែើម្បីបញ្ាូ េឯកសារ PCT ផ្សងប្ែរ កនុងការ
វភិាគ ក់ព័នធនឹង PLR ។  ែូចមានកនុងប្ផ្សនក ៤.១.១.១.១ ឯកសារ PCT ជាត្បដភទ្សំណំុេិខិរដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិដសស ប្ែេអាចោក់ កយដសនើសំុកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើនែំណាេគន ។ 
ត្បដទ្សប្ែេ ក់ព័នធ អាចរមួ្បញ្ាូ េត្បដទ្សប្ែេកំណរ់ឲ្យការ រកនុងសំណំុេិខិរដសនើសំុPCT 
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ដោយបញ្ញជ ក់ថាអាចមានការោក់ កយកនុងែំណាក់កាេជារិ ដពេអ គរ ដែើម្បផី្សតេ់សិទ្ធិ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះបដចាកវទិ្ាកនុងប្ែនយុតាត ធិការដ ោះ។  

៨.១.៣.២ វសិាេភាពដពេដវោ 
 ដសាើរត្គប់យុតាត ធិការទំាងអស់ រយៈដពេទូ្ដៅននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺមានរយៈ
ដពេ២០ឆ្ន ំ គិរចាប់ពីកាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាព។ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៣ កាេបរដិចឆទ្អាទិ្
ភាព ជួេកាេដៅថា កាេបរដិចឆទ្អានុភាពននការោក់ កយ គឺជាកាេបរដិចឆទ្ប្ែេដត្បើត្បាស់
ដែើម្បីកំណរ់ពីភាពថ្មី និង/ឬជំហានរកដ ើញថ្មី ននរកកកម្មជាក់ោក់ ប្ែេទាក់ទ្ងនឹងសាន នែដផ្សសង
ដទ្ៀរ។  
 វារំណាងឲ្យកាេបរដិចឆទ្ែំបូងដគ ប្ែេអនកទ្ទួ្េអោះអាងពីអាទិ្ភាពសត្មាប់សំណំុេិខិរ
របស់ដគ។ ប ា ប់ពីរយៈដពេ២០ឆ្ន ំបានផុ្សរដៅ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចារ់ទុ្កថាបានផុ្សរកំណរ់ 
រយៈដពេការ រ ដ ើយបដចាកវទិ្ាដ ោះ បានកាេ យដៅជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណៈ។  
 វាពិរជាមានសារៈសំខាន់ដែើម្បពិីភាកាពីវសិាេភាពននដពេដវោ ដោយសារកម្មវរថុននPLRs

ជាដត្ចើនមានការវវិរតន៍ ដៅដពេែំណាក់កាេសំណំុេិខិរដសនើសំុ ឬ កនុងដពេប្ែេត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មកំពុងមានសុពេភាពជាធរមាន ដ ើយមិ្នទាន់ផុ្សរកំណរ់កិចាការ រដៅដ ើយ។ ដត្កាម្
កាេៈដទ្សៈទំាងដនោះ  អនកវភិាគ មានបំណងចង់ដត្បើត្បាស់រយៈដពេ ២០ ឆ្ន ំ គិរចាប់ពីកាេបរដិចឆទ្
បចាុបបនន ដៅដពេស្រសាវត្ជាវការចងត្កងទិ្ននន័យប្ែេបដងកើរដ ើង។  
 ចំដ ោះបដចាកវទិ្ាប្ែេមានការវវិរតន៍រ ័ស ឬ ដទ្ើបប្របដងកើរដ ើងថ្មីៗ អាចដត្បើត្បាស់រយៈ
ដពេខេីជាងដនោះ។ រយៈដពេខេី ក៏ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ផ្សងប្ែរជាវធីិសាស្តសតបំប្បកការចងត្កងទិ្ននន័យ
ប្ែេធំខាេ ំង ប្ែេការវភិាគទិ្ននន័យទំាងមូ្េទាម្ទារឲ្យមានការដត្បើត្បាស់កំោងំពេកម្មឬដពេ
ដវោដត្ចើនដែើម្បីសដត្ម្ចវា។  
 អនកវភិាគ ប្ែេចង់ផ្សតេ់ទិ្ែាភាពអរីរកាេ អាចសដត្ម្ចមិ្នដផ្ទត រសំខាន់ដេើដពេដវោកនុង
ការវភិាគរបស់ពួកដគ និងដធវើការវភិាគឲ្យបានដត្ចើនដែើម្បីកំណរ់ពីការវវិរតន៍វស័ិយណាមួ្យដៅតាម្
សម័្យកាេ។ 
៨.១.៣.៣ វធីិសាស្តសតការ់បនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម 
 ដគេការណ៍ននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានត្គបែណត ប់ដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.៣.៥ 
ប្ែេបានកំណរ់និយម្ន័យសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថា ជាសំណំុឯកសារទំាងអស់ប្ែេមាន
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អាទិ្ភាពែូចគន  ឬបណតុំ ននអាទិ្ភាព។ អាទិ្ភាពកនុងករណីដនោះ សំដៅែេ់ កាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាពនន
ការោក់ កយននឯកសារ។ 
 ដោយសារេកេណៈននត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសកេ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ត្រូវប្រអនុវរតកនុងបណាត ត្បដទ្សនីមួ្យៗ។ ការដធវើប្បបដនោះវាបដងកើរឲ្យមានសាថ នភាពមួ្យប្ែេគំនិរ
ប្រមួ្យ អាចមានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនប្ែេ ក់ព័នធ អាស្រស័យដេើចំនួនត្បដទ្សប្ែេអនក
ោក់ កយដសនើសំុប្សវងរកកិចាការ រ។ កនុងករណីមួ្យចំនួន  អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ នឹងប្សវងរកកិចាការ រ
កនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន ែូដចនោះ នឹងមានឯកសារត្បហាក់ត្បប្ េជាដត្ចើនចំដ ោះរកកកម្មដ ោះ។  
 គំនិរដៅពីដត្កាយការរាប់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេដធវើគដត្មាងការវភិាគ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  គឺដែើម្បីធា ថាការរំណាងប្ែេសម្ស្រសបននចំនួនរកកកម្ម ឬបរមិាណ
ការងារប្ែេត្រូវដធវើ កនុងកម្មវរថុ ឬដោយអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិជាក់ោក់ណាមួ្យ ត្រូវបានយកម្កពិចារណា
ត្រឹម្ត្រូវ។ ចំដ ោះប្ផ្សនកជាដត្ចើន អនកវភិាគចង់ធា ថា ត្បសិនដបើរកកកម្មែូចគន  សថិរដត្កាម្ឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ចើនកនុងត្បដទ្សដផ្សសងគន  ដ ោះវាមិ្នត្រវូរាប់ជាឯកសារដផ្សសងគន ដ ោះដទ្។ 
ដៅដពេប្ែេវសិាេភាពននត្បដទ្ស អាចជាសូច ករែ៏សំខាន់ននរនម្េប្ែេអនកទ្ទួ្េោក់ដេើរកក
កម្ម វាក៏អាចមានភាពេដម្ែៀងផ្សងប្ែរ ដោយសារអងគភាពប្ែេមានធនធានដត្ចើន អាចសដត្ម្ចប្សវង
រកវសិាេភាពកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើនដទ្ៀរ ចំប្ណកឯ រកកករប្រមាន ក់ ឬត្កមុ្  ុនរូចៗ អាចប្សវងរកប្រ
កិចាការ រកនុងត្បដទ្សប្រមួ្យ។ ដៅដពេដត្បៀបដធៀបវធីិសាស្តសតដផ្សសងគន សត្មាប់ដោោះស្រសាយបញ្ញា            
បដចាកវទិ្ា សត្មាប់ត្កមុ្  ុនប្ែេប្សវងរកកិចាការ រកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន វាដម្ើេដៅហាក់ែូចជា
មានដគមានសកម្មភាពដត្ចើនជាងត្កុម្  ុន ប្ែេ ក់ព័នធប្រប្សវងរកកិចាការ រត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មកនុងត្បដទ្សរិច។ ែំដណើ រការការ់បនថយការោក់ កយកនុងត្បដទ្សប្ែេជាន់គន  ត្រូវបានដៅថា
ជាការការ់បនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 ែូចមានកនុងប្ផ្សនក៤.៣.៥ ផ្សងប្ែរ ប្ែេវាជាវធីិសាស្តសតម្ា ងមួ្យប្បបដទ្ៀរកនុងការបដងកើរសំណំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសពីសំណំុមូ្េោា នប្ែេបានពិពណ៌ ដៅដពេចាប់ដផ្សតើម្ននប្ផ្សនកដនោះ។ 
វធីិសាស្តសតប្ែេដពញនិយម្មួ្យកនុងវធីិសាស្តសតបដងកើរសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺការពត្ងីក
សំណំុ ប្ែេភាគដត្ចើន ក់ព័នធនឹងត្បព័នធទិ្ននន័យ INPADOC ដ រុដនោះ ជាដរឿយៗវាត្រូវបានដគដៅ
ថាសំណំុINPADOC។ និយម្ន័យការពត្ងីកសំណំុ78 ជានិយម្ន័យប្ែេមានន័យទូ្ោយដ េគឺជា

                                                           
78 http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html 
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សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានចំនួនសំណំុេិខិរដសនើសំុកនុងស្រសុក បប្នថម្ពីដេើធារុប្ែេ
 ក់ព័នធ និងរមួ្ទំាងឯកសារប្ែេមានវសិាេភាពែូចគន  ប ុប្នតមិ្នមានអាទិ្ភាពរមួ្។ 
 ការដរៀបចំចងត្កងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាទ្ត្ម្ង់មួ្យចំនួន ពិរជាសកម្មភាពសំខាន់ 
ប្ែេនឹងមានឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើការបដងកើរសថិរិសត្មាប់ PLR។ ការកំណរ់វធីិសាស្តសតណាមួ្យប្ែេនឹង
ត្រូវដត្បើត្បាស់និងអនុវរតជាបនតប ា ប់កនុងគដត្មាងទំាងមូ្េ នឹងធា ថាអាចមានការដត្បៀបដធៀបត្រឹម្
ត្រូវរវាងស ត្គសដផ្សសងគន ប្ែេបានសិកា។ ជាទូ្ដៅ ការដត្បើត្បាស់សំណំុមូ្េោា ន អាចបដងកើរ       
ឲ្យកត្ម្ងជាដត្ចើនប្ែេបានកំណរ់េកេណៈចដងែៀរកនុងការវភិាគ ស្រសបដពេប្ែេការពត្ងីកសំណំុ 
នឹងបដងកើរឲ្យមានអនុទ្សសន៍រិចប្រេកេណៈទូ្ោយ។ អនកវភិាគត្រវូកំណរ់ពីវធីិសាស្តសតប្ែេស័កតិ  
សម្នឹងដគេបំណង PLR ប្ែេបានកំណរ់ដ ោះ។  
 ឧទា រណ៍ ការដត្បើត្បាស់ការពត្ងីកសំណំុ អាចប ោះ េ់ែេ់ការរំណាងឲ្យចំនួនននការ      
វនិិដោគរបស់អងគភាពោ ងខាេ ំង ដោយសារមានការ ក់ព័នធជាដត្ចើន ប ុប្នតការោក់ កយដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មខុសគន  អាចមានទំ្ ក់ទំ្នងដៅវញិដៅម្កកនុងសំណំុប្រមួ្យ។ ត្បសិនដបើ
ដគេបំណងនន PLR គឺដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញា ណអងគភាពប្ែេបានវនិិដោគធនធានដត្ចើនបំផុ្សរ
កនុងវធីិសាស្តសតបដចាកវទិ្ា ជាងសំណំុមូ្េោា ន ឬវធីិសាស្តសតដផ្សសងដទ្ៀរ ដ ោះវាជាការត្បដសើរដបើដយើង
ដត្ជើសយកការពត្ងីកសំណំុ។ ការពិភាកាដេើហានិភ័យចម្បងៗននការដត្បើត្បាស់ការពត្ងីកសំណំុ
ចំដ ោះការសិកា អាចរកបានតាម្រយៈ៖ 
 http://www.patinformatics.com/blog/why-i-dont-use-extended-families-when-counting-patents/ 
 

 វធីិសាស្តសតមួ្យប្បបដទ្ៀរដែើម្បីពត្ងីកសំណំុបានគឺតាម្វធីិសាស្តសត ODPI (One Document per 
Invention)។ វាមានរមួ្បញ្ាូ េ ែូចជាការដត្ជើសដរ ើសនូវត្បដទ្សអាទិ្ភាពប្ែេរកកកម្មធំត្រូវបាន
កំណរ់តាម្ការចដត្មាោះនូវឯកសារដសនើប្ែេធាេ ប់ត្រូវបានទ្ទួ្េកិចាការ ររចួម្កដ ើយ។ ជាទូ្ដៅដគ
អនុវរតវធីិដោយដម្ើេដៅដេខឯកសារដសនើដែើម្បីពិចារណាថាគួរយកឬមិ្នយក។ 
 កាេណាត្បដទ្សមួ្យបានចុោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរចួ   ឯកសារថ្មីប្ែេ ក់ព័នធដៅត្បដទ្ស
ដែើម្ដ ោះគឺរម្កេ់ទុ្កជាឯកសារចម្បង។  ដ ើយដៅដពេប្ែេសំណំុពត្ងីកដនោះត្រូវបានបញ្ាូ េេ
គន ជាមួ្យត្បដទ្សដែើម្រចួ រកកកម្មធំៗទាំងដ ោះនឹងត្រូវោក់ដែើម្បីបដងកើរ simple ODPI corpus។
សត្មាប់វធីិសាស្តសតបនតប ា ប់ដទ្ៀរអាចរកបានដៅដគ ទំ្ព័រខាងដត្កាម្៖ 
 http://www.patinformatics.com/blog/counting-documents-when-conducting-a-patent-analysis-
project/ 
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 មានវធីិសាស្តសតការ់បនថយសមាជិកសំណំុបប្នថម្ដទ្ៀរ ប្ែេអាចរកបាន រមួ្ទាំងការដត្បើត្បាស់
សំណំុធម្មតា ប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ (EPO) និងកាន់ប្រ
មានភាពដពញនិយម្ដ ើង។  ដគ ទំ្ព័រ ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតា 
ែូចខាងដត្កាម្79 

 ឯកសារទំាងអស់ប្ែេមានអាទិ្ភាពែូចគន ដបោះបិទ្  ឬជាបងគុំននអាទិ្ភាព      ប្ែេសថិរដត្កាម្ 
សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រមួ្យ។  
 ជាទូ្ដៅ វាពិរជាសំខាន់ដែើម្បអីនុវរតត្បដភទ្ននការការ់បនថយសំណំុមួ្យចំនួន ដៅដពេោក់ 
PLR រមួ្បញ្ាូ េគន  ប ុប្នតការសដត្ម្ចចិរតដេើវធីិសាស្តសតមួ្យណាប្ែេត្រវូដត្បើត្បាស់ គួរសដត្ម្ចដោយ
អនកវភិាគដោយប្ផ្សែកដេើឯកសារប្ែេពួកដគចង់បងាា ញពីរកកកម្ម ឬកត្មិ្រននការវនិិដោគកនុងបដចាក
វទិ្ា។ ការពិនិរយដម្ើេេម្ែិរអំពីត្បដភទ្វធីិសាស្តសតការ់បនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងឥទ្ធិ
ពេននការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ អាចរកបានកនុងបេុកប ុសតិ៍ប្ែេផ្សតេ់ឲ្យខាងដត្កាម្ៈ 
http://www.patinformatics.com/blog/why-i-dont-use-simple-families-when-counting-patents-either/ 
 ខណៈប្ែេចំណងដជើងអរថបទ្ដៅកនុងបេុកមួ្យដនោះហាក់ែូចជាបងាា ញពីការមិ្នសូវដត្បើត្បាស់
សំណំុធម្មតា ប្រវាបងាា ញថាការត្រួរពិនិរយតាម្រយៈវធីិសាស្តសតដផ្សសងៗ និងពនយេ់ពីេកេខណឌ រត្ម្ូវ
 ក់ព័នធនឹងវធីិសាស្តសត   ប្ែេអាចឲ្យការដត្បើត្បាស់វាមានត្បសិទ្ធភាព។  

៨.១.៣.៤ ការរមួ្បញ្ាូេឯកសារមិ្នមានេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (NPL) 
  កយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រវូបានបញ្ាូ េកនុងដឈាម ោះទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ែូដចនោះវាដធវើឲ្យមានការរពឹំងថាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹងជាត្បភពទិ្ននន័យប្រមួ្យគរ់ប្ែេត្រូវ
ប្សវងរកកនុងរបាយកាណ៍ទំាងដនោះ។ ប ុប្នតជួនកាេ វារត្ម្ូវឲ្យមានការបញ្ាូ េ NPLដែើម្បីបំដពញដគេ
បំណងននរបាយការណ៍។ ឧទា រណ៍ ដោយសារការពនារែេ់រយៈដពេ១៨ប្ខកនុងការដបាោះពុម្ព
ផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅកនុងយុតាត ធិការភាគដត្ចើន ែូចដនោះដគអាចរកដ ើញការ
អភិវឌ្ឍទំ្ដនើបៗ ដៅដពេដម្ើេ NPL។ 
 សាស្តសាត ចារយសកេវទិ្ាេ័យ បងាា ញការគំត្ទ្ចំដ ោះ NPL ដជៀសជាងត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ដទាោះបីជាមានការផ្ទេ ស់បតូរមួ្យចំនួនននចាប់ ដពេថ្មីៗដនោះតាម្រយៈការផ្សតេ់ការដេើកទឹ្កចិរត
បប្នថម្ចំដ ោះការដធវើអាជីវកម្មបដចាកវទិ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីសកេវទិ្ាេ័យ  ក៏ដោយ។ 

                                                           
79 http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families/definitions.html 
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មានដគធាេ ប់និោយថា កនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា ប្ែេរកកករចម្បងៗមានត្បភពម្កពីសកេវទិ្ាេ័យ 
វាដៅប្រចំាបាច់ប្ែេត្រូវបញ្ាូ េ NPL ដែើម្បធីា ថាមានការផ្សតេ់របូភាពដពញដេញ។  
 ដៅដពេប្ែេការបដងកើរ NPL អាចចំណាយដពេនិងថ្វកិាដត្ចើន ប្រជាទូ្ដៅដៅប្ររិចជាង
ការបដងកើរឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយដយើងគួរប្រករ់សមាគ េ់វាដៅដពេពិនិរយដម្ើេ
ចំនួនឯកសារ ក់ព័នធប្ែេបដងកើរដ ើងដៅកនុងត្បដភទ្នីមួ្យៗ។ ពីទិ្ែាភាពននការអនុវរត ត្បសិនដបើ
ចំាបាច់ដែើម្បីបញ្ាូ េការវភិាគ NPL កនុង PLR ដគគួរអនុវរតោក់ដោយប្ កពីគន ។ អាចនិោយបានថា 
វាដត្បៀបែូចជាប្ផ្សេដបា ម្ និងប្ផ្សេត្កូច ស្រសដែៀងគន  ប្រខុសគន      ែូដចនោះអនកវភិាគភាគដត្ចើន មិ្នពាោម្ 
បញ្ាូ េឯកសារទំាងដនោះ ដែើម្បីដធវើការវភិាគប្រមួ្យដ ោះដទ្។  
 ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ ការបញ្ាូ េ NPL កនុងការវភិាគដៅដពេរត្ម្ូវឲ្យសដត្ម្ចបានដគេបំណងនន 

PLRដ ើយ វានឹងផ្សតេ់ទ្សសនៈកាន់ប្រសំបូរប្បបននត្បធានបទ្ ប ុប្នតត្រវូរកាវាោច់ដោយប្ កពីកិចា
ការវភិាគប្ែេដធវើដេើឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  

៨.១.៤ ការដរៀបចំេកេខណឌ  (TOR) 
 ឯកសារេកេខណឌ  (ToR) មិ្នមានការអនុវរតជាសតង់ោរដ ោះដទ្កនុងវស័ិយឯកជនមុ្នដពេ
ដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វាមានេកេណៈចាស់ោស់ េកេខណឌ អាច
មានការចំណាយដពេដត្ចើនឬមិ្នចាំបាច់ ចំដ ោះកិចាការប្ែេមានេកេណៈចាស់ោស់ និងមិ្ន     
សមុត្គសាម ញ។ ប ុប្នត ជាបទ្ពិដសាធន៍ពីគដត្មាងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ 
WIPO បានបងាា ញថា ការត្ ងេកេខណឌ មុ្នចាប់ដផ្សតើម្ដធវើទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាវធីិ
សាស្តសតប្ែេគួរប្រឲ្យអនុវរត ដ ើយការផ្សតេ់អនុសាសន៍ប្បបដនោះដោយសារមានដ រុផ្សេមួ្យចំនួន ។  
 ែំបូង ការត្ ងេកេខណឌ  អាចឲ្យអងគភាពដធវើការយកកនត្ម្និងអនកទ្ទួ្េរបាយការណ៍ មាន
គំនិរកាន់ប្រចាស់អំពីផ្សេត្បដោជន៍ពិរត្បាកែប្ែេមាន និងបកស្រសាយវាឲ្យកាន់ប្រចាស់ោ
ស់។ ជាញឹកញាប់ ការរត្ម្វូឲ្យមានការវាយរនម្េចំដ ោះវសិាេភាពននរបាយការណ៍ គឺមានភាព
េំបាកដ ើយសកម្មភាពប្ែេត្រវូសដត្ម្ចបានមួ្យចំនួន មិ្នងាយនឹងកំណរ់ជាមុ្នបាន។ ToR អាច
ចំណាយដពេដត្ចើន ប ុប្នតវាជួយកនុងការកំណរ់ោ ងចាស់ននេកេណៈនិងរត្ម្ូវការជាក់ោក់នន
ការងារ ែូចជា វសិាេភាពននរបាយការណ៍ ការស្រសាវត្ជាវប្ែេរពឹំងទុ្កនិងការវភិាគប្ែេត្រូវដធវើ 
វសិាេភាពភូមិ្សាស្តសតនិងត្បវរតិសាស្តសត រយៈដពេ សកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបាន និងនីរិវធីិចំ
ណាយ។ ការពិពណ៌ ចាស់ោស់ពីកតាត ទំាងដនោះ ជួយកនុងការបដងកើរការយេ់ែឹងទូ្ដៅននការរពឹំង
ទុ្កនិងសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានទាំងចំដ ោះអនកទ្ទួ្េនិងអនកផ្សតេ់/អនកដធវើកិចាសនាដធវើរបាយ
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ការណ៍ គឺមានការដកើនដ ើងនូវត្បសិទ្ធភាពការងារនិងធា បដងកើររបាយការណ៍បានោ ងរេូន ដធវើ
ឲ្យមានហានិភ័យននសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានមិ្នសម្ត្បកប និងការភាា ក់ដផ្សែើេមិ្នេែសថិរកនុង
កត្មិ្រអបបបរមា។  
 ការត្ ងេកេខណឌ សត្មាប់ PLR គួរ្េុោះបញ្ញា ងំឲ្យបានចាស់និងស្រសបតាម្ការពិភាការវាង
អនកទ្ទួ្េនិងអនកដធវើរបាយការណ៍។ទំាងដនោះមានែូចជាការវាយរនម្េពីភាពអាចទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ
ននេកេខណឌ រត្ម្ូវមួ្យចំនួន ក់ព័នធនឹងរយៈដពេសដត្ម្ចសកម្មភាព រនម្េ និងមារិកាននរបាយ
ការណ៍មុ្នចាប់ដផ្សតើម្គដត្មាងជាដែើម្។  ការខវោះចំដណោះបដចាកវទិ្ាសតីពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មដោយភាគីប្ែេយកកនត្ម្ដសវា រមួ្នឹងការខវោះការយេ់ែឹងពីការកត្មិ្ររបស់អនកដធវើកិចាសនានិង
ជដត្ម្ើសកនុងសកម្មភាពសដត្ម្ចបានរបស់ខេួន អាចបណាត េឲ្យមានការយេ់ខុសនិងការរពឹំងខុស។ 
ដោយសាររបូភាពដែើររួោ ងសំខាន់សត្មាប់អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត ត្បវរតិរបូរបស់អនកទ្ទួ្េ
របាយការណ៍នីមួ្យៗ និងបញ្ញា ប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយននរបាយការណ៍នីមួ្យៗ មានភាពខុសគន  ប្ផ្សនក
ននការពិភាកា និង ToR គួរប្រជាត្បដភទ្ននការវភិាគនិងរបូភាពប្បបណា ប្ែេត្រវូការនិងសម្ស្រសប
ចំដ ោះរត្ម្វូការអនកទ្ទូ្េ ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ភាគីទំាងពីរ គួរែឹងអំពីខេឹម្សារទំាងដ ោះដែើម្បីដធវើ
ប្ផ្សនការដពេដវោឲ្យបានេែកនុងការដរៀបចំរបាយការណ៍ ត្ពម្ទាំងដត្បើត្បាស់ធនធានម្នុសស ឲ្យត្រឹម្
ត្រូវ ជាមួ្យនឹងរត្ម្ូវការដ ោា រច សម្ព័នធបដចាកវទិ្ានិងត្បព័នធទិ្ននន័យប្ែេទ្ទួ្េបាន។ 
 អាស្រស័យដេើបញ្ញា ប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយ និងកត្មិ្រននការយេ់ែឹងពីរបាយការណ៍ននអនក
ទ្ទួ្េសតីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បញ្ញា បដចាកដទ្សមួ្យចំនួនត្រូវបាន
បញ្ាូ េកនុងេកេខណឌ ប្ែេមានែូចជាវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវអនុវរតតាម្ ឬការស្រសាវត្ជាវជាក់ោក់ ឬ
ឧបករណ៍វភិាគប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់។ 
 ឧទា រណ៍ននេកេខណឌ អាចរកបានកនុងឧបសម្ព័នធននដសៀវដៅម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ  ដោយវាមាន
ត្បភពម្កពីរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO សតីពីថាន ំបងាក រដរាគននជំងឺមួ្យ
ចំនួន។ ជាទូ្ដៅ េកេខណឌ អាចបញ្ាូ េចំណុច  ែូចខាងដត្កាម្ៈ 

- ដសចកតីដផ្សតើម្/ព័រ៌មានមូ្េោា នៈ ដសចកតីពិពណ៌ អំពីបញ្ញា បដចាកដទ្ស និងការទាញចូេបរបិទ្។ 
- វសិាេភាពនិងដគេបំណងននរបាយការណ៍ៈ ការពិពណ៌ ប្ផ្សនកដនោះ នឹងជួយសត្ម្េួែេ់

អនកផ្សតេ់របាយការណ៍ពីវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវយកម្កអនុវរតនិងទិ្ែាភាពប្ែេគួរបកស្រសាយពី
េទ្ធផ្សេនិងផ្សតេ់ជាអនុសាសន៍ដ្េើយរប 

- មារិកាននរបាយការណ៍ៈ 
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 ដសចកតីសដងេបប្ែេអាចត្រូវការសត្មាប់អនកត្គបត្គងជាន់ខពស់/ការត្គប់ត្គងត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្ម  

 ការពិពណ៌ អំពីវស័ិយបដចាកដទ្ស និង/ឬបញ្ញា ប្ែេចំាបាច់ គួរជារបាយការណ៍
ប្ែេសងករ់ធាន់ដៅអនកជំ ញប្ែេគម នជំ ញបដចាកដទ្ស 

 ត្បដភទ្ននការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្រូវការពណ៌ ដែើម្បីធា នូវមារិកា
អបបបរមាននការវភិាគ  

 បប្នថម្ពីដនោះ ការវភិាគមិ្នប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេចំាបាច់ គួរត្រូវបានដសនើ
ដ ើងនិងពិពណ៌  

 ដសចកតីសននិោា ននិងអនុសាសន៍ ដោយប្ផ្សែកដេើការវភិាគនិងមូ្េោា នននការដរៀបចំ
របាយការណ៍ ែូចបានពិពណ៌ កនុងប្ផ្សនកវសិាេភាពនិងដគេបំណងននរបាយការណ៍ 

- ការពិពណ៌ ពីសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានៈ 
 សកម្មភាពប្ែេរពឹំងថាសដត្ម្ចបាន   និងែំណាក់កាេសដត្ម្ចបាន 
 រយៈដពេនិងកាេបរដិចឆទ្កំណរ់សត្មាប់សកម្មភាពសដត្ម្ចបាននីមួ្យៗ 

- រដបៀបចំណាយ 
 រយៈដពេសត្មាប់ចំណាយ 
 ដទាសទ្ណឌ កនុងករណីពនារដពេ 

៨.១.៥ ការសដត្ម្ចពីរដបៀបដធវើការ 
 ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺជាសកម្មភាពមួ្យប្ែេអាចជួេអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ
ឲ្យដធវើឲ្យ ឬអាចដធវើដោយអងគភាពផ្ទា េ់បាន។ ការសដត្ម្ចចិរតអាស្រស័យដេើេកេខណឌ មួ្យចំនួននិង
អាចមានេកេណៈខុសគន ពីករណីមួ្យដៅករណីមួ្យ ប្ផ្សែកដេើរត្ម្ូវការននគដត្មាង។ 

៨.១.៥.១ ការដត្បើត្បាស់អនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ 
 ជាទូ្ដៅ ស ត្គសរូចៗប្ែេគម នជំ ញប្ផ្សនកធនធានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និង/ឬគម នរត្ម្ូវការចំដ ោះការអនុវរតទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដទ្ៀងទារ់ ប្រងដផ្សាការដរៀប
ចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឲ្យដៅអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ/កិចាសនា។ ។ វាអាច
មានភាពចំាបាច់ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ ត្បសិនដបើអនកជំ ញនផ្សាកនុងមិ្នមាន
ជំ ញដេើត្បធានបទ្ជាក់ោក់ ប្ែេគួរដធវើការស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគឬរត្ម្ូវឲ្យមានការវភិាគបប្នថម្
ដោយមានការដត្បើត្បាស់របូភាពឬឧបករណ៍វភិាគប្ែេគម នកនុងអងគភាព។  
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 ការដត្ជើសដរ ើសអនកចុោះកិចាសនា ជួនកាេហាក់ប្ផ្សែកដេើការប្ណ ំ ការស្រសាវត្ជាវតាម្ដគ 
ទំ្ព័រដោយដត្បៀបដធៀបរនម្េនិងដសវាប្ែេបានពិពណ៌  ឬអាស្រស័យដេើការស ការពីមុ្នជាមួ្យ
អនកផ្សតេ់ដសវាណាមួ្យ។ របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែូចគន  អាចដម្ើេដៅខុសគន
ទំាងស្រសងុ និងអនុវរតតាម្វធីិសាស្តសតដផ្សសងគន  អាស្រស័យដេើអនកផ្សតេ់ដសវា ដ ើយកនុងករណីមួ្យចំនួន 
របាយការណ៍ប្រមួ្យអាចឲ្យអនកផ្សតេ់ដសវាដផ្សសងគន  ដែើម្បីត្គបែណត ប់ដេើវធីិសាស្តសតដផ្សសងគន  ប ុប្នតក៏
អាចជាការពិនិរយគុណភាពបប្នថម្ផ្សងប្ែរ ភាគដត្ចើនបំផុ្សរដៅដពេសដត្ម្ចថារបាយការណ៍ប្ែេ
ទ្ទួ្េគំត្ទ្ មានសារៈសំខាន់ដ ើយមានការអនុញ្ញា រ ិរញ្ាវរថុប្បបដនោះ។ ែូចគន ដនោះប្ែេ ដៅដពេ
ប្ែេមានដពេដវោ វធីិមួ្យដែើម្បីធា ឲ្យមានជដត្ម្ើសទូ្ោយសត្មាប់ដត្ជើសដរ ើសកនុងចំដណាម្អនក
ផ្សតេ់ដសវាគឺអាស្រស័យដេើការដត្បៀបដធៀបេកេណៈវនិិចឆ័យ ដែើម្បីដធវើរបាយការណ៍ និងដធវើការដែញនថ្េ 
ឬោក់សំដណើ  (RFP)។ 
ការោក់សំដណើ  
 កនុងត្កបខ័ណឌ គដត្មាងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO ការដរៀបចំ
របាយការណ៍ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ ដោយសារភាពទូ្េំទូ្ោយននត្បធានបទ្របស់
របាយការណ៍ ប្ែេទាម្ទារអនកជំ ញកនុងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងវស័ិយប្ែេ
 ក់ព័នធ។ ដែើម្បីធា ឲ្យមានការផ្សតេ់សំដណើ ោ ងទូ្េំទូ្ោយពីអនកផ្សតេ់ដសវា ដោយដត្បើត្បាស់វធីិ
សាស្តសត និងឧបករណ៍ខុសៗគន  ការោក់សំដណើ រ (RFP) ត្រូវដចញផ្សាយត្គប់ដពេ ដៅដពេប្ែេ
សដត្ម្ចពីការដរៀបចំរបាយការណ៍ និងបានដរៀបចំឯកសារេកេខណឌ រចួរាេ់ដ ើយ។ RFP រមួ្មាន៖
េកេខណឌ ចុងដត្កាយ (ToR) ត្ពម្ជាមួ្យនឹងេកេខណឌ ធម្មតា និងទ្ត្ម្ង់ មូ្េោា នសត្មាប់បញ្ជូ ន
សំដណើ បដចាកដទ្សនិង ិរញ្ាវរថុចំដ ោះការបដងកើររបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 កនុងរយៈដពេកំណរ់មួ្យ អនកផ្សគរ់ផ្សគង់ជាដត្ចើន ផ្សតេ់នូវសំដណើ បដចាកដទ្សនិង ិរញ្ាវរថុ ដោយ
ប្ផ្សែកដេើ ToR ប្ែេវាអាចឲ្យដយើងដត្បៀបដធៀបគន បានូវសំដណើ  ប្ផ្សែកដេើេកេខណឌ រត្ម្ូវនិងសកម្ម
ភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចជាក់ោក់ រមួ្ទាំងសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានកនុងកត្មិ្រជាក់ោក់មួ្យ។ 
ការដត្ជើសដរ ើសដបកេភាព 
 ការដត្ជើសដរ ើសដបកេភាពសត្មាប់ដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មិ្ន
ប្ម្នជាការសដត្ម្ចចិរតសាម្ញ្ាដ ោះដទ្។ កនុងត្កបខ័ណឌ នីរិវធីិដែញនថ្េសាធារណៈ វធីិសាស្តសតទូ្ដៅ
បំផុ្សរ គឺមានរនម្េទាប ឬ សំដណើ ប្ែេផ្សតេ់អរថត្បដោជន៍ដសែាកិចាបំផុ្សរ។ ដោយសារការផ្សតេ់របាយ
ការណ៍ដនោះ គឺជាដសវាកម្មប្ែេដផ្ទត រសំខាន់ដេើគុណភាព ែូចដនោះរនម្េក៏ជាធារុសំខាន់ប្ែរ ប ុប្នតវា
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មិ្នគួរជាេកេណៈវនិិចឆ័យសត្មាប់ការសដត្ម្ចចិរតដ ោះដទ្។ តាម្រយៈែំដណើ រការវាយរនម្េ និងការ
ដត្ជើសដរ ើស ដគគួរធា ថាដបកេភាពប្ែេទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ មានការយេ់ែឹងពិរត្បាកែនិងត្រឹម្
ត្រូវពីរត្ម្ូវការរបស់ភាគីជួេ និងសកម្មភាពប្ែេបានដសនើដ ើង ដ ើយបំដពញេកេខណឌ បដចាកដទ្ស 
និងបញ្ជូ នសំដណើ ប្ែេគួរឲ្យដជឿជាក់មួ្យ រមួ្ជាមួ្យគដត្មាងថ្វកិា។  
 កនុងអំ ុងដពេននរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO រត្ម្ូវការឲ្យ
មានការកំណរ់េកេណៈវនិិចឆ័យការវាយរនម្េជាក់ោក់ត្រូវបានដេើកដ ើង។    វធីិសាស្តសតប ា ប់មាន 
ដគេបំណងវាយរនម្េឲ្យមានរុេយភាពនន ិរញ្ាវរថុនិងសំដណើ បដចាកដទ្ស។ 
 

 
 

 

 
៨.១.៥.២ ការដធវើដោយត្កមុ្  នុ 
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 ត្កុម្  ុនធំៗមួ្យចំនួន មានត្កុម្នផ្សាកនុងប្ែេមានជំ ញព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ប្ែេមានដឈាម ោះដផ្សសងៗ ែូចជា ប្ផ្សនក ជំ ញអាជីវកម្មឬការត្បកួរត្បប្ជង  ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬ ការវភិាគកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។ ត្កុម្ដនោះ ប្រងប្រដធវើការដោយស ការ
ជាមួ្យប្ផ្សនកចាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា  ឬត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងផ្សតេ់នូវរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពប្វងឬខេី 
ែេ់អនកត្គប់ត្គងជាន់ខពស់ ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេការែេ់ការសដត្ម្ចចិរតរបស់ពួកដគ។  

៨.២ ការស្រសាវត្ជាវ 

 ដៅដពេពិភាកាពី ចាប់ Linear សតីពីការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងប្ផ្សនក៧.៣ បាន 
ដេើកដ ើងបញ្ញា បដងកើរឲ្យមានទិ្ននន័យ។ កនុងករណី PLR ទិ្ននន័យ គឺជាព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ដ ើយត្រវូបានចងត្កងដោយការស្រសាវត្ជាវតាម្ប្បបដផ្សសងៗដៅកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យដផ្សសងៗគន ។ 
ការដត្បើត្បាស់ចាប់ Linear សតីពីការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាមូ្េោា នសត្មាប់ការពិចារណា
ពីការស្រសាវត្ជាវ គឺមានធារុពីរប្ែេត្រូវពិចារណា ទី្មួ្យ  ក់ព័នធនឹងការបដងកើរបញ្ញា ប្ែេនឹងផ្សតេ់
ទិ្ននន័យត្រឹម្ត្រូវដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញា អាជីវកម្មខាងដត្កាយ PLR និងទី្២  ក់ព័នធនឹងការបដងកើរ
េទ្ធផ្សេនិងទ្ត្ម្ង់សម្ស្រសបដែើម្បីធា ថាទិ្ននន័យ អាចត្រូវបានវភិាគដៅែំណាក់កាេប ា ប់នន
ែំដណើ រការដនោះ។ 
 ការដធវើប្ផ្សនការទំាងដនោះ ដៅពីដត្កាយ PLR គឺអាចឲ្យមានការពិនិរយេម្ែិរពីបញ្ញា អងគភាពជាក់
ោក់ណាមួ្យប្ែេអរិថិ្ជនកំពុងប្សវងរក។ ែូចបានដេើកដ ើងរចួម្កដ ើយ ត្បធានបទ្និងវសិាេ
ភាព ត្រវូបានកំណរ់អាស្រស័យដេើដគេការណ៍ដនោះ ដ ើយដៅដពេមានការសដត្ម្ច ដគកំណរ់បញ្ញា  
ប្ែេត្រវូដេើកដ ើងជាមួ្យការស្រសាវត្ជាវដ ើយប ា ប់ម្កដធវើការវភិាគ។ ជាឧទា រណ៍ ត្បសិនដបើ
ត្បធានបទ្គឺការទ្ទួ្េបានឱសថ្សំខាន់ៗ ដ ើយវសិាេភាពរបស់វារមួ្មានត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ផ្សងដ ោះ ត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវគួរបញ្ាូ េវធីិសាស្តសតប្ែេនឹងប្សវងរកត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើ
ឱសថ្ប្ែេបានត្ពម្ដត្ពៀង និងការស្រសាវត្ជាវតាម្ត្បព័នធទិ្ននន័យគួរត្គបែណត ប់ត្បដទ្សប្ែេបាន
កំណរ់ជាប្ផ្សនកមួ្យនននិយម្ន័យត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ប្ផ្សែកដេើការពិភាកាពីខាងដែើម្សតីពី
វសិាេភាព ការស្រសាវត្ជាវតាម្ត្បព័នធទិ្ននន័យក៏គួរប្របញ្ាូ េផ្សងប្ែរនូវត្បដទ្សទំាងឡាយ ប្ែេ
ផ្សេិរផ្សេឱសថ្ដ ោះ។ ម្ា ងដទ្ៀរវាបងាា ញពីការគំត្ទ្បប្នថម្នូវមូ្េដ រុប្ែេចាប់Linearសតីពី
ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដៅថា ចាប់ Linear ដោយមូ្េដ រុដ ោះគឺថាជំហាន
បនតប ា ប់ ត្រូវបានបដងកើរដ ើងតាម្ជំហានមុ្នៗ។  កិចាត្ពម្ដត្ពៀងែំបូងដេើត្បធានបទ្ និងវសិាេ
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ភាព ដធវើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបា រា ប្ម្ ត្រននការស្រសាវត្ជាវចំៗ ដ ើយដៅដពេពនយេ់ដៅអរិថិ្ជនវាមាន
ភាពងាយស្រសេួយេ់កនុងបរបិទ្ប្ែេមានទិ្សដៅសដត្ម្ចដគេបំណងននPLR។ 
 វាក៏សំខាន់ប្ែរប្ែេត្រូវធា ថាធារុ  ប្ែេត្រូវវភិាគ កនុងជំហានបនតប ា ប់ ត្រូវបានយក
ពីកនុងទិ្ននន័យប្ែេបានពីត្បព័នធទិ្ននន័យប្ែេ ក់ព័នធ ដៅដពេដធវើការស្រសាវត្ជាវ។ ត្បព័នធទិ្ននន័យ
ដផ្សសងៗគន មានជដត្ម្ើសននការទាញដចញដផ្សសងៗគន  ែូដចនោះអនកវភិាគចំាបាច់ត្រូវធា ថាបានបំដពញ
េកេខណឌ សត្មាប់ការវភិាគជាមុ្ន និងមានការខិរខំត្បឹងប្ត្បងកនុងការស្រសាវត្ជាវ។ ោ ងដហាច
ណាស់ ែូចប្ែេមានដរៀបរាប់កនុងប្ផ្សនក ៨.៤  ព័រ៌មានែូចខាងដត្កាម្ គួរមានសត្មាប់ការទាញដចញៈ 
អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រកកករ កាេបរដិចឆទ្ោក់ កយ កាេបរដិចាទ្អាទិ្ភាព         
ចំណារ់ថាន ក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនតរជារិ ការដោងដៅមុ្ខ ការដោងថ្យដត្កាយ និងសាថ ន
ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 
 ស្រសបដពេប្ែេវាមិ្នប្ម្នជាដគេបំណងសំខាន់ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានការផ្សតេ់
ការពិភាកាពិសាត រពីការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គំនិរមួ្យចំនួនសតីពីវធីិសាស្តសតសត្មាប់
ការស្រសាវត្ជាវដនោះ ដៅប្រត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យ។ ការោក់ឲ្យែំដណើ រការត្បព័នធប្សវងរកតាម្អីុនដធើប្ណរ 
ដោយវាយឃាេ  “ការបដត្ងៀនការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម” អាចជួយឲ្យដយើងរកដ ើញនូវ
ទិ្ែាភាពបប្នថម្សតីពីការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ឧទា រណ៍ែ៏េែមួ្យ ប្ែេបានម្កពី 
Stanford University: 
 http://www.stanford.edu/group/biodesign/patentsearch/howto.html 
 

 វធីិសាស្តសតស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរគឺសំដៅែេ់ការដធវើវសិវកម្មបន្តញ្ញា ស។ 
ការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតដនោះ អនកវភិាគ នឹងដធវើការស្រសាវត្ជាវត្បធានបទ្សំខាន់ោ ងរ ័ស កនុងចំណង
ដជើងវស័ិយកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យប្ែេ ក់ព័នធ។  វានឹងបដងកើរការដោងមួ្យចំនួន ប្ែេចំដគេដៅ
កត្មិ្រខពស់។ ការដោងទំាងដនោះ ត្រូវបានដធវើវសិវកម្មបន្តញ្ញា ស ដែើម្បកំីណរ់ពីកូែចំណារ់ថាន ក់ត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធ សនាសសន៍ត្បព័នធទិ្ននន័យជាក់ោក់ និង កយដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេត្រូវបាន
ដត្បើត្បាស់ដោយរកកករ ដែើម្បីពិពណ៌ ពីដគេគំនិរប្ែេ ក់ព័នធ។ ដោយសារការស្រសាវត្ជាវទំាង
ដនោះ ត្រូវបានចងត្កង ការស្រសាវត្ជាវដផ្សសងដទ្ៀរក៏កំពុងត្រូវបានអនុវរត ប្ែេទំាងអស់ដនោះវានឹងបដងកើរ
ឲ្យមានកត្ម្ងឯកសារោ ងដត្ចើន ប្ែេត្រូវការពិនិរយផ្សងប្ែរចំដ ោះសទិ្សន័យនិងកូែបប្នថម្។ 
ែំដណើ រការដនោះ ដកើរដ ើងម្តងដ ើយម្តងដទ្ៀរ រ ូរែេ់គម នការស្រសាវត្ជាវធារុបប្នថម្ដទ្ៀរ ដ ើយ
អនកវភិាគមានអារម្មណ៍ថា ពួកដគបានស្រសាវត្ជាវោ ងេែិរេែន់។ 

http://www.stanford.edu/group/biodesign/patentsearch/howto.html
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 ការដោងត្រ ប់ដៅប្ផ្សនក ៧.៤ សតីពីភាពជាក់ោក់និងការចងចាំ វាត្រូវបានពិភាកាពីរដបៀប 
ប្ែេដគេការណ៍ទំាងដនោះ មានវវិាទ្ជាមួ្យដគេការណ៍ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ភាពជាក់ោក់ អាស្រស័យ
ោ ងខាេ ំងដេើការចងចាំ។ PLRs គឺជាទិ្ែាភាពទូ្ដៅ ដ ើយការវាស់ប្វងប្បបសថិរិ ត្រូវបានដធវើដ ើង
 ក់ព័នធនឹងធារុទំាងដនោះ ែូដចនោះការចងចំា ជាទូ្ដៅមានសារៈសំខាន់ជាងភាពជាក់ោក់។ វាត្រវូអនុ
វរតចំដ ោះការងារប្ែេដធវើដ ើងជាមួ្យPLR ប្ែេវធីិសាស្តសតស្រសាវត្ជាវចងចំា គួរត្រូវបានដត្បើត្បាស់។  
ពីទិ្ែាភាពជាក់ប្សតង ត្បសិនដបើកត្មិ្រននការចងចំា អាចបដងកើរដ ើងខពស់ជាង ៩០% ដ ើយ ភាពជាក់
ោក់ មានកត្មិ្រខពស់ជាង ៧០%ដ ោះ េកេណៈននការប្សវងរកសថិរិធារុប្ែេ ក់ព័នធ មានដៅ
ជំហានននការវភិាគប ា ប់ ប្ែេការស្រសាវត្ជាវដត្ៅត្បធានបទ្នឹងមានកត្មិ្រទាប។ ការរកដ ើញប្បប
សថិរិសំខាន់ៗ គួរប្រងប្រពិនិយរដម្ើេពីសុពេភាព ដែើម្បធីា ថាការរកដ ើញទំាងដនោះ មិ្នម្កពីការ
ស្រសាវត្ជាវប្ែេមិ្នត្រឹម្ត្រូវ ប ុប្នតភាពដត្ចើនននការករ់ត្តាពីដពេដវោ ប្ែេដៅដត្ៅពីត្បធានបទ្ 
គម នការ ក់ព័នធនឹងនិ ន ការសំខាន់ៗ ែូដចនោះនឹងមិ្នដ ើញមានកនុងការវភិាគដ ើយ។ 

៨.២.១ ការកំណរ់ត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវ 
 ការពនយេ់ខាងដត្កាម្ពីវធីិសាស្តសតដែើម្បសី្រសាវត្ជាវសមាសធារុ ក់ព័នធននឱសថ្ ប្ែេបាន
ម្កពី WIPO PLR on Atazanavir80: 
 ពិរណាស់  ដែើម្បីប្សវងរកត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសតីអំពីថាន ំជាក់ោក់ វធីិេែបំផុ្សរ គឺដធវើការ
ស្រសាវត្ជាវដោយដឈាម ោះ។ ការនិោយវាងាយស្រសួេជាងការអនុវរតចំដ ោះសមាសធារុគីមី្ ដ ើយកនុង 
របាយការណ៍ដនោះ ដឈាម ោះដរាគមុ្នដពេវនិិចឆ័យ និងដពេវនិិចឆ័យ នឹងត្រវូយកម្កពិភាកា រមួ្ជាមួ្យ
យុទ្ធសាស្តសត  សត្មាប់ត្បមូ្េការចងត្កងប្ែេត្គបែណត ប់ពីការវវិឌ្ឍសមាសធារុ តំាងពីដពេ
ចាប់ដផ្សតើម្រ ូរែេ់បញ្ា ប់។ ការមានទំ្នុកចិរតដេើគុណភាពននការចងត្កងគឺមានសារៈសំខាន់ចំដ ោះ
ការវភិាគប ា ប់។  
 ដៅដពេោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែំបូង(១៩៩៥)ដគមិ្នែឹងថាសមាស
ធារុដ ោះជា Atazanavir ដទ្ ប្ែេជាត្បដភទ្non-priorietary generic name។ ដឈាម ោះត្បដភទ្ដនោះ គឺ
ដត្បើប្រចំដ ោះសមាសធារុប្ែេទ្ទួ្េបានការយេ់ត្ពម្ឲ្យមានការដសុើបអដងករដវជជសាស្តសតប ុដណាណ ោះ។ 
វាពិរណាស់ប្ែេដសចកតីអោះអាងននសមាសធារុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែំបូង មានវសិាេភាពមិ្ន
ត្រឹម្ប្រដេើសមាសធារុមួ្យដ ោះដទ្ ប ុប្នតដេើសមាសធារុជាដត្ចើន ដោយមានធារុជំនួសដផ្សសងៗគន  

                                                           
80 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/atazanavir.html 
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កនុងប្ផ្សនកដផ្សសងៗគន កនុងរច សម្ព័នធត្គឹោះជាមូ្េោា ន។  ត្គឹោះប្ែេមានធារុជំនួសដផ្សសងៗគន ( បងាា ញជា 
ត្កុម្ R កនុងសាថ នភាពដផ្សសងគន ) ត្រូវបានដៅថា រច សម្ព័នធMarkush។  
 របាយការណ៍ផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍ជាដត្ចើនពីវធីិដផ្សសងៗ ដែើម្បីកំណរ់ពីដឈាម ោះធារុគីមី្ទំាងអស់ 
ប្ែេ ក់ព័នធនឹងAtazanavir ក៏ែូចជា វធីិសាស្តសតបប្នថម្ជាដត្ចើនដទ្ៀរ ែូចជា Markush និងការ
ស្រសាវត្ជាវរច សម្ព័នធប ា ប់ សត្មាប់ប្សវងរកឯកសារសតីពីសមាសធារុគីមី្។ វាផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍ែ៏
េែដែើម្បដីធវើរច សម្ព័នធវធីិសាស្តសតចំដ ោះត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវចំាបាច់ អាស្រស័យដេើត្បធានបទ្នន 
PLR។  
 ការស្រសាវត្ជាវកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាមួ្យចំនួន ជាពិដសសវទិ្ាសាស្តសតជីវរិ ទាម្ទារឲ្យមាន
ជំ ញពីអនកវទិ្ាសាស្តសតប្ែេយេ់ែឹងពីវស័ិយដនោះ ដ ើយសំខាន់ជាងដនោះដទ្ៀរ  គឺអនកស្រសាវត្ជាវ
អាជីព ប្ែេែឹងពីរដបៀបប្សវងរកព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងវស័ិយទំាងដនោះ។ ត្បសិនដបើ
អនកវភិាគ មិ្នប្ម្នជាអនកស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានបណតុ ោះបណាត េ ដគត្រូវមាន
ជំនួយការជួយអនុវរតកនុងវស័ិយដនោះ។  

៨.២.២ ការកំណរ់ត្បព័នធទិ្ននន័យប្ែេត្រវូដត្បើត្បាស់ 
 មានត្បព័នធទិ្ននន័យជាដត្ចើនប្ែេមានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ បញ្ជ ីត្បព័នធទិ្ននន័យ
ប្ែេដត្បើត្បាស់ោ ងទូ្េំទូ្ោយ អាចរកបានកនុងប្ផ្សនក៩.២ ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។ ត្បព័នធទិ្ននន័យមួ្យ
ចំនួន មានព័រ៌មានប្ែេអាចដត្បើត្បាស់សត្មាប់កំណរ់ទិ្ននន័យកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេ
ដរៀបចំសត្មាប់ែកស្រសង់ព័រ៌មានដៅដត្បើត្បាស់កនុងជំហានននការវភិាគ។ ឧទា រណ៍ខាងដត្កាម្ ប្ែេ
បានពី PLR គំនិរផ្សតួចដផ្សតើម្សត្មាប់ទ្ទួ្េបានឱសថ្និងចំដណោះែឹង (I-MAK) សតីពីត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មឱសថ្ HIV កនុងត្បដទ្សចិន81 បងាា ញពីការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតដនោះដ ើង: 
 ARVs ប្ែេដរៀបរាប់កនុងទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ ប្ផ្សែកដេើដឈាម ោះត្បដភទ្ 
(International Nonproprietary Names-INN)ននទី្ផ្សារពាបាេARVប្ែេដរៀបចំចុោះបញ្ជ ីដោយរែាបាេ
អាហារនិងឱសថ្ស រែាអាដម្រកិ (USFDA)។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ចំដ ោះARVsប្ែេបងាា ញពីសកាត នុពេកនុងែំណាក់កាេទី្៣ននែំដណើ រការដវជជសាស្តសតក៏ត្រូវបានផ្សតេ់
ឲ្យផ្សងប្ែរ។  
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http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/patent_landscapes/docum 
ents/i_mak_hiv_drug_patents_in_china_tahir_amin_may_2010.pdf 
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 ជំហានែំបូងគឺត្រូវស្រសាវត្ជាវពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេត្គបែណត ប់ដោយ NNs ប្ែេ
បានចុោះបញ្ជ ីកនុងដសៀវដៅដេឿងដអ ិចត្រនិូក USFDA (USFDA Electronic Orange Book)។ ដោយ
សារដសៀវដៅដេឿងផ្សតេ់ឲ្យប្រទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាដម្រកិ ព័រ៌មានដនោះ ត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់ដែើម្បីស្រសាវត្ជាវសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេកំណរ់ពីដសចកតីអោះអាងត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មប្ែេមានអាទិ្ភាពែូចគន  ដ ើយប្ែេបានោក់ ឬបញ្ាូ េកនុងែំណាក់កាេជារិដៅ
ត្បដទ្សចិន ដត្កាម្ PCT។ គួរករ់សមាគ េ់ថា សំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT ជាដត្ចើន ប្ែេកំណរ់
ឲ្យការ រកនុងត្បដទ្សចិន ត្រូវបានកំណរ់ទី្តំាងកនុងការស្រសាវត្ជាវ ប ុប្នតមិ្នទាន់ចូេែំណាក់កាេ
ជារិដៅដ ើយដទ្។ ម្ា ងដទ្ៀរសំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងដនោះ មិ្នត្រូវបានបញ្ាូ េកនុងទិ្ែាភាពត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មដ ោះដទ្។ 
 អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ (esp@cenet) និងត្បព័នធទិ្ននន័យរកកកម្ម Thomson 
(Thomson Innovation databases) ត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ដធវើការស្រសាវត្ជាវសំណំុត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្ម។ ដៅដពេប្ែេចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន ត្រូវបានកំណរ់ សាថ នភាពត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្មនឹងត្រូវបានពិនិរយដោយដត្បើត្បាស់ត្បព័នធទិ្ននន័យ Thomson Innovation អងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន(SIPO) និងម្ជឈម្ណឌ េព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន (CPIC)។ 
 ប ុប្នត ដោយពឹងប្ផ្សែកប្រដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានកនុងបញ្ជ ីននដសៀវដៅដេឿង នឹង
ផ្សតេ់ប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួនប្ែេ ក់ព័នធនឹង ARVsដទ្។ ទី្មួ្យ ដសៀវដៅដេឿង មាន
ប្របញ្ជ ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាដម្រកិប្ែេបានការ រ។ ដ រុែូដចនោះ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអា
ដម្រកិប្ែេកំពុងពិនិរយ ប្ែេអាចទាក់ទ្ងនឹងឱសថ្HIVនឹងមិ្នអាចរកដ ើញកនុងបញ្ជ ីដ ើយ។ 
ឧទា រណ៍ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធ ទាក់ទ្ងនឹថាន ំត្គប់រកាកដៅត សត្មាប់ ritonavir 

ritonavir និង lopinavir (Kaltra/Aluvia) បចាុបបនន មិ្នទាន់ទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅ
ដ ើយកនុងស រែាអាដម្រកិ ែូដចនោះគម នកនុងដសៀវដៅដេឿងដ ើយ។ ទី្ពីរ ដសៀវដៅដេឿង ត្គបែណត ប់
ប្រឱសថ្ HIV ប្ែេេក់ដៅទី្ផ្សារកនុងស រែាអាដម្រកិ។ ជាេទ្ធផ្សេ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជា
ដត្ចើន ប្ែេត្គបែណត ប់ដេើការរមួ្បញ្ាូ េគន ននARVs នឹងគម នកនុងបញ្ជ ី។ ជាឧទា រណ៍ គឺការរមួ្
បញ្ាូ េគន នន lamivudine និង zidovudine (Combivir) ជាដែើម្។ ែូចគន ផ្សងប្ែរ ត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ប្ែេត្គបែណត ប់ដេើឱសថ្ប្ែេ្េងការ់ែំដណើ រការដវជជសាស្តសត គម នកនុងដសៀវដៅដេឿងដទ្។ 
ចុងដត្កាយ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសមាសធារុ ក់កណាត េសដត្ម្ច និងែំដណើ រការ ឬវធីិ
សាស្តសតផ្សេិរឱសថ្ ក៏មិ្នត្រូវបានអនុញ្ញា រឲ្យចុោះកនុងបញ្ជ ីននដសៀវដៅដេឿងដ ើយ។  
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 ដោយពិចារណាដេើព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានកត្មិ្រកនុងដសៀវដៅដេឿង 
អាចមានការស្រសាវត្ជាវបប្នថម្ ដោយដត្បើត្បាស់ កយគនេឹោះ រមួ្ទាំងដឈាម ោះធារុគីមី្ ចំដ ោះINNsនិង
ដឈាម ោះមា កសញ្ញា សត្មាប់ARVs។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ការដោង  ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម     
មុ្នៗប្ែេកំណរ់កនុងដសៀវដៅដេឿង ក៏ត្រូវបានដធវើដ ើងផ្សងប្ែរ។  មានប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេកាន់កាប់ដោយត្កមុ្  ុនដែើម្ប ុដណាណ ោះ ត្រូវបានបញ្ាូ េកនុងទិ្ែាភាពដនោះ។ ដ ើយសាថ នភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានពិនិរយដោយដត្បើត្បាស់ត្បព័នធទិ្ននន័យ Thomson innovation SIPO 
និងCPIC។ 
 កាេណាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិនប្ែេ ក់ព័នធត្រូវបានកំណរ់ ចាប់ចម្េងប្ែេបាន
ដបាោះពុម្ពផ្សាយ ឬដសចកតីពិពណ៌ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ និងដសចកតី
អោះអាង ត្រូវបានទាញយកពីThomson និងEsp@cenet។ ដបើសិនជាអាច ដសចកតីអោះអាងចម្បងៗនន
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន នឹងត្រូវបានបកប្ត្បដោយដត្បើត្បាស់មា សីុនបកប្ត្ប ដែើម្បទី្ទួ្េ
បានការយេ់ជាមូ្េោា នននត្បធានបទ្ប្ែេវាត្គបែណត ប់។ បប្នថម្ពីដេើដនោះ ដសចកតីអោះអាងនន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន ត្រូវបានដត្បៀបដធៀបជាមួ្យនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម PCT ប្ែេ
ត្បហាក់ត្បប្ េដៅ អឺរ  បុ និងអាដម្រកិ ។  
 ដសៀវដៅដេឿង USFDA ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញា ណត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មប្ែេ ក់ព័នធមួ្យចំនួន ចំប្ណកឯ Thomson Innovation និងEspacenet ត្រវូបានដត្បើត្បាស់
ដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញា ណសមាជិកសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន។ ដសចកតីអោះអាងប្ែេបាន
បកប្ត្ប ត្រវូបានែកស្រសង់ផ្សងប្ែរពីត្បព័នធទិ្ននន័យទំាងដនោះ ដោយសារពួកវារត្ម្ូវឲ្យមានសត្មាប់ការ
វភិាគ ដពេប ា ប់កនុងរបាយការណ៍។ 
 បញ្ញជ ក់ដ ើងវញិថា ត្បសិនដបើអនកវភិាគ មិ្នមានវជិាជ ជីវៈសម្ស្រសបនឹងការស្រសាវត្ជាវត្បកាស  
នីយបត្ររកកកម្មដនោះដទ្ វាជាការេែប្ែេមានជំនួយការប្ែេសម្ស្រសបនិងមានជំ ញវជិាជ ជីវៈជួយ
បំដពញការងារ។  

៨.២.៣ ការប្ចករបំ្េកយុទ្ធសាស្តសត 
 ដៅដពេប្ចករបំ្េកយុទ្ធសាស្តសតននការស្រសាវត្ជាវ ប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់ត្បមូ្េទិ្ននន័យ វា
មានកត្មិ្រេែត្បដសើរសត្មាប់ការផ្សតេ់ភាពេម្ែិរត្គប់ត្គន់ ដែើម្បបដងកើនទំ្នុកចិរតកនុងការស្រសាវត្ជាវ 
ដោយមិ្នដត្បើត្បាស់វាកយសម្ព័នធជាមួ្យនឹងភាពេម្ែិរននការស្រសាវត្ជាវ ប្ែេដធវើឲ្យអនកអានមាន
អារម្មណ៍ថាសមុត្គសាម ញ។  វធីិសាស្តសតអនុវរតជាក់ប្សតង គឺត្រវូផ្សតេ់ទិ្ែាភាពទូ្ដៅននវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវ
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ដត្បើត្បាស់ជាោយេកេណ៍អកសរ ប្ែេនឹងត្រូវបញ្ាូ េដៅដពេចាប់ដផ្សតើម្ PLR និងផ្សតេ់នូវដសចកតី
េម្ែិរកនុងឧបសម្ព័នធ។ Atazanavir PLR ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៨.២.១ ក៏ផ្សតេ់ឲ្យផ្សងប្ែរនូវ
ឧទា រណ៍ែ៏េែននការអនុវរតដនោះ៖ 
 វធីិសាស្តសតជាដត្ចើន មានសារៈត្បដោជន៍កនុងការដរៀបចំត្បមូ្េផ្សតុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមុ្ន
ដវជជសាស្តសត ប្ែេត្គប់ែណត ប់ដេើសមាសធារុែូចឬត្បហាក់ត្បប្ េគន  ដទាោះជាដឈាម ោះ Atazanavir 
មិ្នទាន់មានដៅដ ើយ។ វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ អាចអនុវរតបាន ដទាោះបីការទ្ទួ្េបានខេឹម្សារែូចជា 
Derwent World Patent Index មិ្នទាន់មានដៅដ ើយ ប ុប្នតត្រូវបានដត្បើត្បាស់ទំាងស្រសុងកនុងរបាយ
ការណ៍។ 
 បញ្ជ ីននវធីិសាស្តសតស្រសាវត្ជាវៈ 

 ការកំណរ់អរតសញ្ញា ណសមាសភាពសាថ បនិកដោយដត្បើត្បាស់ការចុោះបញ្ជ ីកនុង SPC 
ប្ែេរកបានកនុងវស័ិយចាប់។ កនុងឯកសារដត្កាយ វស័ិយដនោះក៏មានបញ្ាូ េដឈាម ោះ
ទូ្ដៅឬមា កទូ្ដៅននឱសថ្ផ្សងប្ែរ។ 

 ការស្រសាវត្ជាវ កយគនេឹោះប្ែេដត្ជើសដរ ើសពីប្ផ្សនកពិដសសននដឈាម ោះគីមី្ ( ± កូែចំណារ់
ថាន ក់)។ 

 ការស្រសាវត្ជាវកូែ CAS កនុងវស័ិយប្ែេបានពិពណ៌ ។ 
 ការស្រសាវត្ជាវដឈាម ោះសាថ បនិករកកករ រមួ្ជាមួ្យនឹងដឈាម ោះត្កមុ្  ុនអភិវឌ្ឍន៍ ដែើម្បី

ដត្ជើសដរ ើសឯកសារប្ែេ ក់ព័នធសំខាន់ៗពីត្កុម្  ុនដម្។ 
 ស្រសាវត្ជាវ កយគនេឹោះប្ែេជាដគេដៅ រមួ្ជាមួ្យដឈាម ោះត្កុម្  ុនអភិវឌ្ឍន៍។ 
 ស្រសាវត្ជាវឯកសារប្ែេដោងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ត្កមុ្  ុន ប្ែេចូេរមួ្   

បដងកើរ។  
 េទ្ធផ្សេពីការស្រសាវត្ជាវទំាងដនោះ នឹងមានភាពជាន់គន ជាមួ្យនឹងេទ្ធផ្សេដផ្សសងដទ្ៀរ ដ ើយ
ក៏អាចជាន់ជាមួ្យនឹងការត្បមូ្េផ្សតុំដផ្សសងដទ្ៀរ។ ប ា ប់ពីការ់េទ្ធផ្សេប្ែេជាន់គន ដចញ ចំាបាច់ត្រូវ
មានការពិនិរយបប្នថម្ដែើម្បីកំណរ់ថាវាពិរជាទាក់ទ្ងនឹងត្បធានបទ្។ វាត្រូវបានរពឹំងថាបញ្ជ ីដនោះនឹង
មិ្នសូវមានឯកសារដត្ចើនជាងឯកសារប្ែេមានកនុងការត្បមូ្េផ្សតុំដ ោះដ ើយ ដោយសារបរមិាណ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទូ្ដៅ មានចំនួនរិច មុ្នដពេែំណាក់កាេរបកគំដ ើញឈានដៅរក
ការអភិវឌ្ឍន៍ដវជជសាស្តសត។ ប ុប្នត ឯកសារទំាងដនោះ អាចនឹងជួយបំដពញចដ េ ោះរយៈដពេ ប្ែេបាន
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ដេើកដ ើងពីមុ្ន រយៈដពេរវាងសមាសភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែំបូង និងការចាប់ដផ្សតើម្ដធវើដរសត
ដវជជសាស្តសត។ ដសចកតីេម្ែិរពីយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវទំាងដនោះ មានកនុងឧបសម្ព័នធ A។ 
 ប្ផ្សនកននវធីិសាស្តសតស្រសាវត្ជាវននPLRមានការពិពណ៌ ននវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ជាដត្ចើន។ 
ត្ពំប្ែននិងជដត្ៅននវធីិសាស្តសត អាចដម្ើេដ ើញោ ងចាស់តាម្រយៈជំហានដគេៗ ប្ែេអនកអាន
េមម្ៗអាចយេ់បានពីខេឹម្សារននឯកសារ ដោយការ់បនថយនូវការដត្បើត្បាស់ដត្កៀម្ភាសានិង ែយ  
កថា។ ដសចកតីេម្ែិរពីសារៈសំខាន់ចំដ ោះអនកអាជីពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេអាចដធវើបចាុបបនន
ភាពឬ ការផ្សេិរដ ើងវញិ អាចរកបានកនុងឧបសម្ព័នធ។  
៨.៣ ការដរៀបចំទិ្ននន័យដែើម្បវីភិាគ 
 ជាមួ្យទិ្ននន័យប្ែេបានពីការស្រសាវត្ជាវដៅកនុងនែ វាជាដពេប្ែេត្រវូដរៀបចំទិ្ននន័យទំាង
ដនោះកនុងទ្ត្ម្ង់សម្ស្រសបដែើម្បីដធវើការវភិាគ។ ដត្កាម្សាថ នភាពភាគដត្ចើន ជាពិដសសចំដ ោះបណតុំ
ទិ្ននន័យធំ មានការចំណាយដពេដត្ចើនកនុងការដរៀបចំទិ្ននន័យ ដត្ចើនជាងដធវើការវភិាគ។ ដសាើរប្រត្គប់
ការវភិាគនិងរបូភាពទំាងអស់ ទាម្ទារឲ្យមានការដរៀបចំទិ្ននន័យកនុងទ្ត្ម្ង់មួ្យ ឬទ្ត្ម្ង់ដផ្សសងៗ  
ប ុប្នតវាកាន់ប្រមានសារសំខាន់សត្មាប់ការវភិាគ ក់ព័នធនឹងការវាស់ប្វងសថិរិ។ វធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវ
បានដត្បើត្បាស់ និងេទ្ធផ្សេននែំដណើ រការដនោះ នឹងមានឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើរនម្េប្ែេទ្ទួ្េបានកនុងការ
វភិាគសថិរិ។ េកេខណឌ ដនោះ មានេកេណៈទូ្ដៅ ប្ែេមាន កយការ់មួ្យចំនួនែូចជា៖ GIGO: 
Garbage In Garbage Out។  
 អនុប្ផ្សនកខាងដត្កាម្ បងាា ញពីជំហានននែំដណើ រការទូ្ដៅមួ្យចំនួន កនុងេកេណៈេម្ែិរប្ែេ
ដត្បើត្បាស់រមួ្ជាមួ្យបណតុំ ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ PLRs។  ត្បរិបរតិការទំាងដនោះ 
ដកើរដ ើងមុ្នដពេដធវើការវភិាគ និងមិ្នទាម្ទារឲ្យមានការដធវើតាម្ដស រនីនជំហានម្តងដ ើយម្តងដទ្ៀរ 
ប្ែេដ ើញមានដៅដពេដធវើការវភិាគដ ោះដទ្។ 

 ៨.៣.១ ការសំអារទិ្ននន័យ និងការចងជាត្កមុ្ 
 កនុងករណីជាដត្ចើន ជាពិដសសកនុងប្ផ្សនក៦.១ ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានចារ់
ទុ្កថា មានភាពសមុត្គសាម ញ។ ជាពិដសស មានបញ្ញា អកេរាវរិទុ្ធជាដត្ចើនប្ែេត្រវូដោោះស្រសាយកនុងអនក
ទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/អនកោក់ កយដសនើសំុ និងរកកករ មុ្នដពេដត្បើត្បាស់សត្មាប់
វភិាគសថិរិ។  វធីិសាស្តសតទូ្ដៅសត្មាប់សំអារទិ្ននន័យននការត្បកបខុសដោយនែនិង ក់កណាត េ
សវ័យត្បវរតិកនុងវស័ិយទំាងដនោះ ត្រូវបានបងាា ញដោយសដងេបកនុងចំណុច៦.១។ វធីិសាស្តសត ក់           
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កណាត េសវ័យត្បវរតិសត្មាប់ប្ករត្ម្ូវការត្បកបខុសទំាងដនោះ កាន់ប្រមានត្បជាត្បិយភាព គឺការដត្បើ
ត្បាស់ Open Refine។ 
 Open Refine ត្រូវបានដៅថា Google Refine       ដ ើយត្រូវបានបដងកើដ ើងដោយ Google 
ជា 
ឧបករណ៍ែ៏មានឥទ្ធិពេសត្មាប់ដោោះស្រសាយបញ្ញា ទិ្ននន័យសមុត្គសាម ញ82។ មានវធិាន៦ត្បដភទ្ខុស
គន សត្មាប់សំអារទិ្ននន័យដោយដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតកនុងការ Refine ។ ជាពិដសស Metaphone 3 
algorithm បំដពញកិចាការបានោ ងេែប្ែេសំអារដោយសវ័យត្បវរតិនូវកំ ុសអកេរាវរិទុ្ធជាដត្ចើន 
ប្ែេមានកនុងឯកសារអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងរកកករ។ ដៅដពេដត្បើត្បាស់វធិាន
ដនោះ វានឹងផ្សតេ់េទ្ធផ្សេរមួ្ជាមួ្យសថិរិអំពីខេឹម្សារដៅកនុងតារាងដ ោះ។ េទ្ធផ្សេននការសំអារ អាច
ពិនិរយដ ើងវញិបាន ដ ើយត្បសិនដបើអនកវភិាគយេ់ស្រសបតាម្វធិានដ ោះ ពួកដគអាចយកការ Merge 

box ។ តារាងរនម្េថ្មី អាចត្រូវបានបប្នថម្ផ្សងប្ែរ ែូដចនោះដឈាម ោះអងគភាពនឹងដម្ើេដៅស្រសបតាម្ចំណូេ 
ចិរតអនកដត្បើត្បាស់ ប្ែេផ្សាុយពីអវីប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយឧបករណ៍។ 
 ដសចកតីពិពណ៌ ដពញដេញ និងឧទា រណ៍ ននការសំអារឯកសារដោយដត្បើត្បាស់វធីិ
សាស្តសតដនោះ អាចរកបានកនុងដគ ទំ្ព័រខាងដត្កាម្ៈ 
http://www.patinformatics.com/blog/patent-assignee-cleanup-using-google-refine-open-refine-
textfacets-and-clustering/ 

 ដត្ៅពី ក់ព័នធនឹងបញ្ញា អកេរាវរិទុ្ធ វាក៏ចំាបាច់ដែើម្បីចងឯកសារទំាងដ ោះជាត្កុម្ដត្កាម្ដឈាម ោះ
ប្រមួ្យសត្មាប់ដធវើសថិរិឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ ចំដ ោះការរមួ្បញ្ាូ េគន និងការទាញយក ជាឧទា រណ៍នន
ករណីប្ែេដធវើការចងត្កងជាត្កមុ្ ដែើម្បីបងាា ញពីឯកសារទំាងអស់ប្ែេ ក់ព័នធនឹងអងគភាពប្រ      
មួ្យ។ ត្បហាក់ត្បប្ េគន ដនោះប្ែរ  ដៅដពេប្ែេែឹងពីទិ្ននន័យទំាងដនោះ វាចាំបាច់ផ្សងប្ែរ ដែើម្បីដធវើ
ឲ្យមានសតង់ោរដឈាម ោះរកកករ ដោយប្ផ្សែកដេើការផ្ទេ ស់បតូរដឈាម ោះប ា ប់ពីអា  ៍ពិ  ៍ ឬ ដៅដពេ
ប្ែេដឈាម ោះកណាត េនិងដែើម្ ឬ ដត្ចើនជំ ន់ននបុគគេ មានដឈាម ោះែូចគន  ប្ែេត្រវូដេើកម្ក
ពិចារណាផ្សងប្ែរ។ ធារុទំាងដនោះ ត្រូវបានចងជាត្កុម្ ប្ែេខុសពីការសំអារទិ្ននន័យដោយសារពួក
វាទាម្ទារឲ្យមានចំដណោះែឹងជំ ញននដ រុការណ៍ខាងដត្ៅប្ែេអាចដកើរដ ើង ប្ែេបណាត េឲ្យ
មានការប្កប្ត្បសាថ នភាព។ ការរកដ ើញដ រុការណ៍ទំាងដនោះ ជាដរឿយៗ ទាម្ទារឲ្យមានការ
ស្រសាវត្ជាវេម្ែិរបប្នថម្  ក់ព័នធនឹងឯកសារទំាងដ ោះ ប ុប្នតដៅដពេប្ែេែឹងពីយនតការជាក់ប្សតង
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សត្មាប់ដធវើការចងជាត្កមុ្ដនោះ គឺត្រូវអនុវរតដោយដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ែូចគន នឹងដៅនឹងការសំអារ
ទិ្ននន័យ។ 
 ដបើដគពិនិរយដម្ើេ Open Refine ម្តងដទ្ៀរ ការចងជាត្កុម្ អាចត្រូវបានត្គប់ត្គងដោយដត្បើ
ត្បាស់េកេណៈមួ្យដៅថា text facets ។ កនុង window text facets វាមានសម្រថភាពឲ្យដយើងដធវើការ
ប្ករត្ម្ូវរនម្េណាមួ្យ ែូដចនោះការចងត្កងជាត្កមុ្ អាចដធវើបានដោយដសគនបញ្ជ ីតាម្េំោប់អកេរត្កម្។ 
ត្បសិនដបើដយើងចង់ប្ករត្ម្ូវទិ្ននន័យណាមួ្យ ទាញ cursor ោក់ដេើធារុដ ោះ ដ ើយវានឹងបងាា ញlink
សត្មាប់ឲ្យប្ករត្ម្ូវ។ ចូរចងចាំថាត្រូវរកាអនុដោម្ភាព ត្បសិនដបើដធវើចំដ ោះដឈាម ោះអងគភាពឬរកកករ
ម្តងដទ្ៀរ ប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់កនុងប្ផ្សនកដផ្សសងគន ននបញ្ជ ី។  

៨.៣.២ ការការ់បនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម 
 ការបនថយសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬរកកកម្ម ត្រវូបានដរៀបរាប់ោ ងេម្ែិរកនុងប្ផ្សនក
៨.១.៣.៣។ ែូចបានដេើកដ ើងកនុងប្ផ្សនកដ ោះ អនកវភិាគជាដត្ចើនដត្បើត្បាស់សំណំុទូ្ោយ ប្ែេដពញ
និយម្ដ ោះគឺ សំណំុ INPADOC ដែើម្បេុីបបំបារ់រកកកម្មែូចគន ននសំណំុេិខិរដសនើសំុដត្ចើនកនុង
ត្បដទ្សជាដត្ចើន។ ែូចបានពិភាកា ការដត្បើត្បាស់សំណំុទូ្ោយ មិ្នអាចរំណាងត្គប់ត្គន់នូវ
បរមិាណននការវនិិដោគរបស់អងគភាពកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា ជាពិដសសកនុងស រែាអាដម្រកិ និង      
ជប ុនដ ើយ។ 
 ប ុប្នត វាពិរជាសំខាន់ប្ែេមានការបនថយសំណំុឬរកកកម្មមួ្យចំនួន ដោយសារអាចមានការ
រំណាងដេើស ប្ផ្សែកដេើភាពេដម្ែៀងននការោក់ កយកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន ត្បសិនដបើគម នការការ់
បនថយសំណំុតាម្រយៈការវភិាគេែិរេែន់។ មានការដសនើដ ើងថាវធីិសាស្តសតឯកសារមួ្យសត្មាប់រកក
កម្ម(ODPI) 83  ប្ែេមានរកកកម្មទាំងអស់ពីត្បដទ្សចម្បង ែូចជាស រែាអាដម្រកិ ផ្សតេ់នូវមូ្េោា ន
សំខាន់សត្មាប់េុបបំបារ់ភាពេដម្ែៀងននត្បដទ្សដត្ចើនដ ើយក៏ធា ឲ្យមានការរំណាងឲ្យការវ ិ
និដោគបានោ ងត្រឹម្ត្រូវ។ ការដត្បើត្បាស់សំណំុធម្មតា ឬសំណំុជាក់ោក់ ក៏មានការដេើកទឹ្កចិរត
ផ្សងប្ែរ។  
 ដោយមិ្នគិរពីវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ ជដត្ម្ើសននវធីិសាស្តសតការ់បនថយ គួរបញ្ញជ ក់ឲ្យ
បានចាស់កនុងប្ផ្សនកននវធីិសាស្តសត ឬបញ្ញា  និងការកត្មិ្រ នន PLR ដ ើយគួរអនុវរតឲ្យមានសងគរតភាព
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ចំដ ោះការវភិាគទំាងអស់ប្ែេ ក់ព័នធនឹងគដត្មាង។  
 ៨.៣.៣ ដរើរត្ម្វូឲ្យមានការពិនិរយដោយផ្ទា េ់ដែើម្បឲី្យមានភាពជាក់ោក់ 

 កនុងប្ផ្សនក៨.២ បានដេើកដ ើងថា រត្ម្ូវឲ្យមានការចងចំា ដត្ចើនជាង៩០% និងភាពជាក់ោក់
ដត្ចើនជាង៧០% មុ្នដពេដធវើការវភិាគឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវដេើការត្បមូ្េផ្សតុំទិ្ននន័យ។ ដទាោះបីដត្បើត្បាស់
ឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវទំ្ដនើប ជួនកាេ វាមិ្នអាចបដងកើរនូវមួ្យqueryប្ែេនឹងផ្សតេ់ោ ងដហាចណាស់
ភាពជាកោក់ ៧០%។ មានករណីផ្សងប្ែរប្ែេភាពជាក់ោក់ ៧០% មានេកេណៈខពស់មិ្នត្គប់
ត្គន់ ដ ើយកត្មិ្រជិរ៩០% ត្រូវបានរត្ម្ូវដែើម្បឲី្យទ្ទួ្េបានេទ្ធផ្សេប្ែេដជឿជាក់បាន។ ដនោះពិរ
ជាពិដសសចំដ ោះការចងត្កងទិ្ននន័យប្ែេរូចតាច ប្ែេកំ ុស្គងអាចមានឥទ្ធិពេខាេ ំងជាងការ
ចងត្កងទិ្ននន័យប្ែេមានទំ្ ំរាប់ ន់។ 
 កនុងករណីណាមួ្យ ត្បសិនដបើអនកវភិាគ ពិនិរយទិ្ននន័យប្ែេបានម្កពីការស្រសាវត្ជាវ និងការ
រកដ ើញ ប្ែេមានចំនួនឯកសារមិ្ន ក់ព័នធដត្ចើន ឬ មាន “false drops” កនុងការចងត្កង វានឹង
រត្ម្ូវឲ្យមានការពិនិរយផ្ទា េ់ដោយអនកជំ ញ។ ជំហានដនោះ គួរត្រូវបានដធវើដ ើងប ា ប់ពីការសំអារ
ទិ្ននន័យ ការចងត្កងជាត្កុម្ ឬការបនថយសំណំុ ដោយសារែំដណើ រការទំាងដនោះ នឹងបនថយចំនួនឯក
សារប្ែេត្រូវពិនិរយ ឬនឹងដរៀបចំឯកសារទំាងដនោះកនុងេកេណៈមួ្យប្ែេដធវើឲ្យការពិនិរយកាន់ប្រមាន 
ត្បសិទ្ធភាព។  
 ការពិនិរយដោយផ្ទា េ់ កនុងករណីទំាងដនោះ គឺមានការ ក់ព័នធនឹងការដសគនចំណងដជើង និង
ជួេកាេ ដសចកតីសដងេប ដែើម្បីកំណរ់ថាដរើឯកសារដ ោះគួរប្ររកាកនុងcorpusឬដទ្។ ត្បភពចំណង
ដជើង និងដសចកតីសដងេប ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានពីអាជាា ធរភាគដត្ចើន គឺមាន
ភាពមិ្នចាស់ោស់ និងមិ្នជាក់ោក់ ដ ើយការចំណាយដពេដត្ចើន ក៏ហាក់គម នត្បដោជន៍ដ ោះ
ប្ែរ។ ការពត្ងឹងចំណងដជើងនិងដសចកតីសដងេប ែូចប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យដោយអនកបដងកើរត្បព័នធទិ្ននន័យ
ប្ែេមានរនម្េបប្នថម្ ជាទូ្ដៅ ពិរជាមានសារត្បដោជន៍ ដៅដពេដធវើែំដណើ រការដសគន។ ការដត្បើ
ត្បាស់ការពត្ងឹងចំណងដជើង និងដសចកតីសដងេប ជាដរឿយៗ អាចដសគនឯកសារជាដត្ចើនកនុងរយៈដពេ
មួ្យឬពីរដមា ង។ ការចងត្កងឯកសារប្ែេមានរិចជាង៥០០សមាជិក គួរត្រូវបានពិនិរយោ ងឆ្ប់
រ ័សចំដ ោះឯកសារ ក់ព័នធ ដែើម្បីទ្ទួ្េេទ្ធផ្សេជាអរិបរមា។  

៨.៣.៤ ការកំណរ់ឆ្ន ណំាមួ្យប្ែេត្រវូដត្បើត្បាស់ 
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 ដៅដពេដធវើការវភិាគ ជាទូ្ដៅ ដធវើដេើមូ្េោា នពីមួ្យឆ្ន ំដៅមួ្យឆ្ន ំ។ កាេបរដិចឆទ្ត្រូវបាន    
ផ្សតេ់ឲ្យចំដ ោះត្ពឹរតការណ៍សំខាន់ៗកនុងែំដណើ រការវែតជីវរិននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ប ុប្នតការកំណរ់យកកាេបរដិចឆទ្ជាក់ោក់ ជាទូ្ដៅវាមានភាពេម្ែិរដពក ែូដចនោះដគដត្បើត្បាស់ឆ្ន ំ
ជំនួសវញិ។ មានជដត្ម្ើសឆ្ន ំដគេសំខាន់បី  ក់ព័នធនឹងទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ការោក់
សំណំុេិខិរដសនើសំុឬការោក់ កយ ការផ្សតេ់ឬការដបាោះពុម្ពផ្សាយ និងសិទ្ធិអាទិ្ភាព។ ទំាងដនោះត្រវូ
បានពិភាកាេម្ែិរកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៣។  
 អាស្រស័យដេើដគេបំណងនិងសំណួរប្ែេត្រូវសួរ  ក់ព័នធនឹងPLRជដត្ម្ើសគួរដធវើដ ើងចំដ ោះ
ឆ្ន ំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់។ ជាមួ្យនឹងការដត្បើត្បាស់ការការ់បនថយសំណំុ ដៅដពេមានការសដត្ម្ចចិរត
ដេើឆ្ន ំប្ែេត្រវូដត្បើត្បាស់ វាគួរត្រូវបានអនុវរតែូចគន ដេើPLRទំាងមូ្េ។ ការងាកដចញពីដគេ
ការណ៍ដនោះ មិ្នគួរឲ្យមានដ ោះដទ្ ប្េកប្េងប្រមានដ រុផ្សេសំខាន់សត្មាប់រំណាងឲ្យការវភិាគ
មួ្យចំនួនដផ្សសងពីការវភិាគដផ្សសងដទ្ៀរ។ កនុងករណីដនោះ គួរមានការបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់ចំដ ោះអរិថិ្
ជនថាមានការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ឆ្ន ំខុសគន ។  
 ឆ្ន ំននការោក់ កយដសនើសំុ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដៅដពេប្ែេអនកវភិាគចង់ផ្សតេ់នូវភាពត្បហាក់
ត្បប្ េខាេ ំងដៅនឹងដពេប្ែេដធវើការស្រសាវត្ជាវអំពីរកកកម្ម ឬដៅដពេប្ែេមានការវនិិដោគបប្នថម្ 
កនុង ម្អងគភាព។ ដនោះជាទ្ត្ម្ង់ឆ្ន ំប្ែេដពញនិយម្ប្ែេដត្បើត្បាស់ចំដ ោះការវភិាគ ប ុប្នតមានបញ្ញា
ជាដត្ចើន ក់ព័នធនឹងការដត្បើត្បាស់ដនោះ ដោយសារការវភិាគកនុងវស័ិយទំាងដនោះ បដងកើរការធាេ ក់ចុោះកនុង
ឆ្ន ំថ្មីៗ។ ការធាេ ក់ចុោះដនោះ ត្រូវមានការបកស្រសាយចំដ ោះអរិថិ្ជន ដោយសារវាអាចជាកំ ុសមួ្យ
ចំដ ោះការធាេ ក់ចុោះផ្សេត្បដោជន៍ននត្កុម្  ុនឬកនុងវស័ិយណាមួ្យ ប ុប្នតវានឹងអាស្រស័យដេើការពនារ
ដពេ១៨ប្ខកនុងការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ អនកវភិាគជាដត្ចើន 
ការ់ដចាេពីរឆ្ន ំចុងដត្កាយពីការវភិាគរបស់ពួកដគ ប្ែេដនោះមិ្នប្ម្នជាវធីីសាស្តសតប្ែេគួរអនុវរត
ដ ោះដទ្ ឬពួកដគោក់ប ា រ់ត្ក ម្ដេើរូបភាពរបស់ពួកដគ ១៨ប្ខរាប់ចាប់ពីចុងបញ្ា ប់របស់វា ដ ើយ
បប្នថម្កំណរ់សមាគ េ់មួ្យដៅពីដត្កាម្ ដោយោក់ថាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្មីប្ែេបានោក់កនុង    
រយៈដពេ១៨ប្ខចុងដត្កាយ មិ្នទាន់បានដបាោះពុម្ពដៅដ ើយ។ 
 ប ុប្នតឆ្ន ំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ មិ្នបដងកើរឲ្យមានការការ់បនថយកនុងឆ្ន ំថ្មីៗដ ោះដទ្ ដោយសារ
ដ រុការណ៍ដនោះ ដកើរដ ើងដៅដពេប្ែេមានការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬដៅដពេប្ែេ
មានការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិរត្បាកែ។ កនុងករណីដនោះ  គុណសម្បរតិគឺថាដៅ
ដពេមានការធាេ ក់ចុោះភាេ ម្ៗ មិ្នចាំបាច់មានការបកស្រសាយចំដ ោះអរិថិ្ជនដ ោះដទ្។ គុណវបិរតិ
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ចំដ ោះការដត្បើត្បាស់ឆ្ន ំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយគឺដកើរដ ើងជំុវញិរយៈដពេប្ែេទាម្ទារសត្មាប់ផ្សតេ់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងសាន នែមួ្យចំនួន រវាងអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងកតាត ដផ្សសង
ដទ្ៀរ។ ត្បសិនដបើមានប្រការសិកាដេើសំណំុេិខិរដសនើសំុ ដនោះមិ្នប្ម្នជាបញ្ញា ដ ោះដទ្ ដោយសារ
ដសាើរប្រសំណំុេិខិរដសនើសំុទំាងអស់ដបាោះពុម្ពផ្សាយកនុងរយៈដពេ១៨ប្ខប ា ប់ពីការោក់ កយ។ ប ុប្នត
ចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ការវនិិដោគអាចមានការេំបាកកនុងការ
វាស់ដៅដពេប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួន ចំណាយរយៈដពេ៣ឆ្ន ំដែើម្បីទ្ទួ្េបានកិចា
ការ រ ចំប្ណកឯ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ចំណាយរយៈដពេ៥ឆ្ន ំ ឬដេើសពីដនោះ។ 
ភាពពិបាកកនុងការបកស្រសាយនូវការវភិាគចាប់ពីឆ្ន ំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយបានដកើនដ ើង ដៅដពេ
ប្ែេការចងត្កងទិ្ននន័យដ ោះ មានទាំងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ និង
សំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេកំពុងត្ររួពិនិរយ។  
 អនកវភិាគ ជាដរឿយៗដត្បើត្បាស់ឆ្ន ំអាទិ្ភាពផ្សងប្ែរដៅដពេដធវើការវភិាគ។ ការអនុវរតដនោះ គួរប្រ
ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ដៅដពេមានការដត្បើត្បាស់ការការ់បនថយសំណំុទូ្ោយដេើការចងត្កង មុ្ន
ដពេដធវើការវភិាគ។ ែូចករណីននការរំណាងប្ែេមិ្នត្រឹម្ត្រូវចំដ ោះសំណំុទូ្ោយ ការដត្បើត្បាស់
ឆ្ន ំអាទិ្ភាព អាចបដងកើរការវភិាគមួ្យប្ែេដម្ើេដ ើញថាការងារទំាងអស់ត្រូវបានដធវើដ ើងកនុងឆ្ន ំប្រ
មួ្យ ដោយសារសំណំុទូ្ោយមានទំ្ ំធំ ែូចដនោះសំណំុទំាងដ ោះត្រូវបានអោះអាងចំដ ោះឆ្ន ំែំបូងប្រ
មួ្យ។ ជាធម្មតា សំណំុទូ្ោយ បដងកើរដ ើងដោយដត្បើរយៈដពេ ដ ើយត្បសិនដបើវធីិសាស្តសតការ់
បនថយ ែូចជា ODPI ត្រវូបានដត្បើត្បាស់ ដត្ចើនជាងឆ្ន ំននការោក់ កយដសនើសំុ ឬឆ្ន ំដបាោះពុម្ពផ្សាយ វា
ជាការត្បដសើរមួ្យ ដោយសារពួកវាផ្សតេ់ភាពេម្ែិរដេើដពេដវោ ក់ព័នធនឹងការដកើនដ ើងននរកក
កម្មនីមួ្យៗ។  
 ចុងដត្កាយ ជដត្ម្ើសននឆ្ន ំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ នឹងអាស្រស័យដេើថាដរើការការ់បនថយសំណំុ
ទូ្ោយត្រូវបានបញ្ាូ េឬដទ្ ឬអនកវភិាគមានការចាប់អារម្មណ៍ខាេ ំងដេើដពេសំខាន់ៗននការវនិិដោគ 
ឬការបងាា ញនិ ន ការបចាុបបនន ប្ែេត្រឹម្ត្រវូកនុងការដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេ ក់ព័នធឬោ ងណា។  

៨.៣.៥ ការបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា 
 PLRs ភាគដត្ចើន ផ្សតេ់នូវទិ្ែាភាពោ ងទូ្ោយននវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ ជាដរឿយៗ មានវធីិ
សាស្តសតជាដត្ចើន ប្ែេអាចដោោះស្រសាយបញ្ញា    ក់ព័នធនឹងវស័ិយបដចាកវទិ្ាណាមួ្យ។ ដគេ
បំណងចម្បងមួ្យរបស់ PLRs ជាដត្ចើន គឺដែើម្បីកំណរ់អនុត្បដភទ្ ឬវធីិសាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
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ចំដ ោះត្បធានបទ្ដ ោះ និងផ្សតេ់នូវសថិរិសតីពីផ្សេត្បដោជន៍ប្ែេ ក់ព័នធ និងរយៈដពេសត្មាប់
ដគេបំណងទំាងដ ោះ។ មុ្នដពេដធវើការវភិាគ ដយើងគួរកំណរ់ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវនូវត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា 
និងការចងត្កងទិ្ននន័យ ឬការចងជាត្កមុ្។ ដគេគំនិរទូ្ដៅ ននការចងជាត្កុម្ ត្រូវបានពិភាកាកនុង
ប្ផ្សនក៦.១ រមួ្ជាមួ្យការសំអារទិ្ននន័យ។ 
 WIPO PLR សតីពីចន្តងាក នដត្បើថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទិ្រយ 84  ផ្សតេ់ជាឧទា រណ៍មួ្យពីរដបៀបដត្បើ
ត្បាស់ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ាៈ 
 សមាជិកសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបាន ត្រូវបានចារ់ថាន ក់ោ ងទូ្ោយជា
ពីរត្បដភទ្សំខាន់ៗ: 

 ត្បដភទ្ទី្ ១ ែំដណាោះស្រសាយ/ត្បព័នធចន្តងាក នដត្បើថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទិ្រយទំាងស្រសងុ 
 ត្បដភទ្ទី្២ សមាសធារុសត្មាប់ែំដណើ រការចន្តងាក នដត្បើពនេឺថាម្ពេត្ពោះអាទិ្រយ 
ត្បដភទ្ទី្១ មានរមួ្បញ្ាូ េនូវសមាជិកសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេធាេ ប់បានចងជា

ត្កុម្ដោយប្ផ្សែកជាចម្បងដេើបដចាកដទ្សកំដៅ  ែូចជា ការត្បមូ្េផ្សតុំចំណំាងផ្ទេ រ ការចាប់យកកំដៅ 
ការកំដៅមិ្នផ្ទា េ់ (ការដត្បើត្បាស់ចំហាយសត្មាប់ចំ ិនអាហារ ឬការដត្បើត្បាស់ម្ដធាបាយដផ្សារកំ
ដៅ) និងការស្រសូបយកថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទិ្រយដោយផ្ទា េ់។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ពួកវា ត្រូវបានចងជា
អនុត្កុម្ដត្កាម្សមាសភាពដផ្សសងគន  ែូចជា ការត្បមូ្េផ្សតុំ/ចំណំាងផ្ទេ រ ឧបករណ៍តាម្ោនថាម្ពេ
ពនេឺត្ពោះអាទិ្រយ ឧបករណ៍ស្រសូបកំដៅ សតុកកំដៅ ចាប់កំដៅ  ការរុ ំនិងឧបរកណ៍ដផ្សសងៗដទ្ៀរ។ 

ត្បដភទ្ទី្២ មានសមាជិកសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេត្រវូចងជាត្កុម្ប្ផ្សែកសំខាន់ដេើ
ត្បដភទ្ដផ្សសងៗគន  ននសមាសធារុដត្បើត្បាស់ប្ែេដត្បើសត្មាប់ប្រែំដណើ រការចន្តងាក នដត្បើពនេឺថាម្ពេ
ត្ពោះអាទិ្រយចំប្ណកឯសមាធារុ រមួ្មានការត្បមូ្េផ្សតុំ/ចំណំាងផ្ទេ រ ការផ្សតុំ  ឧបករណ៍តាម្ោន
ថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទិ្រយឧបករណ៍ស្រសបូកំដៅ និងឧបរកណ៍ដផ្សសងៗដទ្ៀរ។ 
 ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ជួេកាេត្រូវបានកំណរ់ដោយដត្បើត្បាស់ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ែូចជា ដោយកូែចំណារ់ថាន ក់ ប ុប្នតជាការេែបំផុ្សរ គួរត្រូវបានបដងកើរដ ើងប្ផ្សែកដេើធារុចូេពី
កម្មវរថុជំ ញប្ែេអាស្រស័យដេើទ្សសនៈសតង់ោរឧសា កម្មពីរដបៀបកំណរ់ត្បដភទ្ទំាងដនោះ។ ការ
ដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតប្ផ្សែកដេើមូ្េោា នទី្ផ្សារ ឬឧសា កម្ម ដែើម្បីបដងកើរត្បដភទ្   នឹងបងកភាព
ងាយស្រសួេសត្មាប់អរិថិ្ជនរបស់ PLR ដែើម្បីកំណរ់ជាមួ្យនឹងបដចាកវទិ្ា និងអនុវរតវាចំដ ោះ       

                                                           
84 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/solar_cooking.html 
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បរសិាថ ន ប្ែេមានេកេណៈអំដណាយផ្សេ។ ដៅដពេប្ែេមានការសដត្ម្ចជាឯកចឆនាដេើត្បដភទ្
ប្ែេសម្ស្រសប អនកវភិាគ មានវធីិសាស្តសតជាដត្ចើនសត្មាប់ចងឯកសារជាត្កុម្។ កនុងករណីដនោះ អនក
វភិាគ គួរសដត្ម្ចផ្សងប្ែរថាដរើឯកសារប្រមួ្យត្រូវសថិរដត្កាម្ត្បដភទ្ប្រមួ្យ ឬ ត្បសិនដបើវាដត្បើត្បាស់
វធីិសាស្តសតសំខាន់ជាដត្ចើន ត្រូវជាប្ផ្សនកមួ្យននត្បដភទ្ចំរោុះដ ោះ។ ត្បសិនដបើឯកសារអាចោក់កនុង
ត្បដភទ្ប្រមួ្យ ែូចដនោះត្រូវដធវើការវនិិចឆ័យថាដរើត្បដភទ្ណាមួ្យប្ែេរំណាងេែបំផុ្សរននឯកសារ     
សំខាន់ៗប្ែេត្រូវដផ្ទត រដេើ។ ដត្កាម្សាថ នការណ៍ទំាងដនោះ អនកវភិាគគួរពិចារណាដេើវសិាេភាពនន
ដសចកតីអោះអាងដោយឯករាជយ ដែើម្បដីធវើការកំណរ់ប្បបដនោះ។ វធីិសាស្តសតត្បំាោ ងសត្មាប់ចងឯកសារ
ជាត្កុម្ដៅជាត្បដភទ្   នឹងត្រវូពិភាកាកនុងប្ផ្សនកដនោះ។ ដោយមិ្នគិរពីវធីិសាស្តសតប្ែេអនកវភិាគ
ត្បកាន់យកជដត្ម្ើសរបស់ដគដេើការបញ្ាូ េឯកសារកនុងត្បដភទ្ចំរោុះនិងវធីិសាស្តសតសត្មាប់ចងឯកសារ
ជាត្កុម្ គួរត្រូវបានបងាា ញឲ្យបានចាស់កនុងប្ផ្សនកសតីពីវធីិសាស្តសតននរបាយការណ៍។  
 ែូចបានដរៀបរាប់កនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.៤ ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្រវូបានកំណរ់ដោយ
កូែចំណារ់ថាន ក់ ប្ែេអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាអនកែំដណើ រការពួកវា។ កូែចំណារ់ថាន ក់ 
រំណាងឲ្យវធីិចារ់េំោប់ថាន ក់សត្មាប់ដរៀបចំឯកសារជាអនុត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ដ ើយដោយសារម្ន្តនតី
ត្រួរពិនិរយ ពិនិរយោ ងេែិរេែន់ពីពួកវា អាចជាជដត្ម្ើសែ៏េែចំដ ោះការកំណរ់និងបដងកើរត្បដភទ្     
បដចាកវទិ្ា។ ដត្កាម្សាថ នការណ៍ែ៏េែ កូែចំណារ់ថាន ក់ គួរស្រសបតាម្គំនិរទី្ផ្សារឬឧសា កម្មសតីពី
ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ប ុប្នត ជាអកុសេ ដនោះជាករណីែ៏កត្ម្។ ដែើម្បីជួយការងារតាម្ប្ផ្សនកកនុងអងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ បដងកើរកូែចំណារ់ថាន ក់ ដ ើយវាជាដ រុការណ៍ែ៏េែមួ្យ
ដៅដពេប្ែេពួកដគ ភាជ ប់វាជាមួ្យរត្ម្ូវការអាជីវកម្មរបស់អរិថិ្ជនននPLR។ កូែចំណារ់ថាន ក់ ក៏
បងកឲ្យមានភាពេំបាកដោយសារអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងគន  ជួនកាេ ដត្បើត្បាស់
ត្បព័នធដផ្សសងគន  ដ ើយដទាោះជាដត្បើត្បាស់ត្បព័នធែូចគន  ក៏អាចដត្បើត្បាស់កូែដៅកត្មិ្រខុសគន បនតិច
បនតួចប្ែរ។ កូែ ជាដរឿយៗ ត្រូវបានអនកវភិាគពិនិរយដម្ើេមុ្នដគចំដ ោះត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ប ុប្នតជួន
កាេដគចំាបាច់ត្រូវដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បសីដត្ម្ចបានការរពឹំងទុ្ករបស់អរិថិ្ជន។  
 អនកវភិាគ អាចកំណរ់ត្បដភទ្ដោយបដងកើរយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវផ្ទា េ់ខេួន។ វធីិសាស្តសតដនោះ 
អាចឲ្យមានការត្បមូ្េផ្សតុំឯកសារបានដត្ចើន ដែើម្បីចងជាត្កុម្ប ុប្នតកិចាការដនោះ មានត្បសិទ្ធភាពបំផុ្សរ 
ដៅដពេប្ែេមានភាពខុសគន ស្រស ោះរវាងត្បដភទ្ និងឯកសារមួ្យចំនួនរូចប្ែេអាចសថិរកនុង
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ត្បដភទ្ដផ្សសងៗគន ។ ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ សត្ម្ង់ដចញពីដសចកតីអោះអាង អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ដធវើ
ការស្រសាវត្ជាវទំាងដនោះ។ 
 អនកវភិាគជាដត្ចើន បដងកើរត្បដភទ្ដៅដេើ flyប្ែេត្រូវពិនិរយឯកសារដោយអនកជំ ញផ្ទា េ់
សត្មាប់កំណរ់ភាពជាក់ោក់ ែូចបានពិភាកាខាងដែើម្ ឬ រមួ្ជាមួ្យការខិរខំត្បឹងប្ត្បងចងជាត្កុម្
ដោយផ្ទា េ់។ តារាងដអ ិចត្រនិូច ការកំណរ់ចំណងដជើងជាមុ្ន ដសចកតីសដងេប និងដសចកតីអោះអាង
ឯករាជយ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីត្បមូ្េព័រ៌មានទំាងដនោះ។ អនកវភិាគនឹងបប្នថម្ជួរ រថ្មីដៅចុង
បំផុ្សរននតារាង ដ ើយដៅដពេពិនិរយឯកសារ ត្រូវមានការបញ្ាូ េកនុងជួរ រថ្មីនូវត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា 
និងជាពិដសសអនុត្បដភទ្។ ដៅដពេប្ែេអនកវភិាគជួបត្បទ្ោះវធីិសាស្តសតថ្មី ពួកដគអាចបដងកើរដឈាម ោះ
ឲ្យវា និងបនតដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ដ ោះម្តងដទ្ៀរ ដៅដពេប្ែេពួកដគជួបត្បទ្ោះឯកសារត្បដភទ្ដ ោះម្តង
ដទ្ៀរ។ អនកវភិាគ ជាទូ្ដៅ ចំណាយដពេកនុងការស្រសាវត្ជាវពីត្បធានបទ្ ឬ កម្មវរថុជំ ញ ដែើម្បីឲ្យ
ត្បដភទ្ប្ែេពួកដគបដងកើរដ ើង្េុោះបញ្ញា ោំ ងចាស់ការដរៀនសូត្ររបស់ពួកដគ។ វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ 
មានភាពចាស់ោស់ ប ុប្នតចំណាយដពេដត្ចើន ជាពិដសស ចំដ ោះការចងត្កងឯកសារធំៗ ដ ើយ
អនកវភិាគ  ចំាបាច់ត្រូវមានអនុដោម្ភាពចំដ ោះការកំណរ់របស់ពួកវា ជាពិដសស ដៅដពេប្ែេពួក
ដគ សិកាពីអវីប្ែេថ្មីដពេដធវើការត្រួរពិនិរយ។ ជួនកាេ វាចាំបាច់ត្រូវ្េងការ់សំណំុមួ្យែំបូង 
ប ា ប់ម្កត្រ ប់ម្កដម្ើេការចងត្កងជាដេើកទី្២ ដែើម្បីបញ្ាូ េឯកសារដ ោះឲ្យសម្ស្រសបនិងចារ់
ថាន ក់ជាថ្មីឯកសារមួ្យចំនួន។  
 ចុងដត្កាយ វធីិសាស្តសត ក់កណាត េឬសវ័យត្បវរតិដពញដេញ ប្ផ្សែកដេើការសិកាពីមា សីុន ឬ
វធីិសាស្តសត semantic អាចត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា។ ការត្រួរពិនិរយដេើវធីិ       
សាស្តសតប្ែេសិកាពីមា សីុនដែើម្បីចារ់ថាន ក់ ត្រូវបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៦.៤ ដ ើយការវភិាគsemantic 
មានកនុងប្ផ្សនក៦.៩។ ែូចបានពិភាកាពីខាងដែើម្ កនុងប្ផ្សនកដនោះ ជដត្ម្ើសអរថបទ្ប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
ដែើម្បីចងជាត្កមុ្ដៅជាត្បដភទ្ គឺមានសារៈសំខាន់ចំដ ោះភាពដជាគជ័យននែំដណើ រការដនោះ។ ជដត្ម្ើស
ដនោះ ក៏មានឥទ្ធិពេផ្សងប្ែរដោយសារវធីិសាស្តសតការ់បនថយសំណំុប្ែេដត្បើត្បាស់ដេើបណតុំ ដ ោះ។ 
ការដត្បើត្បាស់សំណំុទូ្ោយ នឹងការ់បនថយចំនួនឯកសារដៅជាឯកសារមួ្យកនុងមួ្យសំណំុដ ើយ
អនកវភិាគនឹងទ្ទួ្េបានត្បដោជន៍ពីឯកសារប្ែេបានដត្ជើសដរ ើស ជាទូ្ដៅ ឯកសារប្ែេថ្មី ការចារ់
ចំណារ់ថាន ក់នឹងអាស្រស័យដេើវសិាេភាពឯកសារដ ោះ។ ត្បសិនដបើមានការត្គបែណត ប់ដេើទិ្ែាភាព
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គំនិរែ៏ទូ្ោយកនុងការោក់ កយដផ្សសងៗគន  ប ុប្នតមានដសចកតីអោះអាងអាទិ្ភាពែូចគន  ដ ោះដសចកតី
េម្ែិរទំាងដនោះ គឺត្រូវបានបារ់បង់។  ជាជដត្ម្ើស សមាជិកសំណំុជាដត្ចើន មានដសចកតីអធិបាយែូច
គន  ដ ើយមានប្រដសចកតីអោះអាងដទ្ប្ែេមានការផ្ទេ ស់បតូរពីឯកសារមួ្យដៅឯកសារមួ្យ។ ត្បសិន
ដបើដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតឯកសារមួ្យកនុងរកកកម្មមួ្យ ដសចកតីអោះអាង គួរត្រូវបានវភិាគដែើម្បកំីណរ់
ភាពខុសគន រវាងសមាជិកសំណំុសត្មាប់ដគេបំណងននការបដងកើរត្បដភទ្។  
៨.៣.៦ ការសត្ម្បសត្ម្េួសត្មាប់ឯកសារដោង 
 ដគេគំនិរននការដោង ត្រូវបានបងាា ញកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៥ ដ ើយវាមានសារៈសំខាន់ដែើម្បី
ទ្ទួ្េយកផ្សេប ោះ េ់ននសំណំុេិខិរដសនើសំុជាន់គន  និងសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយប្ផ្សែក
ដេើការដោង។ ការដោង ត្រូវប្ផ្សែកដេើការដោងដេើឯកសារោច់ដោយប្ កពីគន  ែូដចនោះត្បកាស   
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រថ្មីៗ អាចគម នការដោងដៅដពេខាងមុ្ខប្ែេ ក់ព័នធ
នឹងវា ប ុប្នតសំណំុេិខិរដ្េើយរប ប្ែេជាន់គន មុ្នដពេផ្សតេ់កិចាការ រគឺអាចមានដត្ចើនផ្សងប្ែរ។ 
អនកវភិាគ អាចដម្ើេដេើសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទូ្ោយទំាងមូ្េ ជាពិដសសត្បសិនដបើវធីិ
សាស្តសតដនោះ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បកីារ់បនថយការត្បមូ្េផ្សតុំ ដ ើយរកដ ើញថា មានការដោងដៅ      
មុ្ខ។ ការដោងទំាងដនោះ ចំាបាច់ត្រូវត្បមូ្េផ្សតុំកនុងទ្ត្ម្ង់មួ្យចំនួន ដែើម្បីឲ្យឯកសារប្ែេត្រូវវភិាគ
ដៅកនុង PLR សម្ស្រសបនឹងសមាជិកសំណំុប្ែេវារំណាង។  
 ោ ងដហាចណាស់ ការដោងដៅដពេមុ្ខ  ក់ព័នធនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេជាន់គន  គួរ
ត្រូវបានត្បមូ្េផ្សតុំជាមួ្យនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រប ា ប់។ ដៅដពេ
ប្ែេឯកសារទំាងដនោះ មានេកេណៈោច់ដោយប្ កពីគន  វាពិរណាស់ប្ែេមានរយៈដពេខុសគន
ជាដត្ចើនរវាងឯកសារដ ោះ ប្ែេគួរមានភាពសម្មូ្េគន ។ ទី្បញ្ា ប់ វាជាសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេែូច
គន ។ ត្បសិនដបើអាច វាកាន់ប្រេែកនុងពិចារណាដេើការដោងប្ែេមិ្នជាន់គន ទំាងអស់រវាងឯកសារ
ទំាងអស់កនុងមូ្េោា នសំណំុប្រមួ្យ(ប្ែេផ្សាុយពីសំណំុទូ្ោយ)។ ត្បសិនដបើមានWO និងដស រ ី    
ឯកសារEP រមួ្ជាមួ្យឯកសារUSពីរ ប្ែេមានដេខអាទិ្ភាពែូចគន ទំាងអស់ ដ ើយជាពិដសសមាន    
ដសចកតីអោះអាងែូចគន ទំាងអស់(country specific modifications not withstanding ) ែូចដនោះការ
ដោងទំាងដនោះ គួរត្រូវបានត្បមូ្េផ្សតុំរមួ្គន ។  
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 ដស រនីនបេុកប ុសតិ៍ននការដោងដៅដពេខាងមុ្ខ ត្រូវបដងកើរដ ើងដោយពិនិរយោ ងេែិរេែន់ដេើ
បញ្ញា ដនោះ ដ ើយឥទ្ធិពេរបស់វាអាស្រស័យដេើត្បដទ្សដែើម្ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ URLសត្មាប់
ប ុសតិ៍ទំាងដនោះ គឺែូចខាងដត្កាម្ៈ  
http://www.patinformatics.com/blog/issues-with-counting-citations-how-many-forward-
citations-doesus8341981-have/ 
 
http://www.patinformatics.com/blog/us-pre-grant-applications-have-significant-impact-on-
citations-associatedwith-granted-equivalents-issues-with-counting-citations-part-2/ 
 
http://www.patinformatics.com/blog/citation-trends-with-european-patent-documents-are-
dramaticallydifferent-than-in-the-us-issues-with-counting-citations-part-3/ 
 

ដៅដពេត្កដ កដម្ើការដោងដៅមុ្ខ វាសំខាន់ត្រូវប្ញកការដោងប្ែេបានម្កពីអនកទ្ទួ្េ
សិទ្ធិផ្ទា េ់និងការដោងប្ែេបានម្កពីអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ មានទ្សសនៈជាដត្ចើនដេើអវីប្ែេរំណាង
ឲ្យសវ័យដោង ដត្បៀបដធៀបជាមួ្យការដោងពីរដផ្សសងដទ្ៀរ ប ុប្នតអនកវភិាគគួរប្ញកការដោងទំាងពីរ
ដនោះឲ្យោច់ពីគន  និងត្រូវដរៀបចំដែើម្បីកំណរ់metricដនោះ ត្បសិនដបើមានការសួររក។ 

៨.៤ ការវភិាគសថិរិ ប្ែេត្រវូបញ្ាូ េ 
ឈានែេ់ែំណាក់កាេដនោះ វាជាដពេប្ែេត្រូវដធវើការវភិាគ ប្ែេនឹងផ្សតេ់ភាពេម្ែិរសត្មាប់

បញ្ាូ េកនុងPLR។ អវីៗត្រូវបានបញ្ា ប់កនុងែំណាក់កាេដនោះ ដែើម្បីធា ថាការវភិាគត្រវូបានដធវើដ ើង
ោ ងត្រឹម្ត្រូវ និងមិ្នេដម្ែៀង តាម្ប្ែេអាចដធវើដៅបាន។ ការវភិាគភាគដត្ចើនប្ែេមានកនុង PLR 
ដធវើដ ើងជំុវញិធារុប្ែេបានរាប់បញ្ាូ េកនុងវស័ិយព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួន។ទំាង
ដនោះ ត្រូវបានសំដៅថាជាការវាស់ប្វងប្បបសថិរិ។ វធីិសាស្តសតចម្បងសត្មាប់បដងកើរសថិរិទំាងដនោះ និង
េទ្ធផ្សេរបិូយ រមួ្មានការដត្បើត្បាស់បញ្ជ ី សត្មាប់ការពិនិរយដេើវស័ិយចម្បងម្តងមួ្យៗ និងតារាង ឬ
មា ត្ទី្សប្ែេដកើរដ ើងែំណាេគន  ចំដ ោះកិចាការកនុងវស័ិយចម្បងពីរ។ គំនិរដេើការបដងកើរបញ្ជ ី 
មានដៅកនុងប្ផ្សនក៦.២  មា ត្ទី្សប្ែេដកើរដ ើងែំណាេគន  មានកនុងប្ផ្សនក ៦.៣ និង layering or 

stacking information  ក់ព័នធនឹងធារុទំាងដនោះ មានកនុងប្ផ្សនក ៦.៦។ 
ខណៈដពេប្ែេការសដត្ម្ចចុងដត្កាយដេើការបញ្ាូ េការវភិាគកនុង PLR នឹងអាស្រស័យជា

ចម្បងដេើដគេបំណងអាជីវកម្ម និងរត្ម្ូវការ ក់ព័នធនឹងដគេបំណងដនោះ មានធារុជា”សតង់ោរ”
មួ្យចំនួន ប្ែេអាចរកបានដសាើរត្គប់PLR ប្ែេបានបដងកើរដ ើង។ ប្ផ្សនកដនោះ នឹងពិនិរយដៅដេើការ

http://www.patinformatics.com/blog/citation-trends-with-european-patent-documents-are-dramaticallydifferent-than-in-the-us-issues-with-counting-citations-part-3/
http://www.patinformatics.com/blog/citation-trends-with-european-patent-documents-are-dramaticallydifferent-than-in-the-us-issues-with-counting-citations-part-3/


140 

 

វភិាគសថិរិ ប្ែេ” ត្រូវការចំាបាច់” ទូ្ដៅកនុងPLR។  ដៅដពេប្ែេការវភិាគសថិរិត្រូវបានដធវើដ ើង កនុង
កម្មវធីិតារាងទូ្ដៅ េទ្ធផ្សេត្រូវបានបងាា ញជារបូរាង និងបប្នថម្ដៅដេើរបាយការណ៍។  

របូភាពត្រូវបានបងាា ញ និងផ្សតេ់នូវភាពេម្ែិរផ្ទា េ់ ប ុប្នតអនកវភិាគ មិ្នគួរមានការខាម ស់ដអៀន
កនុងការពនយេ់និងពិភាកាពីការត្បដម្ើេដម្ើេដ ើញកនុងរបូភាពទំាងដ ោះដ ោះដទ្។ អនកវភិាគ John 

Paul បានដេើកដ ើងែូចខាងដត្កាម្ ដៅដពេប្សវងយេ់ពីរដបៀបបងាា ញត្កា វិចនិងតារាង កនុង
របាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ85 : 

ខាុំសូម្ប្ណ ំដោយមិ្នឲ្យដត្បើត្បាស់ត្កា វិច តារាង ឬបញ្ជ ីដេើសពីមួ្យ កនុងរាេ់១ទំ្ព័រកនេោះ។ 
របូភាព មិ្នគួរជាវរថុប្ែេដធវើឲ្យអនកអានភាា ក់ដផ្សែើេដ ោះដទ្។ ចុងដត្កាយ ត្កោសកិចាការ គួរបំដពញនូវ
រត្ម្ូវការព័រ៌មានរបស់ទ្សសនិកជនដេើត្បធានបទ្ឲ្យបានេែត្បដសើរ។ 

ឧទា រណ៍ែ៏េែននវធីិសាស្តសតដនោះ គឺមានដៅកនុង WIPO PLR on Membrane Filtration and UV 

Water Treatment86។ កនុងករណីដនោះ អនកវភិាគ គឺកំពុងផ្សតេ់នូវការបកស្រសាយោ ងេែពីមូ្េដ រុ
ប្ែេនិ ន ការដនោះអាចដកើរដ ើង បប្នថម្ពីដនោះក៏បងាា ញពីនិ ន ការែូចខាងដត្កាម្៖ 

ដយើងបានដធវើការវភិាគបប្នថម្ជាដត្ចើនជំុវញិត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីពិនិរយ
និ ន ការប្ែេគំត្ទ្ែេ់បណតុំ ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម(សូម្ដម្ើេតារាងទី្៦)។ ឧទា រណ៍ 
ដយើងបានវភិាគជាម្ធយម្នូវសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ទំ្ ំ២៤ ជាមួ្យសំណំុដត្ចើនជាងមួ្យ 
ែូដចនោះវាបានែកដចញនូវ“ការរខំាន”ពីសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាមួ្យនឹងការដបាោះពុម្ពប្រមួ្យ។ 
ដយើងបានរកដ ើញថា ចំដ ោះភាន សនិងបណតុំ ទិ្ននន័យ UV  សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាម្ធយម្
មាន៩ ឬ១០ សមាជិកទំាងកនុងភាន សនិងបណតុំ ទិ្ននន័យ UVសំអារទឹ្ក។ ប ុប្នត ចំដ ោះបងគុំបណតុំ
ទិ្ននន័យភាន សនិងUV ទំ្ ំសំណំុជាម្ធយម្គឺរូចជាងប្ែេមានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ២ និង៤ 
ចំដ ោះ ទិ្ននន័យទំាងមូ្េនិងសំណំុទិ្ននន័យប្ែេដផ្ទត រដេើ desalination។ ដយើងក៏បានដ ើញសំណំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមួ្យចំនួនប្ែេមានទំ្ ំធំខាេ ំងផ្សងប្ែរ (កនុងត្បដភទ្សំណំុត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មធំបំផុ្សរ)។ 

ការបកស្រសាយននការរកដ ើញទំាងដនោះ អាចបងាា ញថា: 

                                                           
85 http://repcapitalmedia.com/three-reasons-to-ditch-the-charts-in-white-papers/ 
86 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/water_treatment.h 
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 វស័ិយដចាកវទិ្ាប្ែេមានថាម្ពេមានចំនួនស ត្គសរូចនិងម្ធយម្ដត្ចើន ដោយសារការ
ខវោះខារធនធាន អាចមានការោក់ កយសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រមួ្យឬ ឬដបាោះបង់
ដចាេបដចាកវទិ្ាពិដសាធន៍ 

 បដចាកវទិ្ា ឬផ្សេិរផ្សេ "ថ្មីៗ" អាចមានដពេដវោរិចកនុងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាេ យជាសំណំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម"ដពញដេញ” 

 វរតមានននបដចាកវទិ្ាផ្សេិរផ្សេសំខាន់ៗជាដត្ចើនននរួអងគសាជីវកម្មចម្បងៗ  សកកិសម្នឹង
ការវនិិដោគសំខាន់ៗ កនុងសំណំុទូ្ោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ការដេើកទឹ្កចិរតមួ្យ ប្ែេមានដៅកនងុប្ផ្សនក៥.២ ចំដ ោះការបដងកើរ PLRs  ក់ព័នធនឹងការដត្បើ

ត្បាស់ដែើម្បីធា ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចរបស់អងគការ។ PLRs ចំាបាច់ត្រូវបដងកើរឲ្យមានការយេ់
ចាស់ោស់ ដ ើយវាត្រូវបានដធវើដ ើង ដោយបកស្រសាយការវភិាគប្ែេបានដធវើតាម្បរបិទ្ននបញ្ញា
ប្ែេកំពុងពិនិរយ។ ការផ្សតេ់ការវភិាគសថិរិ គឺេែជាងការផ្សតេ់នូវទិ្ននន័យដៅដ ើយរនម្េននអនកវភិាគ 
ត្រូវបានបងាា ញពិរត្បាកែដៅដពេដធវើការវភិាគបានេែ ការដរៀបចំឯសាររបូភាពបានេែត្រឹម្ត្រូវ និង
ការបកស្រសាយសម្ដ រុសម្ផ្សេតាម្ត្បធានបទ្ននអវីប្ែេត្រូវអដងករ និងពីសារៈសំខាន់របស់វា។ 

ការដរៀបចំេកេខណឌ  (TOR) មានដៅកនុងប្ផ្សនក ៨.១.៤ និងធារុគនេឹោះមួ្យប្ែេបាន បញ្ាូ េកនុង
ឯកសារដ ោះគឺកិចាត្ពម្ដត្ពៀងននការវភិាគប្ែេត្រូវមានចងត្កងដៅកនុងPLR។ ធារុប្ែេដៅសេ់នន
ប្ផ្សនកដនោះ គឺការកំណរ់ធារុប្ែេត្រូវមាន ដ ើយគួរបញ្ាូ េកនុង PLR និងត្រូវផ្សតេ់នូវបញ្ជ ីការពិពណ៌ 
សដងេបេម្ែិរ។ 

បញ្ជ ីននការវភិាគទំាងដ ោះ ដេើកប្េងប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដោងដត្ចើនជាងដគ 
ដផ្ទត រដៅដេើអដថ្រប្រមួ្យ និងរាប់ចំនួនែងននធារុចូេនីមួ្យៗ។  បប្នថម្ដេើបញ្ជ ីប្ផ្សែកដេើទិ្ននន័យ
ដនោះ តារាងត្រូវបានបដងកើរដ ើងជាមួ្យបញ្ជ ីទំាងដនោះ។ កនុងករណីទំាងដនោះ ត្បដភទ្ឆ្ន ំប្ែេសម្ស្រសប 
អាចត្រូវបានបប្នថម្ជាដស រនីនជួរ រ បដងកើរជាតារាង ប្ែេសរបុចំនួនសរបុកនុងបរបិទ្ដោយកំណរ់
ថាវាជាការដកើរដ ើង ដពេថ្មីៗដនោះឬកនុងអរីរកាេ។ វស័ិយទំាងដនោះមួ្យចំនួន ក៏អាចរមួ្បញ្ាូ េ
គន ជាមួ្យវស័ិយដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បផី្សដេ់នូវបរបិទ្បប្នថម្ ែូចជា ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា អាចត្រវូបានរមួ្
បញ្ាូ េជាមួ្យនឹងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិឬរកកករកំពូេៗ ដែើម្បបីងាា ញពីទិ្ែាភាពននត្បធានបទ្ ប្ែេ ក់
ព័នធនឹងអងគការឬអនកស្រសាវត្ជាវដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេដធវើការកនុងវស័ិយដនោះ។ 

៨.៤.១ ចំនួនសំណំុ ឬរកកកម្ម 
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ប ា ប់ពីបណតុំ ទិ្ននន័យត្រវូបានការ់បនថយដោយសំណំុ ឬរកកកម្មត្កុម្ ែូចមានបញ្ញជ ក់ពីខាង
ដែើម្ននប្ផ្សនកដនោះ ចំនួនវនិិដោគសរបុចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅកនុងកម្មវរថុដនោះអាចកំណរ់
បាន។ ដនោះអាចជាចំនួនប្រមួ្យដោយគម នបរបិទ្ដត្ចើន  អនកវភិាគជាដត្ចើនបានបប្នថម្នូវភាពេម្ែិរ
ដេើរនម្េដនោះ រំណាងដោយការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្មួ្យឆ្ន ំ។ ែូដចនោះដៅដពេប្ែេការវភិាគដនោះត្រវូបាន
ដោងដៅចំនួនសំណំុឬរកកកម្ម វាគួរត្រវូបានដៅថាចំនួនសំណំុតាម្ឆ្ន ំ។ ផ្សេវបិាកននការដត្បើត្បាស់
ត្បដភទ្ឆ្ន ំដផ្សសងគន  ត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៨.៣.៤ ប ុប្នតដោយមិ្នគិរពីការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្
ណាមួ្យដ ើយ ដ េគឺអាស្រស័យដេើចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានដសនើសំុការវភិាគដនោះ 
ដោយវាអាចមានការដកើនដ ើង ថ្យចុោះ ឬដថ្រ។  បដចាកវទិ្ាអាចបងាា ញថាមានចេ ែប្ែេ ប្ែេ
ដៅដែើម្ែំបូងមានការថ្យចុោះ ប ុប្នតប ា ប់ម្កបានដកើនដ ើងដៅកាេបរដិចឆទ្ប ា ប់ ដៅដពេប្ែេ
មានការរកដ ើញសំណំុេិខិរដសនើសំុថ្មី ឬទ្ទួ្េបានត្បសិទ្ធភាពខពស់តាម្រយៈការដធវើឲ្យកាន់ប្រ
ត្បដសើរដ ើង។ 

៨.៤.២ ចំនួនែំណាក់កាេជារិប្ែេបានបញ្ាូ េ 
គំនិរទូ្ដៅដៅពីដត្កាយការវភិាគដនោះ អាចត្រូវបានរំណាងដោយចំនួនននបណាត ត្បដទ្ស

ប្ែេត្គបែណត ប់ ឬចំនួនម្ធយម្ននសមាជិកសំណំុកនុងមួ្យរកកកម្ម។ កនុងករណីទំាងអស់  អនកវភិាគ 
កំពុងសម្េឹងដម្ើេពីការរកីចដត្ម្ើនដៅប្ផ្សនកបដចាកវទិ្ាែូចជា មានការចាប់អារម្មណ៍ប្រដៅកនុងត្បដទ្ស
កំពុងអភិវឌ្ឍឬត្រូវបានដសនើសំុកិចាការ រទូ្ទំាងពិភពដោក។ ការោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT ប្រ
មួ្យនិងកំណរ់កិចាការ រកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន គឺមានរំនេដថាកនិងមានេកេណៈងាយស្រសេួ ប ុប្នត
ការឈានពីសំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT ម្កែំណាក់កាេជារិ ប្ែេោក់ដៅកនុងត្បដទ្សដផ្សសងៗគឺជា
សញ្ញា ននការដកើនដ ើងការវនិិដោគនិងផ្សេត្បដោជន៍។ ដៅដពេនិោយអំពីដគេគំនិរដនោះ
ចំដ ោះត្បដទ្សប្ែេត្គបែណត ប់ អនកវភិាគត្រូវប្ញកផ្សងប្ែររវាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េ
បានកិចាការ រ កំពុងត្រួរពិនិរយ ឬវសិាេភាពចម្បងៗ ប្ែេអាចទ្ទួ្េបាន ត្បសិនដបើការោក់
 កយដៅែំណាក់កាេជារិ ត្រូវបានដធវើដ ើងមុ្ននថ្ាផុ្សរកំណរ់ននអាជាា យុកាេ។ 

ព័រ៌មានដនោះអាចរំណាងដោយការដត្បើត្បាស់ត្កា វសរសរ ជាមួ្យបញ្ជ ីត្បដទ្សប្ែេ ក់
ព័នធដៅដេើអ័កស x ចំប្ណកឯចំនួនធារុចូេ ឬការោក់ កយកនុងត្បដទ្សប្ែេបានកំណរ់ ដៅដេើ
អ័កស Y ។ ជាជដត្ម្ើសត្បសិនដបើមានការរត្ម្ូវឲ្យមានការបប្នថម្បរបិទ្  ក់ព័នធនឹងត្បដភទ្ឆ្ន ំ អាច
មានការដត្បើត្បាស់ត្កា វប ា រ់ ប្ែេឆ្ន ំគឺដៅដេើអ័កស X ដ ើយប ា រ់នីមួ្យៗននត្កា វរំណាងឲ្យ
ត្បដទ្សប្ែេ ក់ព័នធ។ 
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ការវភិាគទាំងដនោះ ក៏អាចជាសញ្ញា ននភាពចាស់ទំុ្និងការស្រសូបយកបដចាកវទិ្ាដោយសារ      
បដចាកវទិ្ាប្ែេមាន នឹងមិ្នត្រវូបានត្គបែណត ប់ដពញដេញដោយសំណំុទូ្ោយ ឬដៅជំុវញិពិភព
ដោក។ 
៨.៤.៣ ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ 
 ែូចប្ែេបានដ ើញនូវចំនួនននការវភិាគសំណំុ ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េ
បានកិចាការ រ អាចជាចំនួនប្រមួ្យ  ដេើកប្េងប្រមានការបប្នថម្បរបិទ្ ជាធម្មតាគឺឆ្ន ំ ។ ការវភិាគ
ដនោះ គឺមានអានុភាពខាេ ំងណាស់ ដៅដពេប្ែេមានការដត្បើត្បាស់ត្កា វសរសរជាដត្ចើន ដែើម្បីដត្បៀប
ដធៀបចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ និងសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយ 
បត្ររកកកម្មប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ។ ត្បសិនដបើចំនួនឯកសារសរបុ ដោយមិ្នគិរពីត្បដភទ្ ែូចកនុង
ករណីចំនួនសំណំុ វាពិរជាពិបាកដែើម្បកំីណរ់ថាដរើកម្មវរថុននវស័ិយណាមួ្យបានទ្ទួ្េកិចាការ
ការ រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរចួដ ើយ ប្ែេផ្សាុយដៅនឹងសកាត នុពេននសិទ្ធិប្ែេទ្ទួ្េ   
បាន។ ប្រកនុងករណីដៅជាធរមាន ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ  ផ្សតេ់សិទ្ធិ
កនុងការរារាងំបុគគេណាមួ្យ ែូដចនោះការយេ់ែឹងអំពីេកេនតិកៈននឯកសារប្ែេត្រវូវភិាគ បានផ្សតេ់នូវ
ទិ្ែាភាពពីកិចាការ របចាុបបននននកម្មវរថុប្ែេមានកនុងនែ ឬត្បសិនដបើវាមានសកាត នុពេដែើម្បកីាេ យជា   
វស័ិយសំខាន់ ដពេអ គរ។ ការបប្នថម្ត្បដភទ្ឆ្ន ំចំដ ោះការវភិាគ ក៏ជាការត្បាប់អនកវភិាគ ថាដរើ
កិចាការ រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ ោះត្បត្ពឹរតដ ើងតាំងពី ៥ ឬ១០ឆ្ន ំកនេងដៅ ប្ែេកនុងករណី
ណាមួ្យ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចនឹងផុ្សរកំណរ់ឆ្ប់ៗ ែូចដនោះដគត្រូវដបើកឲ្យវាមានេទ្ធភាព
ដត្បើត្បាស់កនុងដពេឆ្ប់ៗវញិផ្សងប្ែរ។  

៨.៤.៤ ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ាកំពូេ និង/ឬចំណារ់ថាន ក់ IPC 

 ការបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវទិ្ានិងរនម្េបដចាកវទិ្ាទំាងដនោះ បានដេើកដ ើងពីខាងដែើម្កនុងជំពូក
ដនោះ។ ត្កា វិចននបដចាកវទិ្ាទំាងដនោះ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បដីត្បៀបដធៀបផ្សេត្បដោជន៍ប្ែេ
 ក់ព័នធរវាងភាពខុសគន ននវធីិសាស្តសតបដចាកវទិ្ាកនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញា កនុងវស័ិយណាមួ្យ។     
ត្កា វិចននធារុដនោះ  ក់ព័នធនឹងបញ្ជ ីត្បដភទ្ ដៅដេើអ័កស x និងចំនួនឯកសារប្ែេត្រវូរាប់បញ្ាូ េដៅ
ដេើអ័កស Y ។ 

ែូចបានដេើកដ ើង ការវភិាគប្ែេដត្បើត្បាស់វស័ិយដនោះ កាន់ប្រមានរនម្េដៅដពេប្ែេមាន
ការបដងកើរជាតារាងសតីពីអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ ឬរកកករកំពូេ តាម្វស័ិយបដចាកវទិ្ា ។ អនកវភិាគអាចពិនិរយ
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ផ្សងប្ែរដេើផ្សេត្បដោជន៍កនុងត្បដភទ្   តាម្ឆ្ន ំដោយដត្បើត្បាស់ត្កា វិចប ា រ់ ត្បដភទ្នីមួ្យៗ 
ប្ែេរំណាងដោយប ា រ់និងឆ្ន ំខុសៗគន ដៅដេើអ័កស X ។ ចំនួនឯកសារតាម្ ឆ្ន ំ ត្រូវបានបងាា ញជា
រួដេខដៅដេើអ័កស Y ។ 

កូែចំណារ់ថាន ក់ មានដៅកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៤ និង ៨.៣.៥។ កូែទាំងដនោះ អាចត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់បប្នថម្ដៅដេើឬជំនួសឲ្យត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ដ ើយជាទូ្ដៅរំណាងឲ្យដគេការណ៍ែូចគន នន
ការយេ់ែឹងពីផ្សេត្បដោជន៍ ក់ព័នធរវាងវធីិសាស្តសតដផ្សសងៗគន ដៅកនុងវស័ិយណាមួ្យ។ 

៨.៤.៥ អងគភាពោក់ កយែំបូងនិងប ា ប់ 
ការវភិាគដនោះត្រូវបានដធវើដ ើង ដោយដម្ើេដៅដេើត្បដទ្សប្ែេបានអោះអាងអាទិ្ភាពននការ

ោក់ កយ ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម។ ត្បដទ្សប្ែេបានអោះអាងអាទិ្ភាពននការោក់ កយ សំដៅែេ់
ការោិេ័យោក់ កយែំបូង។ ការោិេ័យោក់ កយែំបូង ជាកប្នេងប្ែេបដងកើររកកកម្ម និងផ្សតេ់នូវ
សូច កពីបណាត ត្បដទ្សប្ែេ ំមុ្ខកនុងកាអភិវឌ្ឍបដចាកវទិ្ាកនុងវស័ិយណាមួ្យ។ ដោយសារវា
អាស្រស័យតាម្ត្បដទ្ស  វាអាចត្រវូបានវភិាគនិងបងាា ញ តាម្រដបៀបត្បហាក់ត្បប្ េដៅនឹងរដបៀប
រំណាងវសិាេភាពននត្បដទ្សឬការចូេែំណាក់កាេជារិ។ ការវភិាគប្បបដនោះ ជួនកាេ  ដធវើដ ើង 
ប្ផ្សែកដេើេទ្ធផ្សេននផ្សេិរផ្សេកនុងស្រសកុសរបុននត្បដទ្សប្ែេ ក់ព័នធ។ តាម្រយៈវធីិដនោះ េទ្ធផ្សេ
ប្ែេបានពីត្បដទ្សប្ែេមានការអភិវឌ្ឍដសែាកិចា ត្រូវបានរកាទុ្កទិ្ែាភាពមួ្យប្ែេដត្បៀបដធៀប
ដៅនឹងត្បដទ្សប្ែេមានធនធានរិចរួច។ 

ការវភិាគពីការោិេ័យោក់ កយប ា ប់ ត្រូវបានដធវើដ ើងដោយកំណរ់ពីត្បដទ្ស ដត្ៅពី
ត្បដទ្សប្ែេអោះអាងអាទិ្ភាពននការោក់ កយ ជាមួ្យកាេបរដិចឆទ្ននការោក់ កយែំបូងដគ កនុង
សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ខណៈដពេប្ែេការោិេ័យោក់ កយែំបូង ចងែុេបងាា ញពីទី្
កប្នេងបដងកើរបដចាកវទិ្ា ចំប្ណកឯការោិេ័យោក់ កយប ា ប់ ផ្សតេ់នូវព័រ៌មានពីត្បដទ្សប្ែេមាន
ទី្ផ្សារេែឬទី្តំាងសត្មាប់ផ្សេិរផ្សេិរផ្សេប្ែេបានពីបដចាកវទិ្ាដ ោះ។ វស័ិយដនោះ ត្រូវបានបងាា ញ
ពីការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតែូចគន សត្មាប់ការវភិាគការោិេ័យោក់ កយែំបូង។ 

៨.៤.៦ អនកោក់ កយ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិកំពូេ 
 អនកោក់ កយដសនើសំុ ឬអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ ប្ែេ ក់ព័នធនឹងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវ
បានបងាា ញកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.១។ ពួកដគរំណាងឲ្យមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងរត្ម្វូឲ្យមាន
ការចរចារជាមួ្យពួកដគ ក់ព័នធនឹងសិទ្ធិដេើរកកកម្ម។ ពួកដគ ក៏រំណាងឲ្យអងគភាព ប្ែេបានដធវើវនិិ
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ដោគោ ងដត្ចើន ឬប្ែេមានផ្សេត្បដោជន៍ខាេ ំងកនុងវស័ិយដ ោះ។ ការសិកាពីអនកោក់ កយដសនើសំុ
កំពូេ អាចចារ់ថាន ក់អងគភាព  ក់ព័នធនឹងវស័ិយបដចាកវទិ្ា ប្ែេបានចំណាយធនធានដត្ចើនបំផុ្សរ
កនុងការស្រសាវត្ជាវ និងដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  មានវធិានការវាស់ប្វងដទ្ៀរកនុងការពិនិរយ
ដម្ើេដេើការវនិិដោគកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា ប ុប្នតចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានដសនើសំុ គឺជា
វធិានការប្ែេដគទ្ទួ្េសាគ េ់កនុងការវាស់ប្វងបញ្ញា ដនោះ។ អនកោក់ កយដសនើសំុ និងរកកករ ចំបាច់ត្រូវ
ប្រមានភាពចាស់ោស់ ឬចងជាត្កុម្ មុ្នដធវើការវភិាគសថិរិ ដ ើយបញ្ញា ដនោះមានកនុងប្ផ្សនក ៨.៣.១។  

េទ្ធផ្សេប្ែេបានពីវស័ិយដនោះ ជាទូ្ដៅត្រូវបានបងាា ញដោយដត្បើត្បាស់ត្កា វិច ជាពិដសស
ត្កា វិចសរសរ ដ ើយត្កា វិចសរសរដ ោះ មានអ័កស X ឬអ័កស y ជាដឈាម ោះអងគភាព និងចំនួន ឯក
សារ ក់ព័នធនឹងអងគភាព ដៅដេើអ័កសផ្សាុយ។ វស័ិយដនោះ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ផ្សងប្ែរ ជាមួ្យវស័ិយ
ដផ្សសងដទ្ៀរ ែូចជាត្បដភទ្មួ្យឆ្ន ំ ឬត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ឬកូែចំណារ់ថាន ក់ ដែើម្បីផ្សតេ់នូវបរបិទ្អំពី
ភាពខុសគន ននអងគភាពមួ្យដធៀបនឹងអងគភាពមួ្យដផ្សសងដទ្ៀរ ឬដៅដពេប្ែេអងគភាពនីមួ្យៗ បាន
កំពុងវនិិដោគ ដែើម្បីបដងកើរជាតារាង ឬមា ត្ទី្សរមួ្គន ។ វស័ិយអនកោក់ កយដសនើសំុ ជាវស័ិយមួ្យ
ប្ែេដពញនិយម្ ដ ើយត្រូវបានដត្បើជាញឹកញាប់ដៅដពេបងាា ញ ឬរាយនូវព័រ៌មាន ែូចប្ែេបាន
ពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៦.៦។ 
៨.៤.៧ រកកករកំពូេ 

បុគគេទំាងដនោះរំណាងឲ្យអនកែឹក ំនិងអនកនចនត្បឌិ្រចម្បងៗដៅកនុងវស័ិយណាមួ្យ។ ដៅ
ដពេប្ែេបុគគេទំាងដ ោះ ដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយស ការជាមួ្យសាកេវទិ្ា     
េ័យ ពួកដគអាចត្រូវបានចារ់ទុ្កថាជាត្បភពស ការែ៏មានសកាត នុពេ សត្មាប់អងគភាពប្ែេចង់
ឈានចូេកនុងវស័ិយឧសា កម្ម។ ដៅដពេប្ែេពួកដគ មិ្នត្រូវបានចងសម្ព័នធដ ើយមានរបូភាព
ជារកកករប្រមួ្យ ឬជាប្ផ្សនកននត្កុម្រូចមួ្យប្ែេមិ្នត្បកួរត្បប្ជង ពួកដគអាចជាត្បភពែ៏មានសកាត នុ
ពេសត្មាប់ទ្ទួ្េបានសិទ្ធិឬជំ ញបដចាកវទិ្ា។ រកកករ ប្ែេមានទំ្ ក់ទំ្នងនឹងគូត្បកួរត្បប្ជង 
អាចជាត្បភពពុទ្ធិននត្បធានបទ្ណាមួ្យ ត្បសិនដបើពួកដគ ប្េងដធវើការឲ្យត្កុម្  ុន ប្ែេពួកដគស 
ការកនុងការដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 

 ការវភិាគរកកករ ត្រូវបានបងាា ញ ដោយដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ត្កា វិចនិងតារាងែូចគន  ប្ែេដត្បើ 

ត្បាស់ដែើម្បីរំណាងឲ្យទិ្ននន័យននអនកោក់ កយដសនើសំុ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ។ 

៨.៤.៨ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោា នដត្ចើនជាងដគ 
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ែូចប្ែេបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.៥ អាគរោា នរំណាងឲ្យទំ្ ក់ទំ្នងរវាងរកកកម្ម
ពីរ ។ ការសិកាដេើអាគរោា ន ផ្សដេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់កំណរ់អរតសញ្ញា ណឯកសារ  ប្ែេអាច
មានឥទ្ធិពេខាេ ំងដេើការអភិវឌ្ឍបដចាកវទិ្ាណាមួ្យ។ ដៅដពេប្ែេពិភាកាអំពីត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោា នដត្ចើនជាងដគ អនកវភិាគសំដៅែេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងវស័ិយ
ណាមួ្យប្ែេមានចំនួនដត្ចើនបំផុ្សរននអាគរោា នខាងមុ្ខ។ ដនោះសំដៅែេ់ឯកសារប្ែេត្រូវបានដធវើ
អាគរោា នដោយ កយដសនើសំុប ា ប់ ប្ែេដោងដៅឯកសារដែើម្។ 

សារៈសំខាន់ននការត្បមូ្េផ្សតុំ ប្ែេអាគរោា ន ក់ព័នធនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្មជាន់គន  គឺ ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ត្រូវបាន
ពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៨.៣.៦។ ចំាបាច់ត្រវូមានការត្បមូ្េផ្សតុំដនោះ មុ្នដពេបដងកើរបញ្ជ ីត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោា នដត្ចើនជាងដគ។ 

ដោយសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោា នដត្ចើន ត្រវូបានដគសំដៅដៅដេើរកក
កម្មនីមួ្យៗ ជាទូ្ដៅវាត្រូវបានសដងេបកនុងតារាងជាអរថបទ្ មិ្នប្ម្នកនុងមា ត្ទី្សរមួ្គន ដទ្ ប្ែេខុសពី
ត្កា វិច។ ព័រ៌មានសតីពីអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ រកកករ ឆ្ន ំដបាោះពុម្ពផ្សាយ  កាេបរដិចឆទ្ផុ្សរកំណរ់ ចំនួននន
អាគរោា នដៅមុ្ខ និងត្កុម្  ុនប្ែេបានដធវើអាគរោា នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គួរមានបញ្ាូ េកនុង
តារាង។ 
៨.៥ ការវភិាគសថិរិបប្នថម្ប្ែេនឹងត្រវូបញ្ាូេ 
 ដោយដយើងបានដេើកដ ើងរចួម្កដ ើយពីការវភិាគសថិរិ "ប្ែេចំាបាច់" ប្ែេគួរបញ្ាូ េដសាើរ
ត្គប់ PLR វាក៏មានសារៈសំខាន់ផ្សងប្ែរកនុងការដេើកដ ើងពីការវភិាគបប្នថម្ ប្ែេជាញឹកញាប់ត្រូវ
បានដត្បើត្បាស់ និងអាចផ្សតេ់នូវការយេ់ែឹងែ៏មានរនម្េ ប ុប្នតមិ្នដៅដេើបញ្ជ ី "ត្រូវប្រមាន" ដ ោះដទ្។ 
ប្ផ្សនកដនោះនឹងនិោយអំពីការវភិាគដត្បើត្បាស់ញឹកញាប់ទំាងដនោះ និងពិពណ៌ អំពីរនម្េរបស់អងគការ
ប្ែេបានរមួ្បញ្ាូ េ។ 
៨.៥.១ ត្បដភទ្អនកោក់ កយដសនើសំុ/អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ 
 ដៅកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ  កយ “អងគភាព” ត្រវូបានដត្បើត្បាស់ដៅដពេពិភាកាអំពីត្កុម្  ុននិង
អងគភាពរោា ភិបាេ។ ដនោះត្រូវបានដធវើដ ើង ដោយសារអងគភាពទំាងដនោះ មានយុទ្ធសាស្តសតនិងដត្បើ
ត្បាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មខុសៗគន  ែូចជាសត្មាប់ការស្រសាវត្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ។ ដោយសារ
ត្បដភទ្អងគភាពខុសៗគន   វាអាចមានរនម្េដែើម្បបីដងកើរជាត្កុម្ប្ផ្សែកដេើត្បដភទ្ទាំងដនោះ និងកំណរ់ពី
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សកម្ម ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាស្រស័យដេើការចងជាត្កុម្ទំាងដនោះ។ ត្បដភទ្ប្ែេដពញនិយម្
បំផុ្សរប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បីចងអងគភាពជាត្កមុ្មានែូចជាៈ 

 ឧសា កម្ម - ទំាងត្កុម្  ុនប្សវងរកត្បាក់ចំដណញនិងមិ្នប្សវងរកត្បាក់ចំដណញ 
  រោា ភិបាេ-ការស្រសាវត្ជាវប្ែេដធវើដ ើងតាម្រយៈម្នាីរពិដសាធន៍ ក់ព័នធនឹងត្បដទ្សណាមួ្យ 
 សាកេវទិ្ាេ័យ - ប្ែេជាទូ្ដៅអនកបង់ពនធប្ែេផ្សតេ់ ិរញ្ាវរថុែេ់សាកេវទិ្ាេ័យមាន

េកេណៈខុសគន ពីរោា ភិបាេ 
 រកកករ - បុគគេប្ែេអភិវឌ្ឍបដចាកវទិ្ាប្ែេមិ្ន ក់ព័នធនឹងត្កមុ្  ុនធំៗ 

អនុត្បដភទ្បប្នថម្អាចត្រវូបានបដងកើរផ្សងប្ែរ ត្បសិនដបើអនុត្បដភទ្ទំាងដ ោះពិរជាមានសារៈ
សំខាន់ចំដ ោះដគេបំណងអាជីវកម្ម ក់ព័នធនឹង PLR ប ុប្នតត្បដភទ្ទំាង៤ដនោះគឺជាត្បដភទ្ចម្បង។ 
ដគេបំណង និងការជត្ម្ុញសត្មាប់ត្បដភទ្អងគភាពទំាងដនោះ ត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងជំពូកទី្៥ 
ដ ើយវាពិរជាមានរនម្េកនុងការបំប្បក និងដត្បៀបដធៀបេទ្ធផ្សេប្ែេបានម្កពីវស័ិយខុសៗគន ទំាង
ដនោះប្ែេបានអនុវរតចំដ ោះបដចាកវទិ្ាឬអនុត្បដភទ្ជាក់ោក់ណាមួ្យ។ បដចាកវទិ្ាមួ្យចំនួន អាច
ភាគដត្ចើនជារបស់សាកេវទិ្ាេ័យឬអងគភាពរោា ភិបាេ ប្ែេអាចបញ្ញជ ក់ថាវស័ិយណាមួ្យ សថិរ
កនុងែំណាក់កាេស្រសាវត្ជាវមូ្េោា ននិងមិ្នទាន់រចួរាេ់សត្មាប់ដធវើអាជីវកម្ម ឬោក់ឲ្យអនុវរត ។ 

ត្បដភទ្អនកោក់ កយដសនើសំុ ជាទូ្ដៅ ត្រូវបានបដងកើរដ ើងដោយការចងជាត្កមុ្ដោយផ្ទា េ់ 
ប ុប្នតក៏អាចត្រូវបានបដងកើរដ ើងដោយដត្បើវធីិសាស្តសតសវ័យត្បវរតិ ប្ែេអាចប្សវងរកតាម្ កយគនេឹោះ 
ែូចជា Univ ប្ែេអាចត្រូវបានដត្បើដែើម្បីចងអងគភាពត្កមុ្ កនុងត្បដភទ្មួ្យ។ ដពេប្ែេបដងកើរបានជា
ត្កុម្ េទ្ធផ្សេ ត្រូវបានបងាា ញដោយដត្បើវធីិែូចគន ប្ែេបានដត្បើចំដ ោះអនកោក់ កយដសនើសំុ/អនក
ទ្ទួ្េសិទ្ធិ។ 
៨.៥.២ ភាគរយននរកកករបរដទ្ស 
 ដធវើការជាមួ្យអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ ជួនកាេអាចដធវើឲ្យមានការភាន់ត្ច ំ ដោយសារអងគភាពមាន
សាន ក់ការកណាត េកនុងទី្តំាងប្រមួ្យ ចំប្ណកឯការស្រសាវត្ជាវ ត្រូវបានដធវើដ ើងកនុងទី្តំាងដផ្សសងៗគន  
ប្ែេជាទូ្ដៅ មិ្ន ក់ព័នធនឹងពួកដគដ ើយ។ ដបើដគពិនិរយដម្ើេដៅរកកករបរដទ្ស អាចផ្សតេ់នូវ
ទិ្ននន័យពីត្បដទ្សប្ែេដធវើការស្រសាវត្ជាវជាក់ប្សតង ប្ែេខុសពីទី្កប្នេងប្ែេោក់ កយ។ សថិរិដនោះ
អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ផ្សងប្ែរ ដែើម្បីកំណរ់ពីទំ្ ំននភាពជានែគូនិងកិចាស ការកនុងអងគភាព និង
ម្ជឈម្ណឌ េស្រសាវត្ជាវដៅកនុងប្ផ្សនកដផ្សសងៗននពិភពដោក។ 
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សរបុម្ក ទិ្ននន័យដនោះអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ រមួ្ជាមួ្យនឹងទិ្ននន័យការោិេ័យោក់ កយ
ែំបូង ដែើម្បីផ្សតេ់នូវរបូភាពកាន់ប្រត្រឹម្ត្រូវបប្នថម្ដទ្ៀរពីត្បដទ្ស ំមុ្ខកនុងការអភិវឌ្ឍបដចាកវទិ្ាឬវធីិ
សាស្តសដកនុងវស័ិយណាមួ្យ។ 

៨.៥.៣ សូច ករគុណភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 មានវធីិសាស្តសត និងការដេើកដ ើងជាដត្ចើនដែើម្បវីាយរនម្េថាដរើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មាន
គុណភាពខពស់ឬដទ្។ វធីិសាស្តសតទំាងដនោះបដងកើរបានជាប្ផ្សនកមួ្យននការវាយរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម។ ប ុប្នត មានការពិភាកាខេីមួ្យសតីពីការអនុវរតកនុងប្ផ្សនក១០.១។ បញ្ញា ននគុណភាពត្បកាសនីយ     
បត្ររកកកម្មនិងវធីិសាស្តសតវាយរនម្េ  ត្រូវបានដេើកម្កពិភាកាជាយូរម្កដ ើយបញ្ញា គឺដៅដេើថាដរើ
មានវធីិប្ែេត្រឹម្ត្រវូដែើម្បីវាយរនម្េបញ្ញា ដ ោះឬដទ្។ ជាការពិរមានវធីិសាស្តសតជាដត្ចើនកំពុងត្រូវបាន
ដត្បើត្បាស់ដែើម្បីវាយរនម្េគុណភាពនិងរនម្េ ក់ព័នធរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេរនម្េដ ោះ 
ដៅប្រជាត្ទ្ពយសម្បរតិប្ែេមានរនម្េដសែាកិចា ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានការវាយរប្ម្េដេើឱកាសដផ្សសងៗ និង
ប្ផ្សែកដេើដ រុផ្សេជាដត្ចើន។ ដោយមិ្នគិរពីវធីិសាស្តសតប្ែេបានដត្បើ អាចមានការដត្បៀបដធៀបេម្ែិរ
ដេើចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ មានគុណភាពខពស់ពីត្បដទ្ស   អងគភាព  អនុត្បដភទ្បដចាក
វទិ្ា ឬកំ ុងដពេដវោដផ្សសងៗគន ។ 

ចំាបាច់ត្រូវផ្សតេ់ដសចកតីេម្ែិរមួ្យចំនួនពីវធីិសាស្តសដប្ែេបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីផ្សតេ់ពិនាុពីគុណ
ភាពដៅកនុងប្ផ្សនកវធីិសាស្តសតននរបាយការណ៍ និងធា ថាវធីិសាស្តសតត្រវូបានអនុវរតែូចគន ចំដ ោះឯក
សារទំាងអស់ប្ែេត្រូវបានសិកា។ 

៨.៥.៤ - ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មតាម្រយៈការចំណាយដេើ R & D  
 ែូចប្ែេបានដេើកដ ើងកនុងប្ផ្សនក ៨.៤.៦ មានវធីិដត្ចើនដែើម្បីវាស់ប្វងការវនិិដោគ ប្ែេ
ទាក់ទ្ងដៅនឹងការស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (R & D) ។ អនកវភិាគជាញឹកញាប់ដម្ើេដៅដេើការ
ចំណាយរបិូយវរថុជាក់ប្សតងដេើ R & D  ជាការវាស់ប្វងផ្សេត្បដោជន៍មួ្យ ដផ្សសងដទ្ៀរ។ មា ត្ទី្ស
ទំាងពីរដនោះ អាចត្រូវបានរមួ្បញ្ាូ េគន ដែើម្បវីាយរនម្េពីត្បសិទ្ធភាពកម្មវធីិស្រសាវត្ជាវ ឬត្បដទ្ស ដោយ
ដម្ើេដេើចំនួនការោក់ យដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេបដងកើរដ ើងប្ផ្សែកដេើចំនួនថ្វកិាប្ែេ
បានចំណាយដេើ R & D ។ ត្ទឹ្សតីគឺថាចំនួនននការោក់ កយខពស់ទាក់ទ្ងនឹងការចំណាយនឹងបដងកើរ
ឲ្យមានការដត្បើត្បាស់របិូយប័ណណត្បកបដោយត្បសិទ្ធភាព ចំប្ណកឯចំនួនទាបននការោក់ កយ 
បងាា ញពីភាពគម នត្បសិទ្ធភាព ឬពិបាកកនុងការបំប្េងការចំណាយថ្វកិាដៅជារកកកម្មជាក់ោក់។ 
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៨.៥.៥ ភាគរយននសំណំុប្ែេ ក់ព័នធ 
 ជាទូ្ដៅ សំណំុបី  រមួ្មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រកនុង ស រែា
អាដម្រកិ អឺរ  បុនិងជប ុន។  អាចដេើកដ ើងថា មានត្បដទ្សដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេគួរបប្នថម្ដៅកនុងបញ្ជ ីជា
ទូ្ដៅ ឬត្បដទ្សប្ែេដត្ជើសដរ ើស គួរប្ផ្សែកដេើភាពខាេ ំងទាក់ទ្ងនឹងបដចាកវទិ្ាជាក់ោក់ណាមួ្យ។ 
កនុងករណីណាមួ្យ ដម្ើេដេើភាគរយននសំណំុ ប្ែេមានត្បដទ្ស ក់ព័នធជាដត្ចើន អាចបងាា ញពី
ជាក់ោក់ និងហាក់មានសកាត នុពេ ណិជជកម្មកនុងវស័ិយដចាកវទិ្ាណាមួ្យ។ 
 ដពេដម្ើេដេើអងគភាព ក៏អាចបងាា ញថាសំណំុបីប្ែេមានភាគរយខពស់ ហាក់មានផ្សេ
ត្បដោជន៍រយៈដពេប្វងដៅកនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាណាមួ្យ។ 

៨.៦ ត្បដភទ្ននការវភិាគបប្នថម្ប្ែេត្រវូបញ្ាូេ 
 ខណៈដពេប្ែេអនកវភិាគភាគដត្ចើន បញ្ាូ េសថិរិកនុង PLRs  សថិរិទំាងដ ោះ មិ្នប្ម្នជា វធីិ
សាស្តសតប្រមួ្យប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បផី្សតេ់នូវការយេ់ែឹងេម្ែិរដ ោះដទ្។ កិចាការវភិាគដផ្សសង
ដទ្ៀរ មានដៅកនុងជំពូកទី្ ៦  ដ ើយវធីិសាស្តសតទំាងដនោះជាដត្ចើន ត្រវូបានបញ្ាូ េកនុង PLRs។ វធីិ
សាស្តសតទំាងដនោះ មានកត្មិ្រខពស់ និងជាទូ្ដៅរត្ម្ូវឲ្យមានការដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍បប្នថម្ដទ្ៀរ ដត្ៅពី
កម្មវធីិដរៀបចំជាបញ្ជ ី។ ឧបករណ៍សត្មាប់ដធវើការវភិាគទំាងដនោះ ត្រូវបានបងាា ញដៅកនុងប្ផ្សនក៩.១ នន   
ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។ 

៨.៦.១ ឯកសារដោង និងបណាត ញស រកកករ 
 បណាត ញវភិាគត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៦.៨ ការវភិាគ ក់ព័នធភាគដត្ចើន ទាក់ទ្ងនឹងការ
បដងកើរ PLRs ប្ែេមានអាគរោា នរវាងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ និងបណាត ញស ការរកកករ។ 

បណាត ញអាគរោា ន  ក់ព័នធនឹងការត្បដម្ើដម្ើេនូវអាគរោា នដៅមុ្ខនិងដៅដត្កាយរវាងការ
ចងត្កងឯកសារជាដត្ចើនកនុងត្បធានបទ្ណាមួ្យ។ ការវភិាគអាគរោា នជាទូ្ដៅ ចាប់ដផ្សតើម្ជាមួ្យ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រមួ្យ ជាឬសគេ់ និងបងាា ញអាគរោា នដៅមុ្ខនិង ដៅដត្កាយពីឯកសារ
ឬសគេ់ដនោះ។ ប ា ប់ម្ក អាចបប្នថម្ជំ ន់   ប ុប្នតពួកវា ត្រូវបានចារ់ទុ្កថាជាឬសគេ់ថ្មី ប្ែេ
ផ្សាុយពីការបងាា ញទំ្ ក់ទំ្នងពីជំ ន់មួ្យដៅជំ ន់មួ្យដទ្ៀរជាមួ្យនឹងឯកសារប្ែេមានេកេណៈ
រមួ្។ 
 ជាមួ្យនឹងែាត្កាម្បណាត ញ ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ ជាចំណុចត្បសពវ
មួ្យ និងជាចំណងមួ្យរវាងឯកសារដពេមុ្ននិងដត្កាយ  ប្ែេត្រូវបានវរំណាង ដោយមិ្នគិរពី
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ដពេប្ែេបានដកើរដ ើង និងថាដរើវាជាប ា រ់ ឬមានទំ្ ក់ទំ្នងផ្ទា េ់រវាងចំណុចត្បសពវនីមួ្យៗ។ 
ដៅកនុងទ្ត្ម្ង់ដនោះ ទំ្ ក់ទំ្នង ត្រូវបានបងាា ញ ដទាោះបីជាអាគរោា ន រេំងជំ ន់ដត្ចើនក៏ដោយ។ 
ជាមួ្យនឹងការបងាា ញប្បបដនោះ ឯកសារដៅ seminal ឬ Lynch  ប្ែេត្រវូបានដធវើអាគរោា នពីដពេ
មួ្យដៅដពេមួ្យ អាចត្រូវបានកំណរ់ ដោយមិ្នគិរពីទំ្ ក់ទំ្នងផ្ទា េ់ឬមិ្នផ្ទា េ់ ។ 

ជាមួ្យនឹងការត្បមូ្េផ្សតុំធំៗ អាចមានចំណុចត្បសពវដត្ចើន ដ ើយការបងាា ញបណាត ញ
អាគរោា នផ្ទា េ់ អាចមានភាពម្មាញឹក និងពិបាកកនុងការបកស្រសាយ។ ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញា ដនោះ 
អនកផ្សតេ់ឧបករណ៍ជាដត្ចើន ចងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធជាត្កុម្ ប្ផ្សែកដេើការ
ទ្ទួ្េសិទ្ធិ ប ា ប់ម្កដត្បើត្បាស់ដឈាម ោះអងគភាពជាសាេ កចំណុចត្បសពវ។ វធីិសាស្តសតដនោះការ់បនថយ
ចំនួនចំណុចត្បសពវ និងផ្សតេ់នូវភាពេម្ែិរពីទំ្ ក់ទំ្នងេែបំផុ្សរននអងគភាព និងវស័ិយបដចាកវទិ្ា។ 

បណាត ញស រកកករបានបងាា ញពីភាពែូចគន ទំាងគុណភាព ចំណុចត្បសពវនិងទ្សសនវស័ិយ 
ត្ពម្ទាំងទំ្ ក់ទំ្នងប្ែេមិ្នអាស្រស័យដេើការរភាជ ប់ដោយផ្ទា េ់។  ប ុប្នតរកកករនីមួ្យៗ ត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់ជាចំណុចត្បសពវ ប្ែេខុសពីដេខត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ។ ឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅប្រជាត្បភពននទិ្ននន័យរកកករ ប ុប្នតកនុងករណីដនោះ អនកវភិាគ ដម្ើេដេើ
ទំ្ ក់ទំ្នង ែូចជា សិសសនិងសាស្តសាត ចារយ រវាងបុគគេ។ ការវភិាគត្បដភទ្ដនោះ អាចរមួ្បញ្ាូ េជា
ចំណុចត្បសពវសត្មាប់អនកទ្ទួ្េសិទ្ធិផ្សងប្ែរ ដែើម្បីបងាា ញចេ ននបុគគេសំខាន់ៗ ពីអងគភាពមួ្យ
ដៅអងគភាពមួ្យដទ្ៀរ។ កិចាត្ពម្ដត្ពៀងពិដត្គោះដោបេ់និងភាពជានែគូ អាចត្រូវបានកំណរ់ផ្សងប្ែរ
តាម្វធីិដនោះ ដោយដម្ើេដេើទំ្ ក់ទំ្នងរវាងបុគគេប្ែេ ក់ព័នធនឹងអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិដត្ចើន ក់ ។ 

ការត្ពយួបារម្ភធំបំផុ្សរសត្មាប់អនកវភិាគប្ែេដធវើការជាមួ្យឧបករណ៍វភិាគបណាត ញ គឺ ក់
ព័នធនឹងបណាត ញប្ែេមានចំណុចត្បសពវដត្ចើន។ គនេឹោះដែើម្បបីដងកើរែាត្កាម្ ប្ែេអាចយេ់ែឹងពី
អរិថិ្ជន គឺត្រូវការ់បនថយចំនួនចំណុចត្បសពវប្ែេអាចមានចំដ ោះអនកដត្បើត្បាស់។ ដនោះជាទូ្ដៅ 
ត្រូវបានដធវើដ ើង ដោយការចដត្មាោះ ប្ផ្សែកដេើចំនួនឯកសារ ក់ព័នធនឹងចំណុចត្បសពវប្ែេរំណាង។ 
អនកវភិាគ អាចសដត្ម្ច ែូចជា កត្មិ្រចំនួនចំណុចត្បសពវ ចំដ ោះប្រ ទិ្ននន័យប្ែេដកើរដ ើងោ ង
ដហាចណាស់បីែង ក់ព័នធនឹងវា។ វានឹងេុបបំបារ់ចំណុចត្បសពវប្ែេរមួ្ចំប្ណករិចរួចកនុងបញ្ញា
ដនោះ។ អាចដធវើការចដត្មាោះផ្សងប្ែរដេើចំនួនននការដកើរដ ើង ប្ែេកំណរ់ចុង។ 

ការវភិាគបណាត ញអាចជាបដចាកដទ្សបងាា ញែ៏មានអនុភាពមួ្យ ប ុប្នតវាមិ្នអាចទ្ទួ្េបាន
ទំាងស្រសងុននអនកេក់ភាគដត្ចើន ប្ែេបដងកើរឧបករណ៍កនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
សងឃឹម្ថា ឧទា រណ៍ននមុ្ខងារត្បដភទ្ដនោះជាដត្ចើនដទ្ៀរ នឹងមានដៅកនុងដពេអ គរ។ 
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៨.៦.២ ប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ 
 ការគូសប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ មានការ ក់ព័នធនឹងការចងជាចដងាក ម្ ឬចំណារ់ថាន ក់ ដោយសារ
ជាទូ្ដៅ វាចាប់ដផ្សតើម្ពីវធីិសាស្តសតមួ្យកនុងចំដណាម្វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ ប ុប្នតមានការបប្នថម្ធារុដផ្សសង 
អរតសញ្ញា ណននភាពស្រសដែៀងគន រវាងត្បដភទ្ប្ែេបានបដងកើរដ ើង ដៅដេើកិចាការ។ ឧបករណ៍ ក់
ព័នធនឹងការចងឯកសារជាចដងាក ម្ឬជាចំណារ់ថាន ក់ និងដរៀបចំឯកសារទំាងដ ោះជា 2D ដោយ
ពិចារណាដេើភាពស្រសដែៀងគន ននឯកសារឬចដងាក ម្ ប្ែេទាក់ទ្ងគន ដៅវញិដៅម្ក ដៅកនុងបណតុំ ទំាង
មូ្េ។ ឯកសារប្ែេមានធារុរមួ្ ោក់កនុងចដងាក ម្ជាមួ្យគន  ចំប្ណកឯឯកសារប្ែេមានេកេណៈ
ខុសគន  ោក់ដៅឆ្ា យពីគន ។ កិចាការវភិាគដនោះមានដៅកនុងប្ផ្សនក៦.៥។ ការដត្បើត្បាស់ស្រសទាប់រមួ្
ជាមួ្យនឹងប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ មានដៅកនុងប្ផ្សនក៦.៦។ ប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរភាគដត្ចើន ចាប់ដផ្សតើម្ជាមួ្យ
ការចងជាចដងាក ម្ ឬជំហានប្ែេសិកាដោយមា សីុនប្ែេែំដណើ រការដោយខេួនឯង។ 
 ដោយសារមានអ័កស X និង Y ដៅដេើប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរភាគដត្ចើន អនកដត្បើត្បាស់ជាដត្ចើន គិរ
ថាការបងាា ញទំាងដនោះ មានេកេណៈែូចជា Scatterplot ប្ែេ extrapolating រវាង អ័កស X និង Y  
អាចកំណរ់ពីចដ េ ោះទំ្ដនរដៅដេើប្ផ្សនទី្។ ជាក់ប្សតងគឺគម នអ័កស X និង Y   ក់ព័នធនឹងប្ផ្សនទី្ដទ្ 
ដ ើយចមាា យរវាងឯកសារប្ែេរំណាងដោយចំណុច គឺប្ផ្សែកដេើភាពស្រសដែៀងគន ននឯកសារមួ្យ 
ដៅឯកសារមួ្យដទ្ៀរ ដ ើយដត្បៀបដធៀបឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរទំាងអស់ដៅកនុងការត្បមូ្េផ្សតុំដ ោះ។ 
ែូដចនោះ ចមាា យ ក់ព័នធ ប្ផ្សែកដេើការចងត្កងឯកសារ ដ ើយការសនមរ់ ជាទូ្ដៅ មិ្នអាចដធវើបានដ ោះ
ដទ្ អំពីត្បដភទ្ឯកសារ ប្ែេត្រូវកំណរ់និងចដ េ ោះទំ្ដនរ ដៅដេើប្ផ្សនទី្។ 

ដៅដពេប្ែេប្ផ្សនទី្ និងការដរៀបចំឯកសារ ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យកនុងទ្ត្ម្ង់2D ទ្ត្ម្ង់3D ត្រូវបាន
បញ្ាូ េកនងែង់សីុដរឯកសារ។   ចដងាក ម្រងឹបំផុ្សរ  កនុងត្កុម្ឬចំនួនឯកសារ ប្ែេមានដៅកនុងត្កមុ្ នឹង
ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បបីងាា ញពីត្កុម្ប្ែេមានចំនួនឯកសារដត្ចើនបំផុ្សរដៅកនុងត្កុម្។  ដៅដេើ
សណាា នននប្ផ្សនទី្ ដនោះរំណាងដោយការបងាា ញពីការដកើនដ ើងែេ់ចំណុចកំពូេ បងាា ញដោយ
ការដត្បើត្បាស់ពណ៌ខុសៗគន ។ ប្ផ្សនទី្ជាដត្ចើន ជាពិដសសប្ផ្សនទី្ ប្ែេអាស្រស័យដេើវធីិសាស្តសតចងជា
ចដងាក ម្ ក៏ផ្សតេ់នូវប្ខសវណឌ ដៅដេើែាត្កាម្ផ្សងប្ែរ។ ជាទូ្ដៅ ប ា រ់ទំាងដនោះត្រវូបានគូរប្ផ្សែកដេើ
ចមាា យរវាងចំណុចឯកសារ។ ចមាា យរវាងចំណុចនិងចំណុចជិរបំផុ្សរ កំណរ់ពីត្ពំប្ែនននប ា រ់។ 
ដៅដពេប្ែេ ួសចំណុចចាប់ដផ្សតើម្ ប ា រ់ត្រូវបានគូររវាងចំណុចទំាងពីរ។ ដ ើយដគសនមរថា ប្ខស  
វណឌ ត្បសពវជាមួ្យត្កុម្ជាដត្ចើនដៅដេើប្ផ្សនទី្ បងកប់នូវទំ្ ក់ទំ្នងរវាងត្កុម្ទាំងដនោះ ប ុប្នតជាទូ្ដៅ 
ដនោះមិ្នប្ម្នជាករណីដ ោះដទ្ ដ ើយប ា រ់ទំាងដនោះ ជាធម្មតា ប្ផ្សែកដេើការរាយឯកសារ។ 
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 មានចំណុចសំខាន់មួ្យចំនួនកនុងការបដងកើរប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ ប្ែេមានេកេណៈងាយស្រសេួ 
កនុងការបកស្រសាយដោយអរិថិ្ជន។ ទី្មួ្យ ក់ព័នធនឹងការដត្ជើសដរ ើស កយប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បី
បដងកើរវុចិទ័្រប្ែេនឹងត្រូវបានដត្បៀបដធៀបរវាងឯកសារ។ ដៅដពេដធវើការជាមួ្យ អរថបទ្ឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងមូ្េ ការវភិាគត្បដភទ្ដនោះ គួរត្រវូបានកត្មិ្រចំដ ោះប្ផ្សនកមួ្យចំនួននន
ឯកសារ ែូចជាដសចកតីអោះអាង ឬចំណងដជើងនិងខេឹម្សារសដងេប។ ដធវើការជាមួ្យនឹងអរថបទ្ទំាងមូ្េ 
អាចដធវើឲ្យមានការភាន់ត្ច ំត្បព័នធ ដោយសារមានប្ផ្សនកជាដត្ចើន ែូចជាត្បវរតិននការបដងកើររកកកម្ម 
ប្ែេនិោយអំពីរកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេផ្សាុយពីអវីប្ែេត្គបែណត ប់ដោយរកកកម្ម។ ដេើសពីដនោះ
ដទ្ៀរ ដៅដពេដធវើការជាមួ្យអរថបទ្ទំាងមូ្េ  កយប្ែេបានដត្ជើសដរ ើសដោយ algorithm បដងកើរជា
វុចិទ័្រ ប្ែេវាជាការត្បដសើរផ្សងប្ែរ ដោយសារមាន កយជាដត្ចើនដែើម្បីដត្ជើសដរ ើសម្កដត្បើ។ 
 អនកដត្បើត្បាស់ អាចដត្ជើសដរ ើស កយបញ្ា ប់(stopwords)បប្នថម្ដេើការកំណរ់ប្ផ្សនទី្របស់ខេួន។ 
 កយបញ្ា ប់ ក៏សំដៅផ្សងប្ែរែេ់ កយប្ែេគម នអរថន័យ ដ ើយ កយទំាងដនោះ អាចមានឥទ្ធិពេ
ោ ងខាេ ំងែេ់េទ្ធផ្សេននការចងជាចដងាក ម្ ត្បសិនដបើ កយទំាងដ ោះ ត្រូវបានបញ្ាូ េកនុងវុចិទ័្រ 
ដោយសារ កយទំាងដនោះមិ្នបានផ្សតេ់ជាចំដនោះែឹងទាក់ទ្ងនឹងត្បធានបទ្ដ ើយ។ ដសាើរប្រឧបករណ៍
គូសប្ផ្សនទី្ទំាងអស់ មាននូវបញ្ជ ី កយបញ្ា ប់សតង់ោរ ែូចជា "the" "និង" "a" និង កយគម នអរថន័យ
ដផ្សសងដទ្ៀរ ប ុប្នតអនកដត្បើត្បាស់អាចត្កដ ើកដម្ើេផ្សងប្ែរដេើេទ្ធផ្សេែំបូង និងកំណរ់អរតសញ្ញា ណ
 កយដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេមិ្នបប្នថម្អរថន័យដេើ  បដចាកវទិ្ាប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ។  កយថ្មីអាចត្រូវ
បានបប្នថម្ដៅកនុងបញ្ជ ី កយបញ្ា ប់ជាមួ្យឧបករណ៍ ប្ផ្សែកដេើមូ្េោា នប្ផ្សនទី្មួ្យដៅប្ផ្សនទី្មួ្យ
ដទ្ៀរឬជាអចិនន្តនតយ៍។ ការប្កប្ត្ប កយបញ្ា ប់ ផ្សតេ់ែេ់អនកវភិាគនូវម្ដធាបាយប្ែេមានឥទ្ធិពេដេើ
ការោក់ឯកសារដេើប្ផ្សនទី្ដគេគំនិរ។ 
 ចុងបញ្ា ប់ ដៅដពេប្ែេអនកវភិាគយេ់ថាត្បព័នធបានចងឯកសារជាចដងាក ម្បានេែដ ើយ 
ពួកដគអាចផ្ទេ ស់បតូរសញ្ញា ដៅដេើប្ផ្សនទី្ ែូដចនោះពួកដគអាច្េុោះបញ្ញា ងំពី កយបដចាកដទ្សប្ែេបានដត្បើ
ត្បាស់ដោយភាគី ក់ព័នធនន PLR ។ ត្បព័នធភាគដត្ចើនបដងកើរសញ្ញា ដៅដេើប្ផ្សនទី្ទំាងដនោះ ដោយ
ដម្ើេដៅដេើ កយទំាងដ ោះញឹកញាប់ ជាពិដសសត្បសិនដបើ កយទំាងដ ោះ មានេកេណៈដោយ
ប្ កចំដ ោះចដងាក ម្ណាមួ្យ។ ដពេខេោះ ការងារទំាងដនោះដធវើបានោ ងេែ ប ុប្នតជាទូ្ដៅ  កយសញ្ញា  
មានេកេណៈទូ្ដៅដពក និងមិ្នបាន្េុោះបញ្ញា ងំពីខេឹម្សារននចដងាក ម្ដទ្។ ជាការពិរ ចដងាក ម្អាចដធវើ
បានោ ងេែ ប ុប្នតសញ្ញា មិ្នេែ អាចដកើរដ ើងែំបូង ដ ើយវាជាដរឿងប្រមួ្យគរ់ ប្ែេអរិថិ្ជនដម្ើេ     
ដ ើញ។ ត្បសិនដបើសញ្ញា  មិ្នេែ និងមិ្នបាន្េុោះបញ្ញា ងំពីត្បដភទ្ប្ែេមានអរថន័យ អរិថិ្ជន អាច
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បារ់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ ឬ ជំដនឿថា ប្ផ្សនទី្ មិ្នមានន័យដពញដេញ។ សញ្ញា  អាចមានការផ្ទេ ស់បដូរ
ដៅកនុងឧបករណ៍គូសប្ផ្សនទី្ភាគដត្ចើន ដ ើយគួរដធវើដៅដេើមូ្េោា នចដងាក ម្មួ្យដៅចដងាក ម្មួ្យដទ្ៀរ 
ដោយពិនិរយដម្ើេចំណងដជើងឯកសារនីមួ្យៗ។  

៨.៦.៣ ការកំណរ់ពីបញ្ញា /ែំដណាោះស្រសាយ 

ការដត្បើការវភិាគ semantic ប្ផ្សែកដេើកម្មវរថុ  សកម្មភាព  ដគេបំណង ដែើម្បីកសាងមូ្េោា ន
ចំដណោះែឹង ប្ផ្សែកដេើបណតុំ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៦.៩ ។ ការដត្បើការ
វភិាគ semantic  ដែើម្បជួីយកសាង និងត្បមូ្េផ្សតុំត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា  មាន ដៅកនុងប្ផ្សនក៨.៣.៥។ ការ
ត្បមូ្េផ្សតុំបញ្ញា ពីឯកសារដផ្សសងៗ  អាចត្រូវបានរំណាងជាមូ្េោា នចំដណោះែឹង និងអាចផ្សតេ់ែំដណាោះ
ស្រសាយសកាត នុពេជាដត្ចើនដទាោះជាវាគម នដៅកនុងឯកសារប្រមួ្យ។ដៅដពេប្ែេការវភិាគ semantic
បានបដងកើរជាត្បដភទ្កនុងត្បធានបទ្ប្ែេ ក់ព័នធ គឺវាអាចរាប់ចំនួនឯកសារ ក់ព័នធនីមួ្យៗ។ កនុង
ន័យដនោះ វាែូចគន នឹងការបងាា ញត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា។ 

ជាជដត្ម្ើស មូ្េោា នចំដណោះែឹង អាចត្រូវបានរំណាងជាបញ្ញា  ដ ើយែំដណាោះស្រសាយរបស់វា 
សត្មាប់ជាការរំណាងដៅកនុង PLR ។  ម្ដធាបាយែ៏េែ សត្មាប់បងាា ញបញ្ញា /ែំដណាោះស្រសាយ អាច
ដ ើញមានជាមួ្យនឹងការដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនទី្គំនិរ។  Wikipedia មាននិយម្ន័យអំពីប្ផ្សនទី្គំនិរ ែូច
ខាងដត្កាម្87 

ប្ផ្សនទី្គំនិរ  គឺជាែាត្កាម្ប្ែេត្រូវបានដត្បើដែើម្បីបងាា ញពីគដត្មាងព័រ៌មាន។ ប្ផ្សនទី្គំនិរ 
ជាទូ្ដៅ ត្រូវបានបដងកើរដ ើង ជំុវញិ កយ ឬអរថបទ្ប្រមួ្យ  ោក់ដៅចំកណាត េ  ប្ែេបប្នថម្គំនិរ 
 កយនិងដគេគំនិរប្ែេ ក់ព័នធ។ ត្បដភទ្ភាគដត្ចើន ប្បកដចញពីចំណុចកណាត េ និងត្បដភទ្ភាគ
រិច ជាអនុសាខាននសាខាធំ។  ត្បដភទ្ អាចរំណាងដោយ កយ គំនិរ  ភារកិចា ឬធារុដផ្សសងដទ្ៀរ
ទាក់ទ្ងដៅនឹង កយគនេឹោះឬគំនិរកណាត េ។ 

ចំដ ោះវធីិសាស្តសតដនោះ ត្បធានបទ្ អាចត្រូវបានដត្បើជាចំណុចកណាត េ  បញ្ញា ប្ែេដេើកដ ើង
ពីត្បដភទ្ចម្បងប្ែេប្បកដចញ ឬជាសាខាននចំណុចកណាត េ និងែំដណាោះស្រសាយ ប្ែេដត្បើត្បាស់គឺ
ជាអនុសាខាននត្បដភទ្សាខាធំឬទូ្ោយ។ 

៨.៦.៤ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកំពូេប្ែេត្រវូពិចារណាភាេ ម្ៗ 

                                                           
87 http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map 
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 ខណៈដពេប្ែេការវភិាគភាគដត្ចើន ត្រូវបានដធវើដ ើងជាេកេណៈមា ត្កូ ែូចបានដរៀបរាប់កនុង
ប្ផ្សនក ៧.២ អនកវភិាគ ជាដរឿយៗ ជួបត្បទ្ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធជាពិដសស នឹងរត្ម្ូវ
ការរបស់អងគភាពប្ែេទាក់ទ្ងនឹងការដសនើសំុ PLR។ ដៅដពេប្ែេបញ្ញា ដនោះបានដកើរដ ើង ដគប្រង
ប្រដេើកដ ើងពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងដនោះ ែូដចនោះអរិថិ្ជននឹងមានព័រ៌មានមួ្យចំនួនភាេ ម្ៗ
ដេើឯកសារទំាងដនោះ ដោយមិ្នចាំបាច់ដោងត្រ ប់ដៅទិ្ននន័យដែើម្  ក់ព័នធនឹងគដត្មាង។ 

ឯកសារត្បដភទ្ដនោះត្រូវបានចារ់ទុ្កថាមានសារៈសំខាន់ចំដ ោះមូ្េដ រុជាដត្ចើន ជាពិដសស 
ត្បសិនដបើឯកសារទំាងដ ោះ មានត្បភពម្កពីគូត្បកួរត្បប្ជងចម្បងៗ ឬរំណាងត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មប្ែេមានរនម្េចម្បងៗ ពីអងគភាព ក់ព័នធនឹងភាគីប្ែេជាប់ទាក់ទ្ងនឹង PLR  សត្មាប់មូ្េ
ដ រុណាមួ្យឬមូ្េដ រុដផ្សសងដទ្ៀរ។ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងដនោះ គួរត្រូវបានសដងេបកនុង
តារាងប្ែេរមួ្មានព័រ៌មានសតីពីអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ រកកករ  ឆ្ន ំដបាោះពុម្ពផ្សាយ កាេបរដិចឆទ្ផុ្សរកំណរ់ 
ចំនួនអាគរោា នដៅមុ្ខ  ត្កុម្  ុនប្ែេបានដធវើអាគរោា នដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្បដភទ្ឬ
អនុត្បដភទ្បដចាកវទិ្ាប្ែេ ក់ព័នធនឹងឯកសារ។ ត្បសិនដបើអាច ដសចកតីអោះអាងែំបូង ឬទ្ត្ម្ង់ណា
មួ្យ ឬដសចកតីសដងេបដសចកតីអោះអាង ក៏អាចត្រូវបានបញ្ាូ េដៅកនុងដសចកតីសដងេបននត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្មទំាងដនោះ។ 

៨.៧ ការសរដសរ និងការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ និងទិ្ននន័យភាជ ប់ 
ដៅដពេប្ផ្សនកននសមាសធារុទំាងដនោះត្រូវបានត្បមូ្េផ្សតុំ វាជាដពេសត្មាប់អនកវភិាគដែើម្បីបក

ស្រសាយពីេទ្ធផ្សេនិងសដត្ម្ចពិនិរយដេើដសចកតីេម្ែិរ ប្ែេនឹងប្ចករបំ្េកផ្សេប្ែេសដត្ម្ចបាន
ដៅអនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច និងភាគី ក់ព័នធដៅកនុងគដត្មាង PLR ។ 

៨.៧.១ ការសរដសររបាយការណ៍ 
ការសរដសររបាយការណ៍ គួរជាប្ផ្សនកននេទ្ធផ្សេ ក់ព័នធនឹងការបញ្ា ប់គដត្មាង PLR និងគួរ

បញ្ាូ េប្ផ្សនក ែូចខាងដត្កាម្៖ 

 ដសចកតសីដងេប - ប្ែេការសិកាចម្បងៗ  និងការអដងករប្ែេ ក់ព័នធ ប្ែេបាន្ េោុះ
បញ្ញា ងំពីដគេបំណងននរបាយការណ៍ គួរត្រូវបានប្ចករបំ្េក។ ដនោះអាច ជាប្ផ្សនកប្រ
មួ្យគរ់ប្ែេដគអានេម្ែិរ ែូដចនោះគួរបញ្ាូ េការរកដ ើញចម្បងៗទំាងអស់។ 

 ដសចកតីដផ្សតើម្ - គួរផ្សតេ់នូវត្បវរតិ ឬគនេឹោះកនុងការដរៀបចំ PLR និងបងាា ញប្ផ្សនកសំខាន់ៗនន
របាយការណ៍ែេ់អនកអាន។ 
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 សាវតាននដចាកវទិ្ា - ដសចកតីពិពណ៌ សដងេបននវស័ិយបដចាកវទិ្ា ប្ែេត្រូវសិកា។ 
ប្ផ្សនកដនោះ គួរបញ្ាូ េផ្សងប្ែរនូវការកំណរ់ននអនុត្បដភទ្ដផ្សសងៗដទ្ៀរប្ែេត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់កនុង PLR  ត្បសិនដបើបានកំណរ់ ។ 

 សាវតាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម -  អនកអានភាគដត្ចើន ជាពិដសស យកត្បរិបរតិ  បទ្
ពិដសាធន៍ដៅមានកត្មិ្រជាមួ្យនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងព័រ៌មានត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម គួរបញ្ាូ េនូវដសចកតីពិពណ៌ សដងេបពីវស័ិយដនោះ ប្ែេមានេកេណៈ
ត្បហាក់ត្បប្ េនឹងសាវតាប្ែេមានដៅកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ទំាងដនោះ ។ 

 មូ្េដ រុននការបដងកើរ PLR - ដគេបំណងនិងដគេដៅននការបដងកើរ PLR គួរ
បញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ដៅដែើម្ែំបូងននឯកសារ ដោយសារវានឹងផ្សតេ់នូវពុទ្ធិែេ់អនកអាន 
សត្មាប់ការពិចារណាឯកសារប្ែេដៅសេ់។ 

 រនម្េដសែាកិចា ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្- ដោយមិ្នគិរអំពីដគេបំណងម្នុសសជារិ ដៅ
ពីដត្កាយ PLR ប្រងប្រមានសមាសធារុ ិរញ្ាវរថុ ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរតចម្បងៗ
របស់អងគភាព។  ព័រ៌មានជាមូ្េោា នមួ្យចំនួនអំពីរនម្េដសែាកិចាដៅពីដត្កាយឧសា
 កម្ម ឬត្បធានបទ្ ប្ែេផ្សដេ់បរបិទ្សំខាន់ែេ់របាយការណ៍។ 

 វធីិសាស្តសត - មានបញ្ញា បួនប្ែេគួរត្គបែណត ប់ដៅទី្ដនោះគឺៈ 
o យុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ-ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៨.២ 
o ែំដណើ រការទិ្ននន័យ - ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៨.៣ 
o ការវភិាគ ឬវធីិសាស្តសតការងារប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ - ែូចបានពិភាកាដៅកនុង

ប្ផ្សនក៨.៤-៨.៦ និងមានបងាា ញកនុងជំពូកទី្ ៦ 
o បញ្ញា និងការកត្មិ្រ-ប្រងប្រមានការសនមរ និងការបងាា ញប្ែេគួរប្ចករបំ្េក  

អំពីភាពអាចរកបាន និងការដត្បើត្បាស់ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង
រដបៀបបកស្រសាយ។ ទំាងដនោះគួរត្រូវបានត្គបែណត ប់ដៅទី្ដនោះ។ 

 ប្ផ្សនកវភិាគ - ត្កា វិច តារាងប្ែេ ក់ព័នធ និងការវភិាគរមួ្  ការពនយេ់េម្ែិរនិងការ
អនុវរតទិ្ននន័យ។ 

 ធនធានបប្នថម្ - ត្បភពដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេអនកអានអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បរីកព័រ៌មានបប្នថម្ 
និងដសចកតីេម្ែិរពីត្បភពដផ្សសងៗ ដៅដេើត្បធានបទ្។ 
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 សននិោា ន - ដសចកតីសដងេបននការរកដ ើញចម្បងៗនិងសីុជដត្ៅ រមួ្ជាមួ្យអនុសាសន៍
ចំដ ោះសកម្មភាព  ក់ព័នធនឹងដគេបំណង និងកម្មវរថុននរបាយការណ៍។ 

PLRs ភាគដត្ចើនមានកត្មាស់ពី ២០ ដៅ ៤០ ទំ្ព័រ ដៅដពេមានកត្មាស់ត្កាស់ គួរមួ្
បញ្ាូ េត្កា វិចនិងតារាងសំខាន់ៗទំាងអស់។ ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៥.២ ដគេបំណងចម្បង
នន PLR គឺដែើម្បីជួយែេ់ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចរបស់អងគភាព និងគួរជួយែេ់ យកត្បរិបរតិឬអនក
ត្គប់ត្គងកនុងការសដត្ម្ចចិរតបានឆ្ប់រ ័ស។ ត្រូវមានរុេយភាពរវាងរបាយការណ៍ ដ េគឺមិ្នត្រូវ
មានេកេណៈេម្ែិរដពក ប្ែេអាចមិ្នត្រូវបានដគអាន ឬជារបាយការណ៍ប្ែេមិ្នមានេកេណៈ
េម្ែិរត្គប់ត្គន់ ប្ែេមិ្នមានត្បដោជន៍សត្មាប់ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ច។ 

៨.៧.២ ដបាោះពុម្ពរបាយការណ៍ និងទ្ននិន័យភាជ ប់ 
េកេណៈ PLR ត្រូវបានផ្សតេ់ដៅភាគី ក់ព័នធ គឺជាធារុមួ្យប្ែេគួរឲ្យមានការត្ពម្ដត្ពៀងគន

ដៅខណៈដពេប្ែេកំពុងដរៀបចំគដត្មាង និងមុ្នដពេចាប់ដផ្សតើម្កិចាការណាមួ្យ។ ដៅកនុងប្ផ្សនក
៥.២.១ ក៏មានការពិភាកាមួ្យចំនួនដេើប្បបបទ្ននការសិកា ក់ព័នធនឹងដគេដៅទ្សសនិកជន នន  
PLR ដ ើយគួរពិចារណាដៅដពេសដត្ម្ចចិរតថាដរើទ្ត្ម្ង់ឯកសារសរដសរេម្ែិរ ឬទ្ត្ម្ង់ជាបទ្
បងាា ញពីេទ្ធផ្សេ ជាការសម្ស្រសប។ អនកសដត្ម្ចចិរតេម្ែិរ ប្រងប្រចង់ឲ្យមានទ្ត្ម្ង់ឯកសារសរ
ដសរប្វង ចំប្ណកឯអនកពិចារណា ចង់បានទ្ត្ម្ង់ការ់ជាឯកសារបទ្បងាា ញ។  

ទំាងដនោះ ជាម្គគុដទ្ាសន៍សត្មាប់ដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយ
ជាមួ្យរបាយការណ៍កនុងការរពឹំងទុ្ក ប្ែេនឹងជារបាយការណ៍ប្ែេបដងកើរដ ើង ក់ព័នធនឹងគដត្មាង
។ កនុងកាេៈដទ្សៈមួ្យចំនួន របាយការណ៍ គឺជាេទ្ធផ្សេប្រមួ្យគរ់ ប ុប្នតកនុងករណីជាដត្ចើន អនក
វភិាគ នឹងផ្សតេ់ទិ្ននន័យប្ែេបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បដីធវើការវភិាគ។ ត្បសិនដបើអាច អនកវភិាគអាចសដត្ម្ច
ផ្សងប្ែរកនុងការផ្សាុកទិ្ននន័យដៅកនុងឧបករណ៍អនតរកម្ម ប្ែេនឹងអាចឲ្យអនកអានប្សវងយេ់ពីបរបិទ្។ 
ខណៈដពេប្ែេអនកវភិាគ គឺជាបុគគេចម្បងកនុងការផ្សតេ់ការយេ់ែឹងេម្ែិរែេ់អនកដត្បើត្បាស់ ជា
ពិដសសអនកគិរវភិាគ នឹងដពញចិរតកនុងការទ្ទួ្េបានឧបករណ៍និងទិ្ននន័យដែើម្បពិីចារណាដោយខេួន
ឯង។  ឧបករណ៍វភិាគជាដត្ចើន ប្ែេបានដរៀបរាប់កនុងប្ផ្សនកទី្ ៩.១ ផ្សតេ់ែេ់ "អនកអាន" ឬ េកេណៈ
ឧបករណ៍ែ៏សាម្ញ្ា ប្ែេអាចជួយែេ់អនកដត្បើត្បាស់ចុងដត្កាយ។ 

៨.៧.២.១ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ 
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 PLRs ត្រវូបានបដងកើរដ ើងកនុងទ្ត្ម្ង់សរដសរដផ្សសងៗជាដត្ចើន។ សត្មាប់ដគេបំណងននម្គគុ
ដទ្ាសន៍ទំាងដនោះ ទ្ត្ម្ង់សរដសរ ត្រូវបានប្បងប្ចកជាទ្ត្ម្ង់ប្វង និងទ្ត្ម្ង់បទ្បងាា ញ។  
 ការដពញនិយម្ឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វង គឺការដត្បើត្បាស់ ទ្ត្ម្ង់ Portable Document Format ឬ 

PDF ។ បដងកើរែំបូងដោយ Adobe ទ្ត្ម្ង់ PDF អាចបដងកើរឲ្យមានទ្ត្ម្ង់ឯកសារប្វង ប្ែេអាចដបើក
ដម្ើេបានត្គប់កំុពយូទ័្រ។ PDF មានការដពញនិយម្សត្មាប់េទ្ធផ្សេប្ែេមានទ្ត្ម្ង់ប្វង ដោយសារ
វាអាចដម្ើេនិងត្ពីនតាម្វធីិែូចគន  ដោយមិ្នគិរពីត្បព័នធប្ែេអនកអានដត្បើត្បាស់។ Wikipedia បាន
ពិពណ៌ ឯកសារ PDF88 ែូចខាងដត្កាម្ៈ 
 Portable Document Format (PDF) គឺជាទ្ត្ម្ង់ឯកសារមួ្យប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់
សត្មាប់រំណាងឯកសារប្ែេដត្បើត្បាស់ត្បព័នធ software  hardwareនិងត្បព័នធត្បរិបរតិការឯករាជយ។ 
ឯកសារ PDF នីមួ្យៗ  បងាា ញពីដសចកតីពិពណ៌ ដពញដេញននឯកសារប្ែេមានទ្ត្ម្ង់កំណរ់ 
ែូចជា អរថបទ្ ពុម្ពអកសរ ត្កា វិក និងព័រ៌មានដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេត្រូវបងាា ញ។ កនុងឆ្ន ំ ១៩៩១ John 
Warnock ស សាថ បនិក Adobe Systems បានបងាា ញពីគដត្មាងត្បព័នធែំដណើ រការកម្មវធីិ កយ រមួ្
ទំាង MS Word ប្ែេប្រងប្រត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរ PLRs, ដោយសារវាងាយស្រសេួកនុងការ
ត្រួរពិនិរយ និងតាម្ោនការផ្ទេ ស់បតូរ( track changes )កនុងកម្មវធីិទំាងដនោះ ប ុប្នតកម្មវធីិទំាងដនោះ មិ្ន
ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ជាញឹកញាប់ដទ្កនុងការប្ចកចាយឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វងចុងដត្កាយ។  ជាដរឿយៗ កម្ម
វធីិែំដណើ រការ កយដផ្សសងៗ និង versions ដផ្សសងៗននកម្មវធីិប្រមួ្យ នឹងបងាា ញេទ្ធផ្សេខុសគន ។ កម្ម
វធីិែំដណើ រការ កយ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ប ុប្នតអនកវភិាគគួរយេ់ែឹងពីទ្ត្ម្ង់ និងប្ផ្សនកប្ែេោច់ 
ប្ែេមិ្នអាចដផ្សារែូចការរពឹំងទុ្ក ដៅអនកអានដផ្សសងដទ្ៀរននរបាយការណ៍។  
 អនកវភិាគមួ្យចំនួន ក៏អាចសដត្ម្ចបដងកើរ versions ប្ផ្សែកដេើដគ ទំ្ព័រននឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វង
របស់ខេួន។ ឧទា រណ៍ ត្បដភទ្ PLR ដនោះ អាចរកបានដៅៈ 
http://www.patentlens.net/daisy/adjuvants/Introduction.html 
 ការបដងកើរversions ប្ផ្សែកដេើដគ ទំ្ព័រននPLR អាចផ្សតេ់អរថត្បដោជន៍ែូចគន  ែូចការដត្បើ
ត្បាស់ឯកសារ PDF ចំដ ោះទ្ត្ម្ង់ប្ែេមាន ប ុប្នតអាចមានបញ្ញា ជាមួ្យភាពចុោះសត្ម្ងុនិងការបក
ស្រសាយរវាងកម្មវធីិបងាា ញខុសគន ។ អរថត្បដោជន៍ចម្បងននរបាយការប្ផ្សែកដេើដគ ទំ្ព័រគឺការបំប្បក
របាយការណ៍ប្វងដៅជាប្ផ្សនក ប្ែេផ្សាុយពីការដោន ូែឯកសារធំទំាងមូ្េ ដែើម្បីពដនេឿនការបងាា ញ
និងការប្ចកចាយ។ ចំណុចដខាយ គឺថាអនកអានចាំបាច់ត្រវូមានអិុនធឺប្ណរ ដែើម្បីបនតចូេដៅកាន់

                                                           
88 https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format 
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របាយការណ៍ ដោយសារវាគម នវធីិសាស្តសត off-line សត្មាប់អាន ត្បសិនដបើមានគឺវាផ្សតេ់ប្ររបាយ
ការណ៍ប្ផ្សែកដេើដគ ទំ្ព័រ។  
 ទ្ត្ម្ង់បទ្បងាា ញននេទ្ធផ្សេនន PLRs ត្រវូបានចារ់ទុ្កថាមានេកេណៈមិ្នសូវផ្សេូវការ 
ដ ើយដត្បើត្បាស់ដត្ចើនដោយអនកពិចារណា ប ុប្នតពួកវា អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ោ ងមានត្បសិទ្ធភាព
ដែើម្បីបដងកើរេទ្ធផ្សេផ្ទា េ់ប្ែេបងាា ញជាក់ោក់ពីកម្មវរថុននគដត្មាង។ កនុងកាេៈដទ្សៈជាដត្ចើន អនក
វភិាគក៏អាចសួរឲ្យបងាា ញពីេទ្ធផ្សេចម្បងៗននPLRs ដោយមិ្នគិរពីការបដងកើរឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វង
ែូដចនោះដ ើយដគបដងកើរឲ្យមានឯកសារទ្ត្ម្ង់ជាបទ្បងាា ញ។  
 ខណៈដពេប្ែេមានកម្មវធីិដធវើបទ្បងាា ញជាដត្ចើន  MS Power Point ជាសតង់ោរដត្បើត្បាស់
ទូ្ដៅមួ្យ និងត្រូវបានដគដត្បើត្បាស់ដែើម្បីប្ចករបំ្េកដៅអនកែនទ្។ អនកវភិាគមួ្យចំនួន អាចចូេចិរត
ដធវើបទ្បងាា ញកនុងកម្មវធីិដផ្សសងដទ្ៀរ ប ប្នតចុងដត្កាយ បទ្បងាា ញទំាងដនោះ ត្រូវបានបំប្េងនិងដធវើជា
ទ្ត្ម្ង់ PowerPoint។ 
 ការបដងកើរបទ្បងាា ញជា PowerPoint ប្ែេមានត្បសិទ្ធភាពគឺជាសិេបៈមួ្យ និងមិ្នត្រូវ
បានត្គបែណត ប់េម្ែិរដទ្កនុងម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។ មានម្នុសសជាដត្ចើនប្ែេគិរថាការដធវើបទ្បងាា ញ គួរ
ដធវើតាម្វធិាន ១០/២០/៣០89 ឬបទ្បងាា ញ ១០  ២០  ទី្ និងពុម្ពអកសរទំ្ ំ ៣០ ដៅដពេបដងកើរ
មារិកា  ប ុប្នតវធិានដនោះមិ្នមានត្បសិទ្ធភាពដ ោះដទ្ េុោះត្តាប្រមានដសចកតីសដងេប។ ដៅដពេឯក
សារជាបទ្បងាា ញ បងាា ញពីេទ្ធផ្សេចម្បងនន PLR បទ្បងាា ញ និងឧបសម្ព័នធជាដត្ចើនដទ្ៀត្រូវបាន
ដគដត្បើត្បាស់។ ចំណុចសំខាន់ ត្រូវដគបានដត្បើត្បាស់បទ្បងាា ញរំណាង ចំប្ណកឯកសារសាវតានិង
ទិ្ននន័យគំត្ទ្ ត្រូវបានោក់កនុងឧបសម្ព័នធ ប្ែេងាយស្រសួេកនុងការរកនិងដោងបានឆ្ប់រ ័ស ដៅ
ដពេត្រវូការ ។ 
៨.៧.២.២ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយទិ្ននន័យ 
 ភាគី ក់ព័នធកនុងការគិរវភិាគ កនុង PLR  ដត្រកអរកនុងការទ្ទួ្េបានទិ្ននន័យប្ែេដត្បើត្បាស់
ដែើម្បីបដងកើរការវភិាគទាក់ទ្ងនឹងគដត្មាង។ ពិដសសវាជាករណី ដៅដពេប្ែេ PLR ត្រូវបានបដងកើរ
ដ ើងដោយភាគីទី្បីប្ែេដធវើកិចាការកនុង ម្អងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដត្កាម្កាេៈដទ្សៈដនោះ  អនកវភិាគ
គួរផ្សតេ់ប្រទិ្ននន័យបប្នថម្ដត្កាយែំដណើ រប ុដណាណ ោះែេ់អរិថិ្ជន។ ទិ្ននន័យដៅមិ្នគួរផ្សតេ់ឲ្យដទ្ ដោយ
សារវានឹងមិ្ន ំឲ្យមានេទ្ធផ្សេដ ោះដទ្។ ខណៈដពេប្ែេទិ្ននន័យ ជាទូ្ដៅត្រូវបានផ្សដេ់ឲ្យអនក
ដត្បើត្បាស់កំណរ់ពីសំណួរដផ្សសងៗ និងការរកុរកប្ែេមិ្នរពឹំងទុ្ក វាក៏ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីវាយ
                                                           
89 http://blog.guykawasaki.com/2005/12/the_102030_rule.html 
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រនម្េវធីិវភិាគរបស់អនកវភិាគ។ ការដធវើប្បបដនោះ អនកវភិាគដផ្សសងដទ្ៀរ អាចនឹងបដងកើរេទ្ធផ្សេដ ើងវញិ 
ត្បសិនដបើបានផ្សតេ់ទិ្ននន័យែូចគន ។ 
 ទិ្ននន័យអាចត្រូវបានប្ចករបំ្េកតាម្វធីិជាដត្ចើន ប ុប្នតជាទូ្ដៅត្រវូបានផ្សតេ់ជាទ្ត្ម្ង់commercial 
spreadsheet application  ែូចជា MS Excel  Database files រមួ្ទំាង  MS Access ឬ SQL ម្តងមាក េ់។ 

ឧទា រណ៍ែ៏េែននឯកសារ WIPO ប្ែេរមួ្មានទិ្ននន័យសម្រម្យកនុងទ្ត្ម្ង់ MS Excel អាចរកបាន    
កនុងៈ 
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/vaccines.html 

៨.៧.២.៣ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយគំដ ើញ 
 ខណៈដពេប្ែេមានត្កា វិចនិងតារាងជាដត្ចើន បញ្ាូ េកនុងទ្ត្ម្ង់របាយការណ៍ប្វងឬ
ទ្ត្ម្ង់ជាបទ្បងាា ញ អនកវភិាគអាចផ្សតេ់មុ្ខងារបប្នថម្ដេើទិ្ននន័យទាក់ទ្ងនឹងត្បធានបទ្ត្បសិនដបើដគ
ដត្បើត្បាស់របូភាពដថ្រ ឬមានអនតរកម្មដៅកនុងរបាយការណ៍។ របូភាពអនតរកម្ម ជា ពិដសស  អាចឲ្យអនក
អានប្សវងរកទិ្ននន័យ និងរកុរកបញ្ញា ថ្មីៗ ប្ែេមិ្នអាចកំណរ់អរតសញ្ញា ណដៅដពេបដងកើរដគេ
បំណង PLR ែំបូង។ របូភាពដថ្រ ជាទូ្ដៅមានទំ្ ំធំ ជារបូភាពមានគុណភាពខពស់ននរាេ់ប្ផ្សនទី្
េម្ែិរ ដ ើយែាត្កាម្បណាត ញអាចបងាា ញនូវកប្នេងផ្សាុកទិ្ននន័យ ឬដគ ទំ្ព័រ ក់ព័នធនឹងគដត្មាង 
ជាពិដសស េទ្ធផ្សេចម្បងៗ ប្ែេដធវើជាទ្ត្ម្ង់របាយការណ៍ប្វង ដោយសាររបូភាពទំាងដនោះ មិ្ន
អាចអានបានដោយងាយស្រសេួដៅកនុងឯកសារ។ 
 ឧទា រណ៍េែមួ្យននឯកសារ WIPO ប្ែេផ្សតេ់នូវរបូភាពអនតរកម្ម ក់ព័នធនឹង PLR 
អាចរកបានដៅ: 
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/atazanavir.html 

៨.៨ ការវាយរនម្េរបាយការណ៍ 
 ដៅដពេប្ែេ PLR ត្រវូបានប្ចកចាយ អរិថិ្ជននឹងវាយរនម្េវា។ សុពេភាពចុងដត្កាយ
សត្មាប់អនកវភិាគ សិកាពីអនុវរតអនុសាសន៍ប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយពួកដគ ដោយអងគភាព ដ ើយេទ្ធ
ផ្សេ ប្ែេដជាគជ័យដនោះ មានការប្វកប្ញកសម្ដ រុសម្ផ្សេ។ អនកវភិាគក៏ែឹងផ្សងប្ែរថាដរើគដត្មាង
ទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ ដ ើយអរិថិ្ជន ឬអាចសំខាន់ជាងដនោះ ស ការរីបស់ពួកដគ អាចត្រ ប់ម្ក 
រកដគវញិ ជាមួ្យការងារបប្នថម្ដទ្ៀរ។ ព័រ៌មាន ផ្សសពវផ្សាយបានោ ងដេឿន ដៅដពេប្ែេមានរបក
គំដ ើញពីធនធានសត្មាប់ការសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗ ។ 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/vaccines.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/atazanavir.html
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 អងគភាពមួ្យចំនួន ជាពិដសសអងគភាពរោា ភិបាេ នឹងមានេកេណៈវនិិចឆយ័កនងុការវាយរនម្េ
ជាផ្សេូវការជាដត្ចើនដទ្ៀរ ែូចជា WIPO  ដត្បើេកេណៈវនិិចឆ័យែូចខាងដត្កាម្សត្មាប់វាយរនម្េគដត្មាង 
PLR ប្ែេពួកដគបានចុោះកិចាសនា: 
 ដគេបំណងសំខាន់ននការវាយរនម្េ គឺដែើម្បីវាយរនម្េថាដរើគដត្មាងបានផ្សតេ់ការគំត្ទ្ត្រឹម្
ត្រូវ ប្ផ្សែកដេើេកេណៈវនិិចឆ័យននការវាយរនម្េសំខាន់បួន: 

 ភាព ក់ព័នធ: កត្មិ្រប្ែេដគេបំណងននគដត្មាងមានសងគរភាពជាេកេខណឌ
រត្ម្ូវរបស់អនកទ្ទួ្េផ្សេ ត្បដោជន៍  រត្ម្ូវការបណាត ត្បដទ្សជាសមាជិកអាទិ្ភាព
និងដគេនដោបាយសកេ។ 

 ត្បសិទ្ធផ្សេ: រដបៀបបំប្េងធារុចូេ ដសែាកិចា (ែូចជា  ិរញ្ាវរថុ  ជំ ញ និងដពេ
ដវោ) ដៅជាេទ្ធផ្សេ ( "រនម្េជាត្បាក់") ។ 

 ត្បសិទ្ធភាព: កត្មិ្រននការសដត្ម្ចបានដគេបំណង ឬការរពឹំងទុ្កប្ែេនឹង
សដត្ម្ចបាន ដោយពិចារណានូវសារៈសំខាន់ប្ែេ ក់ព័នធ  ។ 

 និរនតរភាព: ការវាយរនម្េភាពមានបនតននអរថត្បដោជន៍របស់គដត្មាងប ា ប់ពីបាន
បញ្ា ប់។ 

 ការវាយរនម្េឯកសារជាផ្សេូវការ អាចបញ្ាូ េប្ផ្សនកែូចខាងដត្កាម្ផ្សងប្ែរ: 
 ការរកដ ើញនិងការវាយរនម្េ - ការពិភាកាេម្ែិរដេើេកេណៈវនិិចឆ័យននការវាយ

រនម្េនិងរដបៀបអនុវរតគដត្មាងជាក់ោក់ណាមួ្យ 
 អនុសាសន៍ - ការសិកាសំខាន់ៗ ប្ែេអងគភាពអាចអនុវរតដេើការងារ ដពេ

អ គរ 
 ការសននិោា ន - ការពិភាកាថាដរើគដត្មាងទ្ទួ្េបានដជាគជ័យឬអរ់ និងមានផ្សេប ោះ

 េ់ែេ់ដគេបំណងរបស់អងគភាពោ ងណា 
 ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ េកេណៈវនិិចឆ័យននការវាយរនម្េភាគដត្ចើន គឺការអាន និងការអនុវរតតាម្ 
PLR ដោយអងគភាព។ 
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ជំពូក្ទី៩ 
ឧបក្រណ៍វិភាគ្ភាគ្ីទី៣ ប្បព័នធទិននន័យប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម  

និង្អនក្្តលទ់ិននន័យបទ្ង្កើររបាយការណ៍ 

 បញ្ជ ីអនកផ្សដេ់ឧបករណ៍វភិាគ ត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង អនកដធវើកិចាសនា  
ប្ែេអាចដធវើកិចាការ ឬផ្សតេ់ដសវា  ក់ព័នធនឹង PLRs  អាចរកបានកនុងប្ផ្សនកខាងដត្កាម្។ បញ្ជ ីទំាងដនោះ
មិ្នមានេកេណៈត្គប់ត្ជុងដត្ជាយដ ោះដទ្ ប ុប្នតផ្សតេ់នូវត្បភពព័រ៌មានបប្នថម្មួ្យចំនួន សត្មាប់
បុគគេប្ែេចូេចិរតប្សវងរកត្បធានបទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ។ 

៩.១ បញ្ជ ីអនកផ្សតេ់ឧបករណ៍វភិាគ 
ការស្រសាវត្ជាវបដចាកវទិ្ា – VantagePoint – ឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវអរថបទ្សត្មាប់ប្សវងរក

ចំដណោះែឹងកនុងេទ្ធផ្សេប្ែេបានស្រសាវត្ជាវពីត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងអកសរ
សាស្តសត – http://www.thevantagepoint.com 

ការស្រសាវត្ជាវបដចាកវទិ្ា / Thomson Reuters – Thomson Data Analyzer – Version of 

VantagePoint ដធវើដ ើងដែើម្បីដធវើការជាមួ្យ Thomson Reuter’s data – 

http://ip.thomsonreuters.com/product/thomson-dataanalyzer 

Thomson Reuters – Thomson Innovation – អាចស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និងមិ្នប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្បព័នធវភិាគ ប្ែេបងាា ញពី ThemeScape thematic maps 

– http://info.thomsoninnovation.com 

Chemical Abstracts Service / FIZ – STN AnaVist – ឧបករណ៍វភិាគអនឡាញ ប្ែេ បដងកើរ
ដ ើងដែើម្បីដធវើការជាមួ្យត្បព័នធអនឡាញអនតរជារិ STN ប្ែេមានត្កា វិចសំខាន់ៗនិងប្ផ្សនទី្ដគេ
   –http://www.cas.org/products/stn/anavist 

Questel – Orbit.com – មានត្បព័នធស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគ ប្ែេមានបណាត ញនិងឧបករណ៍
ប្ផ្សនទី្ដគេ – http://orbit.com/#WelcomePage 

http://ip.thomsonreuters.com/product/thomson-dataanalyzer
http://info.thomsoninnovation.com/
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Innography – ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ ក់ព័នធនឹង ិរញ្ាវរថុ វវិាទ្និងព័រ៌មាន
អាជីវកម្មសំខាន់ៗដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើម្បងីបដងកើររបូភាពពិដសសដផ្សសងៗ – http://www.innography.com 

Treperal – KMX Patent Analytics – កម្មវធីិស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិង
ែំដណាោះស្រសាយរបូភាព សត្មាប់ែំណាក់កាេដផ្សសងៗនន R&D និងការត្គប់ត្គងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា – 

http://treparel.com 

Intellixir – អាចទ្ទួ្េបានឯកសាររាប់ ន់ដោយដត្បើត្បាស់របូភាពចម្បងៗ និងឧបករណ៍
ប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  – http://www.intellixir.com 

Gridlogics – Patent iNSIGHT Pro – ការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដវទិ្ការវភិាគ 
ប្ែេមានជំ ញកនុងការស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងវទិ្ាសាស្តសត ត្កា វិចសំខាន់ៗ 
និងការដធវើប្ផ្សនទី្ http://www.patentinsightpro.com 

BizInt Solutions – Smart Chart for Patents – បដងកើរនិងប្កេម្ែរបាយការណ៍ពីត្បព័នធទិ្នន
ន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទាំង  Derwent World Patents Index, CLAIMS និង CA/CAPLUS 

–http://www.bizcharts.com 

LexisNexis – TotalPatent – ស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងការ រ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញា  ប្ែេមានឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ដោយអនកដត្បើត្បាស់ 

 – http://www.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page 

Matheo Patent – អាចបញ្ាូ េរាេ់ទ្ត្ម្ង់ត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ដត្បើត្បាស់
ការបដងកើរបញ្ជ ីសថិរិ ត្កា វិច មា ត្ទី្ស បណាត ញ និងចដងាក ម្ 

– http://www.matheo-software.com/en/products/matheopatent 
Microsoft – Excel – ឧបករណ៍បញ្ជ ីសតង់ោរឧសា កម្ម ប្ែេមានផ្សងប្ែរនូវតារាង

PivotTable  សម្រថភាពគូសត្កា វិច វភិាគ និងរបូភាព – 

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.259321400?siteID=SRi0yY
Dlqd0-reDw70O5LZZIvfBHNuVkZA 
 

Minesoft – PatBase – មានឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងវភិាគ ប្ែេមាន
ឧបករណ៍បដងកើរតារាង ត្កា វិច និងប្ផ្សនទី្– http://www.patbase.com/login.asp 

Open Refine – ពីមុ្ន Google Refine  ឧបករណ៍ប្ែេមានឥទ្ធិពេ  ត្បភពចំ  និងឥរគិរ
នថ្េ ប្ែេមានទិ្ននន័យឥរសណាត ប់ធាន ប់ –http://openrefine.org 

TIBCO – Spotfire – បងាា ញ អនតរកម្ម និងប្ចករបំ្េកទិ្ននន័យប្ែេរកដ ើញ និងរបូភាព– 

http://spotfire.tibco.com/en/discover-spotfire/what-does-spotfire-do/data-discovery
andvisualization.aspx 

http://www.innography.com/
http://www.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page
http://www.matheo-software.com/en/products/matheopatent
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.259321400?siteID=SRi0yYDlqd0-reDw70O5LZZIvfBHNuVkZA
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.259321400?siteID=SRi0yYDlqd0-reDw70O5LZZIvfBHNuVkZA
http://www.patbase.com/login.asp
http://spotfire.tibco.com/en/discover-spotfire/what-does-spotfire-do/data-discoveryandvisualization.aspx
http://spotfire.tibco.com/en/discover-spotfire/what-does-spotfire-do/data-discoveryandvisualization.aspx
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Linguamatics – កម្មវធីិប្សវងរកអរថបទ្ ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីវភិាគអរថបទ្វទិ្ាសាស្តសត 
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្បភពដផ្សសងដទ្ៀរ បងាា ញកម្មវរថុ សកម្មភាព ដគេបំណង– 

http://www.linguamatics.com 
 

AcclaimIP – កម្មវធីិស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ដម្ធាវ ីអនកវភិាគ និង
មាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម–https://www.acclaimip.com 

Relecura – ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដវទិ្ការវភិាគ ប្ែេបងកភាពងាយស្រសួេែេ់កិចាការ
 ក់ព័នធនឹងការបដងកើរកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  ការស្រសាវត្ជាវសាន នែដែើម្ ទិ្ែាភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  និងអាជាា ប័ណណ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញា – http://www.relecura.com 

AmberCite – AmberScope – ឧបករណ៍វភិាគនិងប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សែកដេើ
អាគរោា នការវភិាគបណាត ញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម– http://www.ambercite.com 

IPVision – See-the-Forest – ការដធវើប្ផ្សនទី្និងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សែកដេើ
អាគរោា នពីមុ្ននិងពីដត្កាយ – http://www.see-the-forest.com/G4/Main.act 

TEMIS –កំណរ់ និងែកស្រសង់ព័រ៌មានដែើម្បបំីដពញមារិកាជាមួ្យនឹង domainspecific 

metadata – http://www.temis.com/home 
 

Pantros IP – ផ្សតេ់នូវមា ត្ទី្សគុណភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សែកដេើរនម្េដសែាកិចា ការ
រងឹមំាប្ផ្សនកចាប់ និងរនម្េបដចាកវទិ្ាននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទំាងែំដណើ រការភាសាតាម្ធម្ម
ជារិ (Natural Language Processing)អាស្រស័យដេើការស្រសាវត្ជាវ – 

http://www.pantrosip.com/solutions/patent-analytics 
 

Instem – OmniViz – ឧបករណ៍ប្សវងរកទិ្ននន័យខាងដត្ៅ និងវភិាគរបូភាព ប្ែេអាចឲ្យអនក
ដត្បើត្បាស់វភិាគនិងរកុរកបណតុំ ទិ្ននន័យតាម្រយៈរបូភាពអនតរកម្ម 
– http://www.instem.com/solutions/omniviz.html 

Landon IP – Patent Workbench – តាម្ោននិងដត្បៀបដធៀបដសចកតីអោះអាង កំណរ់ភាព   
ស្រសពិចស្រសពិេបានោ ងឆ្ប់រ ័ស ប ុប្នតមានការផ្ទេ ស់បតូរខាេ ំងកនុងភាសារបស់ដសចកតីអោះអាង 

– http://www.patentworkbench.com/Home/Features 

PatentInspiration – ឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនឡាញដោយ
ឥរគិរនថ្េ ប្ែេមានការវភិាគដត្ចើនជាង៤០ខុសៗគន – 

http://www.patentinspiration.com 

http://www.linguamatics.com/
http://www.relecura.com/
http://www.ambercite.com/
http://www.see-the-forest.com/G4/Main.act
http://www.temis.com/home
http://www.pantrosip.com/solutions/patent-analytics
http://www.patentworkbench.com/Home/Features
http://www.patentinspiration.com/
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Cambia – The Lens – ធនធានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទូ្ទំាងពិភពដោក ប្ែេ
អាចរកបានដោយចំ  និងជាអរថបទ្ដពញដេញ–http://www.lens.org/lens/ 

Wisdomain –ត្បព័នធស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនឡាញទូ្ទំាងពិភពដោក 

– http://www.wisdomain.com/wis_html/en/index.htm 
 

៩.២ បញ្ជ មិី្នកំណរ់ននអនកផ្សតេ់ត្បព័នធទិ្ននន័យ 

ត្បភពអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
អងគការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក – Patentscope –http://patentscope.wipo.int/search/en/

search.jsf 

អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ – Esp@cenet – http://worldwide.espacenet.com/?

locale=en_EP 

អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ – PatStat – http://www.epo.org/searching/

subscription/raw/product-14-24.html 

អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងមា កស រែាអាដម្រកិ – Patent Search page – 

http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp 

វទិ្ាសាថ នព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកូដរ   – KIPRIS – http://www.kipris.or.kr/

enghome/main.jsp 

អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជប ុន – IPDL – http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 

អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន – Patent Search – 

http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init 
 

ត្បភពអនឡាញប្ែេឥរគិរនថ្េ 
Google Patents – http://www.google.com/?tbm=pts 

United States Patent and Trademark Office Bulk Data Downloads – 

http://patents.reedtech.com 

FreePatents Online – http://www.freepatentsonline.com 

TheLens – http://www.lens.org/lens/ 

PatentInspiration – http://www.patentinspiration.com 

SureChem – SureChemOpen – https://www.surechem.com/products/open/ 

ត្បភពគិរនថ្េ 
STN International – STN – http://www.stn-international.de/index.php?id=123 

Questel – Questel-Orbit – http://www.questel.com/index.htm 

Thomson Reuters – Thomson Innovation – http://info.thomsoninnovation.com 

http://www.wisdomain.com/wis_html/en/index.htm
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-24.html
http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-24.html
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init
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Minesoft – PatBase – http://www.patbase.com/login.asp 

LexisNexis – TotalPatent – http://www.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page 

Chemical Abstracts Service – SciFinder – https://scifinder.cas.org/scifinder/login 

ProQuest – DIALOG – http://www.dialog.com/proquestdialog 

IFI Claims –CLAIMS Direct- http://ificlaims.com/index.php?page=products_data_global 

Gridlogics – PatSeer – http://patseer.com 

Pantros IP – http://www.pantrosip.com/solutions/patent-search 

ArchPatent – http://www.archpatent.com 

AcclaimIP – https://www.acclaimip.com 

GenomeQuest – http://www.genomequest.com 

Worldwide Intellectual Property Service – WIPS – http://www.wipsglobal.com/ZZ0000/ 

 

៩.៣ បញ្ជ ីអនកផ្សតេ់ដសវាដធវើរបាយការណ៍ទិ្ែាភាព 

Landon IP – http://landon-ip.com/IPAnalytics.aspx 

Thomson Reuters – http://ip.thomsonreuters.com/product/patent-analytics-services 

Cambridge IP – http://www.cambridgeip.com/services/landscape/iplandscape/ 

Griffith Hack – http://www.griffithhack.com.au/informationservices-LandscapeSearches 

Patinformatics – http://www.patinformatics.com/about/about-our-services/ 

Fist & Frinnov – http://www.fist.fr/en/ip-overview/index.html 

IP Checkups – http://www.ipcheckups.com/custom-consulting/ 

Dolcera – http://www.dolcera.com/website_prod/services/ip-patent-analytics-

services/patentlandscaping 

Perception Partners – http://www.perceptionpartners.com/tools.htm 

Totaro & Associates – http://www.totaro-associates.com 

Cardinal IP – http://www.cardinal-ip.com/products-and-services/patent-

searches/searchtypes/landscape-search/ 

Cantor Colburn – http://www.cantorcolburn.com/practices-Patent-Landscaping-Risk-

Analysis.html 

IPCalculus – http://www.ipcalculus.com/patent_landscape.html 

The Small Patent Law Group – 

http://www.splglaw.com/Specialties/PatentLandscapingServices.aspx 

IP Pragmatics – http://www.ip-pragmatics.com/landscaping 

http://www.dialog.com/proquestdialog
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TechInsights – http://www.techinsights.com/services-and-solutions/technology-market-

assessment/ 

 

 

ជំពូក្ទី១០  
ប្បធានបទបន្នថមពាក្់ព័នធនឹង្ការទ្ប្បើប្បាសយ់ទុធសាស្តសតព័រ៌ាន 

ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម ប ុន្នតមិនបានប្គ្បដ្ណត ប់ក្នងុ្មគ្គុទ្ទេសន៍ទ្នេះ 
 
 ែូចប្ែេបានដេើកដ ើងដៅកនុងប្ផ្សនក៤.៤ មានរបាយការណ៍ជាដត្ចើន ដត្ៅពីរបាយការណ៍ 
ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLRs) ប្ែេទាញយកត្បដោជន៍ពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ប្ែេជាត្បភពទិ្ននន័យសំខាន់របស់ពួកដគ។ ត្បហាក់ត្បប្ េគន ប្ែរ PLRs ជាឧបករណ៍គនេឹោះ
សត្មាប់ព័រ៌មានយុទ្ធសាស្តសតរបស់អងគភាព ពួកវាមិ្នត្រឹម្ប្រជាឧបករណ៍ប្រមួ្យប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បី
បដងកើររបាយការណ៍ដ ោះដទ្។ ដនោះជាករណីពិដសស កនុងឧសា កម្ម ប្ែេដផ្ទត រដេើបដចាកវទិ្ា និង
រត្ម្ូវឲ្យភាជ ប់យុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅនឹងដគេដៅរបស់ត្កុម្  ុនរបស់អនកប្ែេ
ចូេរមួ្។ 
 ជំពូកដនោះផ្សដេ់នូវសាវតា និងដសចកតីដោង ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្បប្នថម្ប្ែេទាក់ទ្ងនឹង
ការការវភិាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តសតរបស់អងគភាព។ ម្គគុ
ដទ្ាសន៍ទំាងដនោះ គឺដផ្ទត រដេើការដត្បើត្បាស់ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីបដងកើរ PLRs ប ុប្នត
វសិាេភាពត្បធានបទ្បប្នថម្ប្ែេមានកនុងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចខាងដត្កាម្ ត្រូវ
បានផ្សតេ់ឲ្យជាឯកសារដោង។ 

១០.១ រនម្េឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 ជាសំខាន់ មានទ្សសនវជិាជ ពីរទាក់ទ្ងនឹងរនម្េននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។មួ្យ គឺ
ប្ផ្សែកជាចម្បងដេើដគេការណ៍ដសែាកិចានិងទី្ផ្សារ ចំប្ណកឯមួ្យដទ្ៀរគឺដផ្ទត រសំខាន់ដេើវសិាេ
ភាពននដសចកតីអោះអាង ក់ព័នធនឹងផ្សេត្បដោជន៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដៅកនុងបេុក ប្ែេបាន

http://www.techinsights.com/services-and-solutions/technology-market-assessment/
http://www.techinsights.com/services-and-solutions/technology-market-assessment/
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ោក់ដៅដេើដគ ទំ្ព័រ Seeking Alpha90 អងគភាពមួ្យ ដៅថា Markman Advisors ផ្សតេ់នូវការវាយ
រនម្េែូចខាងដត្កាម្ននវធីិសាស្តសតទំាងពីរ។ 
 វធីិសាស្តសតប្ផ្សែកដេើដសែាកិចាឬទី្ផ្សារមានែូចខាងដត្កាម្: 

 ទី្មួ្យគឺវធីិសាស្តសតប្ផ្សែកដេើការចំណាយ ប្ែេប្សវងរករនម្េវធីិសាស្តសតត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ដោយបា ន់ត្បមាណដេើការចំណាយននការជំនួសបដចាកវទិ្ាត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ដោយបដចាកវទិ្ាដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដោយគណ ចំណាយសរបុននការអភិវឌ្ឍដចាក
វទិ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដសែាកិចាវទូិ្ ជាធម្មតា ែេ់រនម្េែ៏មានកត្មិ្រមួ្យ ប្ែេ
ប្ផ្សែកទាំងស្រសុងដេើកតាត ប្រមួ្យ  គឺការចំណាយ។ 

 ទី្ពីរ អនកជំ ញវាយរនម្េមួ្យចំនួន ដត្បើវធីិសាស្តសតប្ផ្សែកដេើទី្ផ្សារ ប្ែេឲ្យរនម្េត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម ដោយដត្បៀបដធៀបនឹងត្បរិបរតិការែនទ្ដទ្ៀរប្ែេ ក់ព័នធនឹងត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មស្រសដែៀងគន ។ ប ុប្នត ត្បសិនដបើគម នត្បរិបរិតការស្រសដែៀងគន ដទ្ដ ោះ វធីិ
សាស្តសតដនោះមានការដត្បើត្បាស់រិចរួចណាស់។ 

 ទី្បី ការដត្បើត្បាស់វធីិសាស្តសតប្ផ្សែកដេើចំណូេ ឲ្យរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ផ្សែកដេើ
ចំណូេ ដពេអ គរ ប្ែេបានម្កពីការដត្បើត្បាស់បដចាកវទិ្ាត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម។ ជាពិដសស រនម្េបចាុបបននននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគឺ បានម្កពីចំណូេ ដពេ
អ គរ ដោយពិចារណាេំ ូរសាច់ត្បាក់សុទ្ធ (សាច់ត្បាក់បប្នថម្ប្ែេបានពីបដចាក
វទិ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម) រយៈដពេននចំណូេនិងអត្តាបញ្ាុ ោះរនម្េ កតាត អរិផ្សរ 
ណា  ហានិភ័យ  អត្តាការត្បាក់ ។េ។  

 ចុងដត្កាយ វធីិសាស្តសតជាជដត្ម្ើស គឺប្ផ្សែកដេើត្ទឹ្សតីជាជដត្ម្ើសននរនម្េប្ែេបដងកើរដ ើង
សត្មាប់ដត្បើត្បាស់កនុងជដត្ម្ើសរនម្េ ិរញ្ាវរថុ។ ត្រូវពិចារណាដេើរនម្េននជដត្ម្ើសប្ែេ
 ក់ព័នធនឹងគដត្មាង R & D ប្ែេ ំឲ្យមានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជដត្ម្ើសប្ែេដធវើ
ដ ើងកនុងែំដណើ រការដសចកតីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ែូចជា កនុងែំណាក់កាេដធវើអាជីវ
កម្មដត្កាយផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជាពិដសស អនកអាចគិរពីែំដណើ រការដសនើសំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬការដធវើអាជីវកម្មរកកកម្ម ជាដស រនីនជដត្ម្ើស(សិទ្ធិទិ្ញដៅ
កាេបរដិចឆទ្ ដពេអ គរ) និងការដបាោះបង់ដចាេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬការ

                                                           
90 http://seekingalpha.com/article/1540362-investor-friendly-patent-monetization-amarathon- 
not-a-sprint 
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បញ្ា ប់គដត្មាង R & D គឺជាជដត្ម្ើស។ ដនោះគឺជាវធីិសាស្តសតប្ែេសមុត្គសាម ញខាេ ំងសត្មាប់
ឲ្យរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ ើយកនុងវធីិជាដត្ចើន គឺមានភាពមិ្នត្បាកែត្បជា។ 

 វធីិសាស្តសតទំាងដនោះ មានេកេណៈផ្សាុយពីែំដណើ រការការ់កតីពីមុ្ន ប្ែេប្ផ្សែកដេើពំដ េថាៈ  
   ការដត្ជើសដរ ើសគឺមានន័យថារនម្េវធីិសាស្តសតនឹងប្ផ្សែកដេើភាពដជាគជ័យបដចាកវទិ្ាទ្ទួ្េបាន
កិចាការ រ។ ពួកដគមិ្នពិចារណាដេើអរថន័យមូ្េោា នននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - មិ្នប្ម្នសិទ្ធិ
អោះអាងកនុងការអនុវរត(affirmative right to practice) ( ែូចជា ផ្សេិរ ដត្បើត្បាស់ ឬេក់) រកកកម្មប្ែេ
បានការ រដ ោះដទ្ ប ុប្នតសិទ្ធិ (បានពីមាត្តា១ ប្ផ្សនកទី្ ៨ កថាខណឌ ៨ ននរែាធម្មនុញ្ារបស់ស រែាអា
ដម្រកិ) ដែើម្បរីារាងំបុគគេែនទ្មិ្នឲ្យអនុវរតរកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដគេ
គំនិរននការរារាងំដនោះននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  គឺបានប្ញកត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឲ្យខុសពី
សិទ្ធិដេើត្ទ្ពយសម្បរតិពិរត្បាកែប្ែេអាចដត្បៀបដធៀបបាន ប្ែេជាសិទ្ធិហាម្ឃារ់ដែើម្បីធា សិទ្ធិ
ដត្បើត្បាស់។ 

 អាចអានបប្នថម្ដេើដគេគំនិររបស់ Markman Advisors’ សតីពីេកេណៈហាម្ឃារ់នន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងផ្សេប ោះ េ់របស់វាដេើរនម្េសកាត នុពេរបស់វា ដៅប្ផ្សនកដោងប្ែេផ្សត
េ់ឲ្យ។ ប្ផ្សនកប ា ប់ ផ្សតេ់នូវឧទា រណ៍ពីការដត្បើត្បាស់ការវភិាគអរថបទ្ចងត្កងរមួ្ទាំងពិភាកាអំពី
វសិាេភាពននដសចកតីអោះអាងចម្បងៗ និងការអនុវរតការវាយរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។ 

១០.២ ត្បវរតិែំដណើ រការដរឿងកតី ឬការវភិាគអរថបទ្ចងត្កង (Prosecution history or file wrapper  
analysis) 

 ត្បធានបទ្ននែំដណើ រការកតីពីមុ្ន និងអរថបទ្ចងត្កង មានដៅកនុងប្ផ្សនក៤.៣.១។ ការដត្បើ
ត្បាស់ជាចម្បងននឯកសារពីមុ្ន គឺដែើម្បីប្សវងយេ់ពីរដបៀបបដងកើរដសចកតីអោះអាងននឯកសារត្បកាស  
នីយបត្ររកកកម្ម កនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការត្បរិបរតិ  ដ ើយក៏មានព័រ៌មានបប្នថម្ដទ្ៀរប្ែេមានដៅ
កនុងឯកសារប្ែេអាចជួយកំណរ់រនម្េចម្បងៗ ប្ែេ ក់ព័នធនឹងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
និងសំណំុប្ែេ ក់ព័នធ។ ចំប្ណកឯស រែាអាដម្រកិត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាឧទា រណ៍មួ្យែូចខាង
ដត្កាម្។ ដគេការណ៍ែូចគន ដនោះ អាចត្រវូបានអនុវរតដែើម្បីវភិាគត្បវរតិែំដណើ រការ  ដសាើរត្គប់ឯកសារ
ទំាងអស់ពីអាជាា ធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យ ប្ែេដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេបានចុោះបញ្ជ ីជាសាធារណៈ។ 



169 

 

 Public PAIR 91  គឺជាត្បព័នធរបស់ USPTO ប្ែេអាចឲ្យភាគី ក់ព័នធណាមួ្យចូេដម្ើេ
ែំដណើ រការត្បវរតិ  ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រដៅស រែាអាដម្រ ិ
ក ឬសំណំុេិខិរដសនើសំុប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយមុ្នដពេផ្សតេ់កិចាការ រ។ ព័រ៌មានដៅកនុង PAIR ក៏
ត្រូវបានដៅផ្សងប្ែរថាអរថបទ្ចងត្កង (ឬឯកសារត្បវរតិ) ចំដ ោះសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មណាមួ្យ។ មុ្នឆ្ន ំ ២០០២ (ឬត្បប្ េ) ព័រ៌មានដនោះអាចទ្ទួ្េបានដោយត្គន់ប្រចូេដៅ
កាន់បនាប់ប្សវងរកសាធារណៈរបស់USPTO ប ុដណាណ ោះ  ឬការបញ្ញជ ឲ្យចម្េងឯកសារត្បវរតិពីភាន ក់ងារ
ដផ្សសងៗគន ។ ដនោះជាែំដណើ រការែ៏សម្ដ រុផ្សេ ដោយសារ ភាន ក់ងារជាដត្ចើន (រមួ្ទាំង USPTO) គិរ
កនត្ម្ចំដ ោះការចងត្កងអរថបទ្ជាទំ្ព័រ ដ ើយជាត្បនពណី ដគមិ្នែឹងចំនួនទំ្ព័រននឯកសារ ដពេ
ែំបូង ឬសដត្ម្ចថាអនកពិរជាចង់ដ ើញឯកសារសំខាន់មួ្យចំនួនដទ្ៀរ    ប្ែេខុសពីអរថបទ្ចងត្កង 
ទំាងមូ្េ។ 
 វាបានផ្ទេ ស់បតូរទំាងអស់ដៅដពេប្ែេ USPTO ចាប់ដផ្សតើម្ចងត្កងឯកសារដអ ិចត្រនិូច
តាម្រយៈ Public PAIR ។ ជាមួ្យព័រ៌មានដនោះ វាបងកភាពងាយស្រសេួែេ់បុគគេណាមួ្យចាប់
អារម្មណ៍ពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចដម្ើេកនុងអំ ុងដពេែំដណើ រការ។ ការដម្ើេព័រ៌មានដនោះ
េម្ែិរ ក៏អាចជួយអនកវភិាគសដត្ម្ចពីរដបៀបប្ែេរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចប្ផ្សែកដេើេកេ
ណៈវនិិចឆ័យដផ្សសងគន  ប្ែេអាចអដងករដៅកនុង Public PAIR ។ 
 ដែើម្បីជួយអនកវភិាគថ្មីឲ្យយេ់ពី Public PAIR របស់អាដម្រកិ មានការបដងកើរឲ្យមាន 
Infographic ប្ែេ អាចដម្ើេTabs ដផ្សសងដៅកនុង PAIR ដ ើយវាចងែុេបងាា ញពីប្ផ្សនកននត្បព័នធប្ែេ
អាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បជួីយកំណរ់អរតសញ្ញា ណរនម្េសកាត នុពេននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មស រែាអាដម្រកិ។ Infographic អាចទាញយកបានពី URL ខាងដត្កាម្ដនោះ: 
 
http://www.patinformatics.com/wp-content/uploads/2013/01/Look_For_In_Public_PAIR.png 
 

 Public PAIR ត្រូវបានដរៀបចំដោយការដត្បើ tab interface ដ ើយ Infographic ែំដណើ រការ
តាម្ Tab េម្ែិរមួ្យចំនួន ែូចខាងដត្កាម្ៈ 

 ទិ្ននន័យសំណំុេិខិរដសនើសំុ 
 ទិ្ននន័យបនត 
 ប្កសត្ម្េួរយៈដពេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 

                                                           
91 http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair/ 



170 

 

 ការបងាា ញឯកសារដោង 
 របូភាពកត្ម្ងអរថបទ្ 

 ដោយចូេតាម្រយៈប្ផ្សនកនីមួ្យៗដនោះ អនកវភិាគអាចវភិាគកត្មិ្រែំដណើ រការននរនម្េសកាត នុ
ពេរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។ 
 ការពិភាកាបប្នថម្ដេើដសចកតីេម្ែិរសតីពីែំដណើ រការដនោះ អាចរកបានដៅ URLs ែូចខាង
ដត្កាម្: 
http://www.patinformatics.com/blog/google-patent-us-file-wrapper-download-of-us6932368-
apparatusfor-harnessing-wind-to-drive-a-bicycle/ 
 
http://www.patinformatics.com/blog/a-first-look-at-patent-document-search-a-new-feature-on-
reedtech-patent-advisor/ 
 

១០.៣ ការកំណរ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះផ្សេិរផ្សេ 
 ជាញឹកញាប់អាចមានត្បដោជន៍ដែើម្បកំីណរ់អរតសញ្ញា ណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់
ព័នធនឹងផ្សេិរផ្សេ ជាក់ោក់ប្ែេផ្សេិរដោយអងគភាព។ ការសាា បសាង់ម្រិ ដពេថ្មី92ៗដនោះ បាន
បងាា ញថា ៦0% ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម triadic ប្ែេជាកម្មសិទ្ធិរបស់អងគភាពមួ្យ ត្រវូបានដធវើ
អាជីវកម្មកនុងទ្ត្ម្ង់មួ្យចំនួន។ ភាគរយននការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមានការថ្យចុោះ 
ប្ែេទំ្ ំអងគភាពមានការដកើនដ ើង ែូដចនោះត្កមុ្  ុនធំៗ ដត្បើត្បាស់ប្រ ២0%នន portfolios របស់ខេួន 
ប ុប្នតការយេ់ែឹងពីផ្សេិរផ្សេណាមួ្យប្ែេត្រូវឬមិ្នត្រវូត្គបែណត ប់ គឺពិរជាការអនុវរតែ៏សំខាន់
របស់ត្កមុ្  ុន។ បេុកខាងដត្កាម្បងាា ញពី Innography93 ប្ែេពនយេ់បប្នថម្ពីការអនុវរតដនោះ ដ ើយ   
ផ្សតេ់ដ រុផ្សេថាដ រុអវីអងគភាពែំដណើ រការតាម្រយៈការអនុវរតដនោះ។ 
 ពិភពជំនួញែំដណើ រការដោយផ្សេិរផ្សេ។ ត្បាក់ចំដណញនិងការខារបង់  ការពាករណ៍
ចំណូេ និងការផ្សតេ់ផ្សេិរផ្សេ គឺជាសរនសឈាម្របស់ត្កមុ្  ុន ដ ើយទំាងដនោះដែើរដោយសារផ្សេិ
រផ្សេ។  វាមិ្នគួរជាការភាា ក់ដផ្សែើេដ ោះដទ្ ប្ែេអនកចង់ការ រផ្សេិរផ្សេរបស់អនកជាមួ្យបដចាក
វទិ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ប ុប្នតមានការបងាា ញថាវាគឺជាអវីប្ែេដេើសពីកិចាការ រដៅដទ្ៀរ។  
 ចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាមួ្យនឹងការដធវើប្ផ្សនទី្ផ្សេិរផ្សេ  អនកអាចចាប់ដផ្សតើម្
កំណរ់រនម្េពិរត្បាកែននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជាមួ្យនឹងការបដងកើនសម្រថភាពដនោះ អនកមាន
សម្រថភាពកាន់ប្រដត្ចើន ដែើម្បីបដងកើរចំណូេជាអរិបរមាដេើការវនិិដោគកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់អនក។ 
                                                           
92 ttp://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/09e011.pdf 
93 http://www.innography.com/blog/?p=18 

http://www.patinformatics.com/blog/google-patent-us-file-wrapper-download-of-us6932368-apparatusfor-harnessing-wind-to-drive-a-bicycle/
http://www.patinformatics.com/blog/google-patent-us-file-wrapper-download-of-us6932368-apparatusfor-harnessing-wind-to-drive-a-bicycle/
http://www.patinformatics.com/blog/a-first-look-at-patent-document-search-a-new-feature-on-reedtech-patent-advisor/
http://www.patinformatics.com/blog/a-first-look-at-patent-document-search-a-new-feature-on-reedtech-patent-advisor/
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 ដ ោះគឺដោយសារអនកមានការយេ់ែឹងដត្ចើនពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យ មានរនម្េ
ខាេ ំងនិងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមិ្នសូវមានរនម្េ។ ត្បសិនដបើអនកអាចចងភាជ ប់ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មនឹងផ្សេិរផ្សេរបស់អនក ែំដណើ រការវាយរនម្េអាចដធវើដ ើងជាក់ប្សតងដោយភាពត្រឹម្ត្រូវនិង
ជាក់ោក់ខពស់  ប្ែេអាចជួយអនក: 

 ែឹងថាដរើត្រូវការចំនួនប ុ ម នដែើម្បីការ់ដចញពី portfolio របស់អនក ដត្ ោះអនកអាច
ភាជ ប់វាដោយផ្ទា េ់ដៅនឹងតារាងរុេយភាពរបស់អនក 

 យេ់ែឹងទូ្េំទូ្ោយពីឱកាសអាជាា ប័ណណថ្មី 
 កំណរ់ពីរដបៀបែឹក ំការវនិិដោគ R & D  ដពេអ គរ  
 ពត្ងឹងសម្រថភាពប្ែេមានស្រសាប់ដែើម្បីការការ រនិងដធវើអាជីវកម្មដេើ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់អនក 
 មានការអនុវរតបប្នថម្ដទ្ៀរ ដៅដពេប្ែេអងគភាពោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុអាដម្រកិបនត( US 

Continuation Applications) ដែើម្បបីដងកើរដសចកតីអោះអាងថ្មី ប្ែេត្គបែណត ប់ត្គប់ត្ជងុដត្ជាយដេើ
ផ្សេិរផ្សេថ្មី  ពីគូត្បកួរត្បប្ជង ដៅដពេប្ែេពួកដគចូេទី្ផ្សារប្ែេមានបដចាកវទិ្ាត្បកាសនីយ  
បត្ររកកកម្ម។ 
 វាជាការអនុវរតទូ្ដៅ ចំដ ោះរកកកម្មជាដត្ចើន ប្ែេប្រងប្រមានោ ងដហាចណាស់សំណំុ
េិខិរដសនើសំុកំពុងត្រួរពិនិរយមួ្យកនុងស រែាអាដម្រកិ ប្ែេអាចសរដសរដសចកតីអោះអាងបប្នថម្ 
ដោយោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុបនត ឬបំប្បក។ ដៅដពេប្ែេដចញសំណំុេិខិរដសនើសំុចុងដត្កាយ 
(ភាជ ប់ជាមួ្យកនត្ម្ប្ែេត្រូវបង់)  ដគនឹងបិទ្ ប់ឲ្យោក់ដសចកតីអោះអាងថ្មីតាម្ផ្សេូវដនោះដទ្ៀរ។ 
 វាក៏ជាសញ្ញា ននយុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែ៏េែមួ្យផ្សងប្ែរ ដៅដពេប្ែេត្កុម្
  ុនមួ្យ អនុវរតតាម្វធីិដនោះ ដោយសារវាអាចឲ្យត្កុម្  ុនកំណរ់ដសចកតីអោះអាងរបស់ខេួន ប្ែេអាច
ត្គបែណត ប់ដេើធារុថ្មីប្ែេត្រូវបញ្ាូ េ។ វាអាចដៅរចួដោយសារកនុងនិយម្ន័យននសំណំុេិខិរដសនើ
សំុបនត94 ប្ចងោ ងចាស់ថា "..... ដៅដពេប្ែេអនកោក់ កយដសនើសំុ អាចដត្បើត្បាស់ដសចកតីអោះអាង
តាម្វធីិដផ្សសងៗ ដែើម្បីរំណាងរកកកម្ម "។ 
 កនុងករណីដនោះ អនកោក់ កយដសនើសំុ ត្រវូសរដសរដសចកតីអោះអាងប្ែេមានេកេណៈរំណាង
ដផ្សសងគន ប្ផ្សែកដេើអវីប្ែេដ ើញមានការអភិវឌ្ឍឬដធវើទី្ផ្សារ ដោយគូត្បកួរត្បប្ជង ដៅដពេប្ែេពួក
ដគចូេកនុងេំ ដ ោះ។ ការពិភាកាបប្នថម្ដេើែំដណើ រការសរដសរដសចកតីអោះអាង និងការដធវើប្ផ្សនទី្
                                                           
94 http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_patent_application 
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ដសចកតីអោះអាងថ្មី ប្ែេត្គបែណត ប់ដេើផ្សេិរផ្សេរបស់គូត្បកួរត្បប្ជង អាចរកបានដៅ URL ខាង
ដត្កាម្: 
http://www.patinformatics.com/blog/patent-strategy-lesson-shaping-patent-claims-to-match-
changingmarkets/ 
 

១០.៤ ការវភិាគវវិាទ្ 
 ការពិរននការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺជួនកាេចំាបាច់ត្រូវចារ់ការដេើវវិាទ្
 ក់ព័នធនឹងការរដំោភបំ នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជួនកាេទាម្ទារឲ្យមានការគំរាម្កំប្ ងនន
បណតឹ ងតាម្ផ្សេូវចាប់ ដទាោះបីជាដគេដៅមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺការចរចារអាជាា ប័ណណសម្
ស្រសបចំដ ោះបដចាកវទិ្ាប្ែេបានអភិវឌ្ឍ។ ការយេ់ែឹងពីបរោិកាសននវវិាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម និងែំដណើ រការរបស់វា     គឺជាកតាត សំខាន់សត្មាប់អងគភាពប្ែេមានបំណងអនុវរតឧសា កម្ម 
ប្ែេដែើរដោយបដចាកវទិ្ា។  
 ទំាង Price waterhouse Coopers និង RPX ផ្សតេ់នូវរបាយការណ៍ពីវវិាទ្ប្ែេផ្សតេ់នូវទិ្នន
ន័យដេើការោក់បណតឹ ង ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងស រែាអាដម្រកិ។ របាយការណ៍95 
របស់ PWC ឆ្ន ំ ២០១៣ ផ្សតេ់ដ រុផ្សេែូចខាងដត្កាម្ចំដ ោះការបដងកើរទិ្ននន័យដនោះ: 
 មុ្នឆ្ន ំ ២០១២ មានដរឿងកតីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្របីករណីប ុដណាណ ោះ ប្រមានរនម្េែេ់ 
១០០០ ោនែុោេ រអាដម្រកិចំដ ោះសំណងការខូចខារ។ ប ុប្នតប្រឆ្ន ំមុ្ន ដរឿងកតីចំនួនបី បតឹងដៅគណៈ
វនិិចឆ័យដៅកនុងខ័ណឌ ដផ្សសងគន  មានការទាម្ទារសំណងែេ់ដៅ១០០០  ន់ោនែុោេ រអាដម្រកិ ឬ
ដត្ចើនជាងដនោះ។ ដេើសពីដនោះដទ្ៀរ NPEs បនតដែើររួ ទី្ោ ងសំខាន់និងបដងកើនរួ ទី្ ដៅកនុងវវិាទ្
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងឆ្ន ំ ២០១២។ ការវភិាគរបស់ដយើងបានបងាា ញពីភាពខុសគន ោ ងខាេ ំង
ចំដ ោះម្ធយម្ភាគននសំណងការខូខាររបស់ NPEs ដធៀបនឹងអងគភាពអនុវរត។ កនុងរយៈដពេ១២ឆ្ន ំ
ចុងដត្កាយដនោះ ម្ធយម្ភាគសំណងការខូចខារសត្មាប់ NPEs មានជាម្ធយម្២ែងននម្ធយម្ភាគ
សំណងសត្មាប់អងគភាពអនុវរត។ 
  AIA ក៏មានឥទ្ធិពេផ្សងប្ែរកនុងឆ្ន ំ ២០១២ ។ បទ្បបញ្ារតិ "ត្បឆំ្ងនឹងការចូេរមួ្ " របស់ 
AIA ប្ែេរារាងំចុងចដម្េើយជាដត្ចើនប្ែេមានដឈាម ោះកនុងបណតឹ ងប្រមួ្យ ប្ែេ ំឲ្យមាន ការដកើន
ដ ើងចំនួនបណតឹ ងជាទូ្ដៅ ជាពិដសសបណតឹ ងប្ែេោក់ដោយ NPEs ។ AIA ក៏បានបញ្ា ប់ត្ពឹរតិ
ការណ៍កំណរ់ខុសននបណតឹ ង ‘qui tam’ ប្ែេមានដត្ចើនដៅកនុងឆ្ន ំ ២០១០ និងដែើម្ឆ្ន ំ ២០១១។ 

                                                           
95 http://www.pwc.com/us/patentlitigation2013 
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http://www.patinformatics.com/blog/patent-strategy-lesson-shaping-patent-claims-to-match-changingmarkets/


173 

 

 ដោយទ្ទួ្េសាគ េ់ការអភិវឌ្ឍ ត្កុម្  ុនអាជីវកម្មនិងអនកែឹក ំបនតចាប់អារម្មណ៍ខាេ ំងកនុង    
វស័ិយកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  PwC  ដ ើយបានរកាត្បព័នធទិ្ននន័យសំណងការខូចខារ និងព័រ៌មានពីករណី
ដផ្សសងដទ្ៀរ ក់ព័នធនឹងដសចកតីសដត្ម្ចននការរដំោភបំ នកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។ ដយើងត្បមូ្េទិ្ននន័យ
ទាក់ទ្ងនឹងអត្តាដជាគជ័យរបស់មាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សថិរិពីដពេដវោសវ ការ គណៈ
វនិិចឆ័យទ្េ់នឹងការដត្បៀបដធៀបអាសនៈនិងសថិរិននអងគភាពអនុវរតដធៀបនឹងអងគភាពមិ្នអនុវរត (NPE) 
ពីឆ្ន ំ ១៩៩៥ ែេ់ឆ្ន ំ ២០១២។  ការសិកាដៅឆ្ន ំដនោះ ក៏មានបញ្ាូ េផ្សងប្ែរនូវសថិរិរបស់ដៅត្កម្។ 
ការវភិាគរបស់ដយើងទ្ទួ្េនូវការអដងករមួ្យចំនួន ប្ែេអាចជួយ យកត្បរិបរតិ អនកចាប់ និងភាគី
វវិាទ្ វាយរនម្េការអនុវរតសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ខេួន ឬយុទ្ធសាស្តសតការ រ ក៏ែូចជាផ្សេ
ប ោះ េ់នន NPEs ។ 
 RPX Corp96 គឺជាអនកត្បមូ្េផ្សតុំពីការការ រ ប្ែេដៅកនុងពិភពអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្រ 
រកកកម្មវាគឺជាត្កុម្  ុនប្ែេមានត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ចើន ែូដចនោះពួកដគមិ្នអាច
ដត្បើត្បាស់ដែើម្បីត្បឆំ្ងនឹងត្កុម្  ុននែគូបានដ ោះដទ្។ ពួកដគពិពណ៌ ពីខេួងឯង ែូចខាងដត្កាម្: 
 ត្កុម្  ុនណាមួ្យប្ែេដត្បើបដចាកវទិ្ាដៅកនុងផ្សេិរផ្សេឬដសវាកម្មរបស់ខេួន  ដពេ
បចាុបបននដនោះ ត្ប ម្នឹងការដកើនដ ើងជាេំោប់ននការគំរាម្កំប្ ងដោយវវិាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម។ ការគំរាម្កំប្ ងដ ោះ មានការចំណាយដត្ចើនែេ់ត្បរិបរតិការត្កុម្  ុន ដត្ចើនជាង១០.៩  ន់
ោនែុោេ អាដម្រកិកនុងមួ្យឆ្ន ំសត្មាប់ការចំណាយប្ផ្សនកចាប់និងការបារ់បង់ផ្សេិរផ្សេ។ 
 RPX កំពុងផ្ទេ ស់បតូរសមី្ការដនោះ។ ែំដណាោះស្រសាយប្ផ្សែកដេើទី្ផ្សាររបស់ដយើង បានការ់
បនថយោ ងដត្ចើនទាក់ទ្ងនឹងចំណាយដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ត្កមុ្  ុនអរិថិ្ជន ដោយ
ប្ចករបំ្េកហានិភ័យ្េងការ់តាម្បណាត ញរបស់ពួកដគ។ ដយើងដគៀងគរមូ្េធនពីកនត្ម្សមាជិក
ត្បចំាឆ្ន ំ ដែើម្បីទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងសិទ្ធិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដត្គោះថាន ក់ 
ដ ើយអរិថិ្ជនRPXនីមួ្យៗ នឹងទ្ទួ្េបានអាជាា ប័ណណដេើត្ទ្ពយសម្បរតិរបស់ដយើង។ ដោយសារ     
បណាត ញដៅប្របនតដកើនដ ើងនិងការពត្ងីកការផ្សតេ់ដសវារបស់ដយើង ដយើងកំពុងែកដចញនូវត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានការគំរាម្កំប្ ងខពស់ និងមានហានិភ័យការចំណាយខពស់ពីត្បរិបរតិការ
ត្បព័នធដអកូ។ 
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 ជាេទ្ធផ្សេ: មានកិចាការ រែ៏ខាេ ំងខាេ  និងទូ្េំទូ្ោយត្បឆំ្ងនឹងវវិាទ្ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម និងការការ់បនថយចំណាយត្បរិបរតិការបានោ ងដត្ចើន និងហានិភ័យ ិរញ្ាវរថុសត្មាប់អរិថិ្
ជនរបស់ដយើង។ 
 ដែើម្ឆ្ន ំ ២០១២  RPX បានចាប់ដផ្សតើម្ចងត្កងសថិរិវវិាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅកនុង
ស រែាអាដម្រកិ97។ របាយការណ៍ឆ្ន ំ ២០១២ បានផ្សដេ់នូវដ រុផ្សេពីការដជឿជាក់ដេើសារៈសំខាន់
ននការខិរខំត្បឹងប្ត្បងដនោះ: 
 កនុងឆ្ន ំ ២០១២ ការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទាំងអងគភាពមិ្នអនុវរត     
(NPEs) ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ បានបដងកើរនូវដរឿងែ៏សំខាន់ជាដត្ចើន។ ដទាោះជាមានការដកើនដ ើងោ ងខាេ ំងនូវ
ការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងរួ ទី្របស់ NPEs ព័រ៌មានមួ្យចំនួនប្ែេទាក់ទ្ងនឹង
ឧសា កម្មដៅប្រមាន។ គួរចងចាំថា  RPX បានសដត្ម្ចបដងកើររបាយការណ៍ត្បចំាឆ្ន ំ (ដនោះគឺជា
ដេើកែំបូង) ប្ែេមានបញ្ាូ េទិ្ននន័យោ ងទូ្េំទូ្ោយដេើបណតឹ ងប្ែេោក់ ដោយ NPEs។ RPX 
សងឃឹម្ថារបាយការណ៍ត្បចាំឆ្ន ំដនោះនឹងផ្សតេ់នូវរមាេ ភាពែេ់សកម្មភាពដសែាកិចាសំខាន់ៗ ប្ែេ
សថិរដត្កាម្រា ោដនោះជាយូរម្កដ ើយ។ 
 ការសិកា និងការតាម្ោនេកេណៈវវិាទ្របស់គូត្បកួរត្បប្ជង ឬឧសា កម្មជាក់ោក់ គួរ
ជាធារុមួ្យោ ងសំខាន់ ដៅដពេបដងកើរយុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ 

១០.៥ ម្ ូប្ែេប្ែេបានពាករណ៍ 
 ម្ ូប្ែេដផ្សសងៗ ត្រូវបានបដងកើរដ ើងប្ែេដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បី
ពាករណ៍ឥរោិបថ្ ដពេអ គរននត្បដភទ្ណាមួ្យ។ ការដត្បើត្បាស់ែ៏ដពញនិយម្មួ្យននការ
រកាទិ្ននន័យរបស់ស រែាអាដម្រកិ ដែើម្បពីាករណ៍ពីរនម្េរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ដធវើការ
ដត្បៀបដធៀបដៅគន ដៅវញិដៅម្ក ក៏ែូចជាបា ន់សាម នពីរនម្េប្ែេអាចមានននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រ ដពេថ្មីៗដនោះ។ វធីិសាស្តសតដនោះ ក៏ទ្ទួ្េបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ផ្សងប្ែរ ដ ើយយនតការសត្មាប់បដងកើរម្ ូប្ែេដនោះអាចរកបានកនុងខេឹម្សារសដងេបននUS ៧,៦៥៧,៤៧៦: 
 វធីិសាស្តសតនិងត្បព័នធសត្មាប់កំណរ់រនម្េត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគឺដធវើដ ើង 
ប្ផ្សែកដេើការវភិាគសថិរិប្ែេមាន។ ប្ខសដកាងការបា ន់សាម នរនម្េត្បបូាបននការប្ចកចាយ ត្រូវបាន
គណ សត្មាប់ត្កមុ្ត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានកំណរ់ ដោយដត្បើត្បាស់ ការ
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វភិាគសថិរិននកំណរត្តាកនត្ម្ប្ថ្រកា PTO ។ រនម្េប្ែេរពឹំងទុ្កចំដ ោះត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ ត្រូវបានគណ ប្ផ្សែកដេើប្ខសដកាងការប្ចកចាយរនម្េ និងការដត្បៀបដធៀបចំ
ណារ់ថាន ក់ ឬអត្តាននត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ  ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ដៅកនុងត្កុម្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានកំណរ់។ 
 ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានភាគរយចំណារ់ថាន ក់ខពស់បំផុ្សរ ត្រូវទាក់ទ្ងនឹងចំណុច
ខពស់ជាងដគននប្ខសដកាងប្ចកចាយរនម្េ។ ផ្សាុយដៅវញិ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានភាគរយ    
ចំណារ់ថាន ក់ទាបបំផុ្សរ ត្រូវទាក់ទ្ងនឹងចំណុចទាបជាងដគននប្ខសដកាងប្ចកចាយរនម្េ។ ជាគុណ
សម្បរតិ វធីិសាស្តសតប្បបដនោះ  ំម្កនូវវន័ិយបប្នថម្ដេើែំដណើ រការវាយរនម្េទូ្ដៅននចំនួនសរបុរនម្េ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗចំដ ោះចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យ មិ្នអាចដេើសពី
រនម្េបា ន់សាម នសរបុននរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងអស់ដ ោះ។ 
 កនុងេកេណៈដនោះ ការវាយរនម្េប្ែេត្រឹម្ត្រវូនិងត្គប់ត្ជងុដត្ជាយ អាចផ្សតេ់ឲ្យប្ផ្សែកដេើគុណ
ភាពប្ែេ ក់ព័នធននត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយមិ្នចំាបាច់ដត្បៀបដធៀបនឹងទិ្ននន័យ
ទី្ផ្សារននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ឬ portfolios ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងមិ្នចាំបាច់
បងាា ញ (ឬផ្សតេ់សម្មរិកម្ម)ពីេំ ូរចំណូេននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ការវាយរនម្េបា ន់សាម ន 
ប្ផ្សែកជាទូ្ដៅដេើការនេេកននរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទំាងមូ្េ "ចំប្ណក pie" ប្ែេរំណាង
ដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗប្ែេមានចំណារ់ថាន ក់ទាក់ទ្ងគន  ឬសថិរដៅដេើប្ខសដកាង
ប្ចកចាយរនម្េ។ 
 ជាត្ទឹ្សតី ម្ ូប្ែេមួ្យ អាចបដងកើរដ ើងដោយប្ផ្សែកដេើឥរោិបថ្ ប្ែេអនកទ្ទួ្េសិទ្ធិ
អនុញ្ញា រឲ្យមានការដបាោះបង់ដចាេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យ ដោយមិ្នបង់កនត្ម្រកាសិទ្ធិ
ដៅដពេណាមួ្យកនុងកំ ុងជីវរិននរបស់ឯកសារ។ ដោយសិកាពីត្បវរតិកនេងម្ករបស់អងគភាព  
អាចដធវើការពាករណ៍បានអំពីដពេណាប្ែេបដចាកវទិ្ា ក់ព័នធកាេ យជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណជន 
និងដត្បើត្បាស់ដោយបុគគេដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
 ឧទា រណ៍បប្នថម្ននការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីបដងកើរម្ ូប្ែេ
ប្ែេអាចពាករណ៍បាន ចំដ ោះឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្មី អាចរកបានដៅ: 
Predictive Modeling of Patent Quality by Using Text Mining – 

http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5893/publication/IAMOT2010.pdf 

Latent Graphical Models for Quantifying and Predicting Patent Quality – 

http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5893/publication/IAMOT2010.pdf
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http://users.cis.fiu.edu/~lzhen001/activities/KDD2011Program/docs/p1145.pdf 

A Predictive Model for Patent Registration Time Using Survival Analysis – 

http://www.naturalspublishing.com/files/published/988u9y98k5r14f.pdf 

 

 

ជំពូក្ទី១១ 
បញ្ជ ទី្គ្ហទំព័រសតពីីរបាយការណ៍ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម (PLRs) 

  
បញ្ជ ីធនធានមានដេើដគ ទំ្ព័រ សតីពីវធីិសាស្តសត ត្កុម្LinkedIn និងការចងត្កង PLRs អាចរក

បានកនុងប្ផ្សនកខាងដត្កាម្ដនោះ។  បញ្ជ ីដនោះ មិ្នមានេកេណៈត្គប់ត្ជុងដត្ជាយដ ោះដទ្ ប ុប្នតផ្សតេ់នូវ
ត្បភពព័រ៌មានបប្នថម្មួ្យចំនួន សត្មាប់បុគគេប្ែេចង់ប្សវងរកត្បធានបទ្ដនោះបប្នថម្ដទ្ៀរ។  

១១.១ ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងវធីិសាស្តសតសតីពីការដធវើរបាយការណ៍ 
ដគ ទំ្ព័ររបស់ WIPO សតីពីរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/ 
ការចងត្កងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបរស់ WIPO  

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/published_reports.html 
Bizint Cookbook of Reports and Visualizations (2015) 

http://www.bizcharts.com/pdfs/BizInt_Cookbook_June2015.pdf 
 

ដសៀវដៅម្គគុដទ្ាសន៍សតីពីការដត្បើត្បាស់ជាក់ប្សតងននប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ ោះវស័ិយ
បដចាកវទិ្ានីមួ្យៗ, Invention Research Institute, Japan Institute of Invention and Innovation, 

Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII (2000) 

សថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង FAQ អំពីប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅអងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរ  បុ 

OECD Patent Statistics Manual - 
http://www.oecd.org/science/inno/oecdpatentstatisticsmanual.htm 
 

Patinformatics Blog - http://www.patinformatics.com/category/blog/ 
  

ប្ផ្សនទី្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - Charles Boulakia - 

http://sciencecareers.sciencemag.org/career_development/previous_issues/articles/1190/pat
ent_mapping 
 

http://www.naturalspublishing.com/files/published/988u9y98k5r14f.pdf
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ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឧបករណ៍ដធវើប្ផ្សនទី្ និងរបូភាព- PIUG Wiki - 

http://wiki.piug.org/display/PIUG/Patent+Analysis,+Mapping,+and+Visualization+Tools 
 

ការបងាា ញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារបូភាព - Wikipedia - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_visualisation 
 

Analystology - http://analystology.com/wp/- បេកប្ែេមានការផុ្សសជាដត្ចើនពីទិ្ែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 

ដរើអវីជាទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - eHow - 

http://www.ehow.com/facts_6199916_patentlandscaping_.Html 
 

រដបៀបដរៀបចំរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - ជំហានសត្មាប់វភិាគទិ្ែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - YouTube - 

http://www.youtube.com/watch?v=Y74xZhV7UGI 
 

ការវភិាគទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  IP-Search, The Untapped Potential of Patent 

Data, IP-Search, Switzerland – https://www.ip-search.ch/fileadmin/user_upload/ip-
search/e/umfeldanalyse_e.pdf 
 

Intellogist Interview with Matt Luby, how to define a patent landscape – 

http://intellogist.wordpress.com/2011/08/23/interview-with-matthew-luby-how-to-define-a-

patentlandscape/ 

 

ដរើអវីជារបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិរត្បាកែ ដ ើយដ រុអវីវាមានសារៈ
សំខាន់? Mark Lloyd, Ambercite – 

http://www.ambercite.com/index.php/amber/entry/what-exactly-is-a-patent-landscape-and-

why-is-ituseful 
 

ការសិកាពីទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម:ការដត្បើត្បាស់កនុងប្ផ្សនការយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ 
Mark Pohl –http://www.licensinglaw.net/files/Patent_Landscaping_Study.pdf 
 

ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកត្មិ្រខពស់ ប្ែេមានត្កា វិចដត្ចើន - AcclaimIP - 

https://www.acclaimip.com/node/121 
 

រដបៀបបដងកើរទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើត្បាស់ត្បព័នធទិ្ននន័យឥរគិរកនត្ម្( 

ែូចជា USPTO & ESP@CENET) - 

http://intellogist.wordpress.com/2011/08/23/interview-with-matthew-luby-how-to-define-a-patentlandscape/
http://intellogist.wordpress.com/2011/08/23/interview-with-matthew-luby-how-to-define-a-patentlandscape/
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http://www.slideshare.net/MedicineAndHealth/how-to-do-patent-landscapingusing-free
databases-eguspto-espcenet-how-to-do-patent-landscapingusing-free-databases-eg-uspto-
espcenet 
 

ដរើអវីជាទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - LegalZoom - http://info.legalzoom.com/patent-

landscaping-20459.html 
 

ត្បព័នធទិ្ននន័យ និងរបាយការណ៍ពីឧបករណ៍ - Intellogist Wiki - 

http://www.intellogist.com/wiki/Category:Intellogist_Reports 
 

ម្គគុដទ្ាសន៍វភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - 
https://sites.google.com/site/analyzingpatenttrends/using-patent-data 
 

ដរើអវីជាបណាត ញវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - Ambercite - 

http://www.ambercite.com/index.php/ambermap/what-is-network-patent-analysis 
 

ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - Nick Peters, Pinterest - 

http://pinterest.com/nbpeters/patent-analysis/ 
 

សូច ករវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសថិរិ ជាម្ដធាបាយកំណរ់ត្បដទ្សតាម្ជំ ញ   
បដចាកវទិ្ា- http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247936 

 

ដសៀវដៅវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកត្មិ្រខពស់ - Crafitti Consulting - 

http://www.slideshare.net/crafitticonsulting/advanced-patent-analysis-work-book 
 

ប្សវងយេ់ពីទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់អនក – ដម្ធាវតី្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម–
http://www.patentlawyermagazine.com/understanding-your-patentlandscape/?
goback=%2Egde_44433_member_247448288%2Egde_44433_member_247736241 

បេក់អនកវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - ការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងកម្មវធីិែំដណើ រ
ការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការអនុវរតេែ -http://thepatentanalyst.wordpress.com 

 

១១.២ LinkedIn Groups ននទិ្ែាភាពនិងការវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម   
ការស្រសាវត្ជាវនិងទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - 

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=110874&trk=anet_ug_hm 
 

IP Intelligence - http://www.linkedin.com/groups?gid=124885&trk=myg_ugrp_ovr 
 

Patinformatics - http://www.linkedin.com/groups?gid=2391676&trk=myg_ugrp_ovr 

http://www.linkedin.com/groups?gid=2391676&trk=myg_ugrp_ovr
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Patent Landscaping Innovations - http://www.linkedin.com/groups/Patent-Landscaping-
Innovations-1883637?trk=myg_ugrp_ovr 
 

ការវភិាគនិងទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - http://www.linkedin.com/groups/Patent-

Analysis-Landscaping-1794428?trk=myg_ugrp_ovr 
 

ត្កុម្ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  - 
http://www.linkedin.com/groups?gid=76745&trk=myg_ugrp_ovr 
 

ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម- 
http://www.linkedin.com/groups?gid=2846540&trk=myg_ugrp_ovr 
 

Competitive Intelligence from Patent Analytics - 

http://www.linkedin.com/groups/Competitiveintelligence-from-patent-analytics-
3891330?trk=myg_ugrp_ovr 
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–http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ 
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ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  - អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអង់ដគេស - 

http://www.ipo.gov.uk/informatics-reports 
 

White Papers– Griffith Hack – http://www.griffithhack.com.au/mediacentre-White
PapersArchive 

របាយការណ៍េម្ែិរអំពីបដចាកវទិ្ា–Gridlogics 

http://www.patentinsightpro.com/index.html 

របាយការណ៍ទិ្ែាភាព ITTI – Franklin Pierce Law Center – http://law.unh.edu/franklin-

pierce-ipcenter/international-technology-transfer-institute/projects 
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http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/alerta_tecnologico 
 

Alertas Tecnológicas (ភាសាដអសា ញប្រប ុដណាណ ោះ) - INAPI Chile - 

http://www.inapiproyecta.cl/605/w3-propertyvalue-1363.html 
 

Boletines Tecnológicos (ភាសាដអសា ញប្រប ុដណាណ ោះ) - SIC Colombia -

http://www.sic.gov.co/boletinestecnologicos.#tab1 
 

ប្ផ្សនទី្បដចាកវទិ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (ភាសាជប ុនប្រប ុដណាណ ោះ) – JPO Japan - 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/tokumap.htm 
 

Boletines Tecnológicos (ភាសាដអសា ញប្រប ុដណាណ ោះ) - OEPM Spain - 

http://www.oepm.es/en/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia
_tecnologica 
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សាវតាគដត្មាង 
  របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ (PLR) ត្រូវបានដរៀបចំដៅកនុងបរបិទ្នន
សកម្មភាពសតីពីទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់WIPO។ សកម្មភាពទាំងដនោះ ក់ព័នធនឹងការ
ដរៀបចំរបស់ PLRs ដេើត្បធានបទ្ប្ែេ ក់ព័នធនឹងត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍ ការជត្ម្ុញការវភិាគ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការដធវើអាជីវកម្មដេើព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកនុងត្បដទ្សកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍។ 
              PLR សតីពីដត្បងែូងប្ែេ ក់ព័នធនឹងបដចាកវទិ្ាដនោះ ត្រូវបានដរៀបចំដ ើងដោយ ស ការ
ជាមួ្យអងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា មា ដ សីុ (MyIPO) និងត្កុម្ត្បឹកាដត្បងែូងមា ដ សីុ (MPOB)។ 
ឧសា កម្មដត្បងែូង គឺជាប្ផ្សនកមួ្យោ ងសំខាន់ននដសែាកិចារបស់ត្បដទ្សមា ដ សីុ និងដែើររួ ទី្
ោ ងសំខាន់ផ្សងប្ែរចំដ ោះដសែាកិចាដផ្សសងដទ្ៀរដៅរំបន់អាសីុអាដគនយ៍ អាដម្រកិឡាទី្ននិងអាន្ត វិក។ 
របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសកេ កនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ាដត្បងែូង ត្រូវរមួ្ជាមួ្យ
សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេកំពុងត្ររួពិនិរយ ប្ែេបានោក់ដៅត្បដទ្សមា ដ 
សីុ ដោយមានការគំត្ទ្ពីអងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា មា ដ សីុ(MyIPO)។ 

ដត្កាយពីបញ្ា ប់របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សិកាេ សាោថាន ក់រំបន់ ត្រូវ
បានដសនើដ ើងប្ែេនឹងដរៀបចំដៅកនុងត្បដទ្សមា ដ សីុ ដោយមានការចូេរមួ្ពីសាថ ប័នសាធារណៈ
និងឯកជនម្កពីត្បដទ្សមា ដ សីុនិងត្បដទ្សដផ្សសងដទ្ៀរដៅកនុងរំបន់ (ែូចជា  វីេីពីន  ឥណឌូ ដន
សីុ) ប្ែេដធវើការដៅកនុងវស័ិយដត្បងែូង ដែើម្បីបងាា ញពួកដគពីទិ្ែាភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  ននដត្បងែូង 
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ចូេរមួ្ដៅកនុងសិកាេ សាោដនោះ នឹងត្រូវបានកំណរ់អរតសញ្ញា ណ ដោយមានជំនួយពី MyIPO និង
ត្កុម្ត្បឹកាដត្បងែូងមា ដ សីុ។ របាយការណ៍ដនោះត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ដេើកកម្ពស់ការយេ់
ែឹងសតីពីនិងការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងវភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ
ជាឧបករណ៍អាជីវកម្មឆ្េ រនវនិងប្ផ្សនការយុទ្ធសាស្តសតននការអភិវឌ្ឍ និងការវនិិដោគដៅកនុងការស្រសាវ
ត្ជាវ។ 
            របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយប្ កអំពីដត្បងែូង ប្ែេមានវសិាេ
ភាពដេើសកម្មសភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិកនុងត្បដទ្ស វីេីពីន ដត្គងនឹងដធវើដ ើងដោយ
អងគភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  វីេីពីន (IPOPHL)។ ទិ្ននន័យដនោះនឹងយកដៅដត្បៀបដធៀបជាមួ្យរបាយ
ការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសកេ និងអាចបដត្ម្ើភាគី ក់ព័នធកនុងវស័ិយដត្បងែូងដៅ
ត្បដទ្សមា ដ សីុ ដែើម្បកំីណរ់អរតសញ្ញា ណនែគូសកាត នុពេ។ 

១. ដគេបំណងនន RFQ / RFP 
I. វសិាេភាពននគដត្មាង 

ែូងដត្បងជាែំណំាដត្បងប្ែេផ្សតេ់ទិ្ននផ្សេខពស់បំផុ្សរ ដ ើយដត្បងែូងប្ែេផ្សេិរពីត្គប់វា គឺ
ជាត្បភពែ៏សំខាន់និងមាននិរនតរភាពទាំងសត្មាប់ម្ាូបអាហារ ជីវឥនធនៈនិងផ្សេិរផ្សេដផ្សសងដទ្ៀរ។ 
របាយការណ៍ដនោះ ដធវើដ ើងកនុងដគេបំណងដសុើបអដងករសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាក់ទ្ង
ដៅនឹងបដចាកវទិ្ាកនុងវស័ិយែូចខាងដត្កាម្: ក) ផ្សេិរកម្ម ដត្បងែូង ែូចជា ការោំែុោះនិងការត្បមូ្េ
ផ្សេ ែំដណើ រការផ្សេិរផ្សេ ដត្បងែូងដៅ ការចត្មាញ់ដត្បង។ ទំាង បដចាកវទិ្ា ក់ព័នធនឹងដត្បងែូង
ប្ែេបានពី mesocarpននប្ផ្សេ និង ដត្បងែូង Kernel ប្ែេបានដចញពីប្ផ្សេ Kernel នឹងត្រូវបានរាប់
បញ្ាូ េ ខ) ត្បពឹរតិកម្មកាកសំណេ់ពីផ្សេិរកម្មដត្បងែូង ការចត្មាញ់ ជីវជារិរកុេជារិ ការដត្បើត្បាស់    
ជីវមា ស់ដត្បងែូងដោយផ្សេិរផ្សេប្ែេផ្សេិរដោយដត្បងែូង សត្មាប់ម្ាូបអាហារ និងដភសជជៈ 
ដត្គឿងសមាែ ង ជីវឥនធនៈនិងវស័ិយឧសា កម្មដផ្សសងដទ្ៀរ។ 

របាយការណ៍ទិ្ែាភាព នឹងស្រសាវត្ជាវរកកកម្មប្ែេបានបងាា ញកនុងការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្ម (សត្មាប់ដគេបំណងនន ToR ដនោះ  កយ "ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម" រមួ្មានទំាង
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងម្ ូប្ែេមានអរថត្បដោជន៍) ។ អកសរសាស្តសត ប្ែេមិ្នមានេកេណៈ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មក៏គួរត្រូវបានស្រសាវត្ជាវនិងវភិាគ។ 
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របាយការណ៍ គួរពិពណ៌ ពីគំរ ូ និងនិ ន ការននសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ដោយ
បញ្ាូ េទំាងសដង់ោរការវភិាគសថិរិននេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវ ែូចជារកកករអាជីកម្មនិងជាសាថ ប័នសំខាន់ៗ 
និងមាា ស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ការស ការ ភូមិ្សាស្តសដត្បភពរកកកម្ម (ត្បដទ្សអាទិ្ភាព 
ការោិេ័យោក់ កយែំបូង) និងការពត្ងីកភូមិ្សាស្តសតននកិចាការ រ (ការោិេ័យោក់ កយប ា ប់) 
សកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីដពេមួ្យដៅដពេមួ្យ ការប្ចកចាយ សកម្មភាពត្បកាស      
នីយបត្ររកកកម្ម ដោយត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា ែូចជាសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននវទិ្ាសាថ ន
ស្រសាវត្ជាវនិងសាកេវទិ្ាេ័យ ក៏ែូចជាកិចាស ការរវាងគន ឬ រវាងពួកដគនិងអងគភាពឯកជន គួរ
ត្រូវបានវភិាគនិងកំណរ់ដោយប្ កពីគន ។ ជាពិដសស វាកយសពាប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់សរដសរ
របាយការណ៍ និងការចារ់ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ា គួរមានសងគរភាពជាមួ្យវាកយសពាប្ែេដត្បើត្បាស់
ដោយសកម្មភាពសាថ ប័នកនុងវស័ិយដនោះ។ 
          បណតុំ ទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចុងដត្កាយ មានកនុងទ្ត្ម្ង់ Excel  ចំប្ណកឯសំណំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីមួ្យៗ នឹងរភាជ ប់ដៅនឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយដពញដេញដៅដេើESPACENET 
ដែើម្បីអាចឲ្យអនកអាចចូេដៅកាន់ព័រ៌មានពីសំណំុនិងសាថ នភាពចាប់នន សមាជិកសំណំុ។ 

របាយការណ៍ មិ្នដផ្ទត រដេើទិ្ែាភាពសុពេភាពននកិចាការ រ ឬដសរភីាពត្បរិបរតិ ែូចជា ការ
មិ្នដសុើបអដងករថាដរើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ទ្ទួ្េបានកិចាការ រននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាស 
នីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យ បានចូេជាធរមាន ឬដៅមានសុពេភាព។ ដសចកតីអោះអាងចំាបាច់ដត្បើ
ត្បាស់ប្រជាម្គគុដទ្ាសន៍ទូ្ដៅ ដរើកម្មវរថុណាខេោះប្ែេត្រូវបានអោះអាងថាជារកកកម្ម។ ប ុប្នតដែើម្បវីាយ
រនម្េពីកត្មិ្ររកកកម្មននសំណំុេិខិរដសនើសំុ ត្រូវមានការស្រសាវត្ជាវសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
នីមួ្យៗ ថាដរើសំណំុមានោ ងដហាចណាស់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយមួ្យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ
ទ្ទួ្េបានកិចាការ រមួ្យប្ែរឬដទ្ (ប្ផ្សែកដេើដេខកូែដបាោះពុម្ពផ្សាយននសមាជិកសំណំុត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្ម)។ 
          បប្នថម្ពីដនោះ  ដគេបំណងសំខាន់ននរបាយការណ៍ដនោះ គឺដធវើជាគំរបូ្ណ ំពីរដបៀបស្រសាវត្ជាវ
កម្មវរថុបដចាកដទ្សជាក់ោក់ កនុងត្បព័នធទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានស្រសាប់។ ការ
ពនយេ់េម្ែិរននយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវប្ែេបានអនុវរត រមួ្ទំាងបញ្ញា ត្ប ម្និងប្ែនកំណរ់ននការ
ស្រសាវត្ជាវ រមួ្ជាមួ្យនឹងបញ្ញា ប្ែេបានចងត្កងនិងអាចស្រសាវត្ជាវម្តងដទ្ៀរ គឺជាធារុែ៏សំខាន់នន
របាយការណ៍ (សូម្ដម្ើេ៣.៤)។ 

២.បញ្ជ ីដសវា 
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 ដរៀបចំនិងផ្សតេ់របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានគុណភាពខពស់ កនុង
ទ្ត្ម្ង់ word  ជាភាសាអង់ដគេស  ដធវើតាម្ទ្ត្ម្ង់ម្គគុដទ្ាសន៍ ប្ែេផ្សតេ់ដោយ WIPO ដៅឲ្យភា
គីកិចាសនា 

 បញ្ាូ េដសចកតីពណ៌ េម្ែិរពីវធីិសាស្តសត ដោយមានការដេើកដ ើងពីឧបករណ៍និងបណាត ញ
ស្រសាវត្ជាវប្ែេដត្បើត្បាស់ទំាងអស់ រមួ្ជាមួ្យនឹងគុណសម្បរតិននវធីិសាស្តសតនីមួ្យៗ ប្ែេត្រូវ
បានដត្បើត្បាស់ 

 ផ្សតេ់នូវអនតរការ ី និងបណតុំ ទិ្ននន័យចុងដត្កាយ រមួ្ទាំងេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវកនុងទ្ត្ម្ង់ 
Excel  (ឬទ្ត្ម្ង់ដផ្សសងដទ្ៀរ  ប្ែេចារ់ទុ្កថាសម្ស្រសប) ភាជ ប់ដៅនឹងឯកសារត្បកាសនីយ     
បត្ររកកកម្មដពញដេញដៅដេើ ESPACENET និងបដចាកវទិ្ានិងត្បដភទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេ
ចំាបាច់ និងបានពិភាកាជាមួ្យដេខាធិការោា នរបស់ WIPO 

 ផ្សតេ់នូវទិ្ននន័យគំត្ទ្ែេ់ត្កា វិចនិងសថិរិ 
 ដត្បើត្បាស់ត្រឹម្ត្រូវនិងសម្ស្រសប  និងខុសៗគន សត្មាប់ឧបករណ៍វភិាគរបូភាព ការបងាា ញ

ករណីសតីពីឧបករណ៍វភិាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗែេ់អនកដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាស    
នីយបត្ររកកកម្ម 

 ផ្សតេ់ការគំត្ទ្ែេ់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមា ដ សីុ កនុងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយ   
បត្ររកកកម្មកនុងទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិរបស់ខេួន និងសត្ម្បសត្ម្ួេែេ់ការ
ដត្បើត្បាស់បណាត ញស្រសាវត្ជាវប្ែេត្បហាក់ត្បប្ េ 

 បញ្ាូ េេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវរបស់មា ដ សីុ ដៅកនុងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម និងដត្បៀបដធៀបដៅនឹងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពសកេ 

 ការផ្សតេ់ធារុផ្សសំ(ជាចម្បង ការរកដ ើញសំខាន់ នៗនរបាយការណ៍) សត្មាប់ដរៀបចំ Infographic ។  

៣.េទ្ធផ្សេ 
ការស្រសាវត្ជាវ គួរកំណរ់អរតសញ្ញា ណសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានត្បភពពីប្ែន

យុតាត ធិការប្ែេការដបាោះពុម្ពផ្សាយជាប្ផ្សនកមួ្យននឯកសារ 98  អបបបរមាននសនធិសញ្ញា  PCT ដោយ
មិ្នគិរថា មានការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាមួ្យនន
សមាជិកសំណំុណាមួ្យដ ើយ។ 

                                                           
98 http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/04-01-01.pdf 
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ដបកេភាពប្ែេទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ រពឹំងឲ្យផ្សតេ់របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ជាភាសាអង់ដគេស កនុងទ្ត្ម្ង់ប្ែេកំណរ់ដោយ WIPO ដោយពិចារណាពីដគេបំណងប្ែេ
បានដេើកដ ើងខាងដេើ និងោ ងដហាចណាស់មានបញ្ាូ េប្ផ្សនកែូចខាងដត្កាម្: 

 ៣.១ ដសចកតីសដងេបបប្នថម្ 
ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ មានដសចកតីសដងេប ៣-៤ ទំ្ព័រ ប្ែេមានេកេណៈកំណរ់ពី ដគេ

នដោបាយនិងការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត។ ប្ផ្សនកដនោះគួរប្របញ្ញជ ក់ពីការរកដ ើញ ប្ែេ ក់ព័នធនឹង
ការរកដ ើញដផ្សសងដទ្ៀរ ឬទិ្ននន័យដផ្សសងដទ្ៀរកនុងេកេណៈេម្ែិរ ដែើម្បីជួយសត្ម្េួែេ់ការពិភាកា
ដគេនដោបាយ ក់ព័នធ និងការដត្បើត្បាស់ទិ្ននន័យប្ែេផ្សដេ់ឲ្យតាម្រយៈរបាយការណ៍។ ដបកេភាព
ប្ែេទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ នឹងផ្សតេ់ផ្សងប្ែរនូវទិ្ននន័យនិងការគំត្ទ្ចំាបាច់ែេ់ដេខាធិការោា ន 
WIPO និងអនកផ្សតេ់ Infographic ដែើម្បីបំដពញ Infographicកនុងដគេបំណងផ្សសពវផ្សាយ។ 

 ៣.២ ប្ផ្សនកដសចកតីដផ្សតើម្ 
ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ គួរពនយេ់ខេីៗពីដគេបំណងនិងវសិាេភាពននរបាយការណ៍ និង

កនុងត្កបខណឌ របស់វា ។ 

៣.៣ប្ផ្សនកបដចាកវទិ្ា 
ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ គួរដរៀបរាប់អំពីត្បដភទ្ដផ្សសងននបដចាកវទិ្ាប្ែេទាក់ទ្ងដៅនឹងផ្សេិរ

កម្មដត្បងែូង ត្បត្ពឹរតិកម្មកាកសំណេ់ពីផ្សេិរកម្មដត្បងែូងនិងការដត្បើត្បាស់កាកសំណេ់ទំាងដនោះ
សត្មាប់ដត្គឿងសំអាង ឱសថ្ ជីវឥនធនៈនិងឧសា កម្មដផ្សសងដទ្ៀរ។ ត្បដភទ្នីមួ្យៗ គួរត្រវូបាន
បងាា ញជាមួ្យសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាក់ោក់។ ប្ផ្សនកដនោះគួរបងាា ញេម្ែិរដៅ
ដេើឧបសម្ព័នធ ប្ែេត្រូវអនុវរតចំដ ោះសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅកនុងត្បព័នធទិ្ននន័យ (តារាង 
Excel )។ 

៣.៤ ការពិពណ៌ ពីវធីិសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ និងការកត្មិ្រ 
ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ គឺមានសារៈសំខាន់ចំដ ោះដគេបំណងននគដត្មាង ដែើម្បីអភិវឌ្ឍ

ឧបករណ៍កនុងការទ្ទួ្េបាន និងដធវើអាជីវកម្មដេើព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ របាយការណ៍ 
គួរពនយេ់ពីវធីិសាស្តសតស្រសាវត្ជាវេម្ែិរ ែូចជា រដបៀបបដងកើរនិងកំណរ់សំណួរននការស្រសាវត្ជាវ (ការ
ដរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ គួរជាប្ផ្សនកមួ្យននរបាយការណ៍ចំប្ណកឯសំណួរននស្រសាវត្ជាវ ត្រូវ
បញ្ាូ េកនុងឧបសម្ព័នធ) រដបៀបកំណរ់និមិ្រតសញ្ញា ចំណារ់ថាន ក់ និងកត្មិ្រននអរថត្បដោជន៍របស់វា
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ចំដ ោះការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងវស័ិយបដចាកវទិ្ា រដបៀបស្រសង់អាគរោា ន ត្បព័នធ
ទិ្ននន័យប្ែេដត្បើត្បាស់។េ។ 

 ប្ផ្សនកដនោះគួរពិភាកាអំពីភាពេំបាក ការកត្មិ្រ និងការដេើកប្េងប្ែេអាចទ្ទួ្េយកបាន 
 ក់ព័នធនឹងការរេឹំកនិងភាពជាក់ោក់។ ជាពិដសស ឥទ្ធិពេននការរមួ្បញ្ាូ េត្បព័នធចំណារ់ថាន ក់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងគន  ែូចជា CPC និង FI ដែើម្បីដធវើឲ្យកាន់ត្បដសើរដ ើងនូវការរេឹំកដេើ
ការដត្បៀបដធៀបដៅនឹង IPCដែើម្ប្ែេប្ផ្សែកដេើការស្រសាវត្ជាវ  ។ យុទ្ធសាស្តសតដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បីដធវើ
ឲ្យមានភាពត្បដសើរដ ើងននការរេឹំក គួរមានការពនយេ់ផ្សងប្ែរ ែូចជា ដោយបប្នថម្ ឬដធវើបងគុំ កយ
គនេឹោះននការស្រសាវត្ជាវ ឬការវភិាគអាគរោា ន។ ភ័សតុតាងមួ្យចំនួនក៏គួរបញ្ាូ េផ្សងប្ែរ។ 

របាយការណ៍ គួរមានបញ្ាូ េនូវការពនយេ់ពីការកត្មិ្រននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពី
បណាត ត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍និងត្បដទ្សដសែាកិចាកនុងេកេណៈអនតរកាេ ែូចជា ទិ្ននន័យសំណំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្គបែណត ប់ដោយត្បព័នធទិ្ននន័យ ប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់ការស្រសាវត្ជា
វ។ ដេើសពីដនោះដទ្ៀរ េកេណៈដោយប្ ក ឬភាពេំបាកទាក់ទ្ងដៅនឹងការស្រសាវត្ជាវកម្មវរថុជាក់
ោក់ដនោះ គួរត្រូវបានបងាា ញរមួ្ជាមួ្យវធីិសាស្តសត ដែើម្បីជំនោះដេើបញ្ញា ត្ប ម្ប្ែេ ក់ព័នធ។ 

របាយការណ៍គួរបញ្ាូ េដៅកនុងប្ផ្សនកដនោះនូវការពិពណ៌ ពីវធីិសាស្តសតការ់បនថយសំណំុ។ 
របាយការណ៍ទំាងអស់ដនោះ និងការវភិាគសថិរិ គួរប្ផ្សែកដេើដគេគំនិរននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មធម្មតា ឬត្បហាក់ត្បប្ េដៅនឹងដគេគំនិរសំណំុ ែូចជា សំណំុ Fampat ឬ Thomson DWPI 
។ ការការ់បនថយសំណំុ មិ្នគួរប្ផ្សែកដេើដគេគំនិរការពត្ងីកសំណំុ (Inpadoc)។ ប ុប្នត វាអាចមាន
ត្បដោជន៍ ត្បសិនដបើអនកដត្បើដសវា បានបញ្ាូ េព័រ៌មានឬការវភិាគទាក់ទ្ងនឹងការពត្ងីកសំណំុ ែូច
ជាថាដរើសំណំុធម្មតាពីរ សថិរកនុងការពត្ងីកសំណំុប្រមួ្យ ឬរដបៀបដត្បៀបដធៀបទំ្ ំខុសគន ននការ
ពត្ងីកសំណំុប្រមួ្យ។  
៣.៥ ការវភិាគននសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
 របាយការណ៍ គួរបញ្ាូ េការវភិាគសថិរិននសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រមួ្ទំាងរបូ 
ភាពសម្រម្យ ស្រសបតាម្ទិ្ែាភាពោ ងដហាចណាស់ែូចខាងដត្កាម្: 
 (១) ចំនួនសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតា (ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពីការពត្ងីកសំណំុ ឬ 
INPADOC មានត្បដោជន៍ណាស់) និងការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (ែូចជាសមាជិក
សំណំុទំាងអស់) សរបុទំាងអស់ និងកនុងរយៈដពេឆ្ន ំអាទិ្ភាព(ឆ្ន ំមុ្ន) ទំាងទំ្ ំសំណំុត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មជាម្ធយម្  និងទំ្ ំសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធំបំផុ្សរ។ 
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 (២) ភាគរយននចំនួនសំណំុប្ែេមានោ ងដហាចណាស់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយ    
បត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រមួ្យ (ត្រូវកំណរ់ប្រតាម្ត្បដភទ្ដេខកូែននការដបាោះពុម្ព
ផ្សាយ ែូចជា ទិ្ននន័យសាថ នភាពចាប់ ចំាបាច់ប្ែេត្រវូស្រសាវត្ជាវ ជាអាទ្ិ៍ ដែើម្បីកំណរ់ថាដរើមាន
ការដធវើដមា ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប ា ប់ពីបណតឹ ងជំទាស់)  ទំាងអស់និង កនុងមួ្យឆ្ន ំអាទិ្ភាព
(ឆ្ន ំមុ្ន)។ 
 (៣)ភាគរយសរបុទំាងអស់ននសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានោ ងដហាចណាស់
សមាជិក PCT មួ្យ និងកនុងមួ្យឆ្ន ំអាទិ្ភាព(ឆ្ន ំមុ្ន)។ 
 (៤)  ការប្ចកចាយសរបុទាំងអស់ដេើ "បណាត ត្បដទ្សអាទិ្ភាព"  ែូចជា ចំនួនសំណំុប្ែេ
បានោក់ កនុងការោិេ័យោក់ កយអាទិ្ភាពែំបូងដគ  គឺ ការោិេ័យោក់ កយែំបូង(OFF) រមួ្
ទំាងការោិេ័យអនតរជារិរបស់ WIPO ប្ែេជាការោិេ័យទ្ទួ្េ កយដសនើសំុ PCT និងកនុងមួ្យឆ្ន ំ
អាទិ្ភាព(ឆ្ន ំមុ្ន)។ របាយការណ៍ត្រូវមានបញ្ាូ េទំាងការវភិាគសំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ
មានត្បភពពីត្បដទ្សមា ដ សីុ ត្បដទ្ស វីេីពីន ឥណឌូ ដនសីុ ដត្បសីុេ កូ ំុប ី   ប ុប្នតក៏មានបណាត
ត្បដទ្សដផ្សសងៗដទ្ៀរម្កពីរំបន់អាសីុ  អាដម្រកិឡាទី្ន និងអាន្ត វិក ដោយសារប្រសារៈសំខាន់នន     
បណាត ត្បដទ្សនិងរំបន់ទំាងដនោះ ចំដ ោះឧសស កម្ម/ ទី្ផ្សារដត្បងែូង  និងសកាត នុពេសត្មាប់ការ
ដផ្សារបដចាកវទិ្ានិងភាពជានែគូរ។ 
 របាយការណ៍ នឹងបំដពញបប្នថម្ដោយទិ្ននន័យននការោក់ កយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ជារិ ទាក់ទ្ងដៅនឹងដត្បងែូងកនុងត្បដទ្សមា ដ សីុ ប្ែេត្រូវផ្សតេ់ឲ្យដោយ MyIPO ដ ើយត្រវូបាន
រពឹំងថាមានការដត្បៀបដធៀបសកម្មភាពជារិរបស់មា ដ សីុជាមួ្យនឹងសំណំុេិខិរដសនើសំុ PCT កនុង 
OFF ឬ OSF កនុងត្បដទ្សមា ដ សីុ។ អនកចុោះកិចាសនា ត្រូវរពឹំងឲ្យជួយ MyIPO កនុងការវាយរនម្េ
ព័រ៌មានទំាងដនោះ និងដធវើការជាមួ្យគន  កនុងការកំណរ់យុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវឲ្យបានសម្ស្រសប និងដត្បើ
ត្បាស់សំណួរប្សវងរកជាក់ោក់ ប្ែេធា ឲ្យទ្ទួ្េេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវត្បហាក់ត្បប្ េគន  
ប្ែេផ្សដេ់ដោយអនកចុោះកិចាសនាកនុងការវភិាគទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសកេនិងរំបន់។  
អនកចុោះកិចាសនា  ត្រូវរពឹំងឲ្យបញ្ាូ េេទ្ធផ្សេទិ្ននន័យជារិមា ដ សីុដៅកនុងរបាយការណ៍  វភិាគនិង
ដត្បៀបដធៀបទិ្ននន័យទំាងដនោះ ជាមួ្យេទ្ធផ្សេសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសកេ។ 
 (៥) ការប្ចកចាយសរបុទាំងអស់តាម្ភូមិ្សាស្តសតននការពត្ងីក ែូចជា សមាជិកសំណំុ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានោក់ដៅការោិេ័យោក់ កយប ា ប់(OSF) ណាមួ្យ ប ា ប់ពី
ការោក់ កយអាទិ្ភាពដៅ OFF និងកនុងមួ្យឆ្ន ំអាទិ្ភាព(ឆ្ន ំមុ្ន)។ ការប្ចកចាយនន OSF ត្រូវបាន
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កំណរ់ថា មិ្នមាន OFF ែូចជា ការោក់ កយប ា ប់ដៅកនុងត្បដទ្ស OFF  ប្ែេមានត្បភពម្កពី
ឯកសារអាទិ្ភាព មិ្នគួររាប់បញ្ាូ េដ ើយ។ OSF នីមួ្យៗ គួររាប់ប្រម្ដងប ុដណាណ ោះ។ 
 (៦) ការប្ចកចាយតាម្ភូមិ្សាស្តសតននសញ្ញជ រិអនកោក់ កយដសនើសំុ (ចំដ ោះសំណំុប្ែេមាន
អនកោក់ កយដសនើសំុដត្ចើន សញ្ញជ រិនីមួ្យៗ ត្រវូរាប់ោច់ដោយប្ កពីគន  ែូចជា សថិរិមិ្នគួរកត្មិ្រ
ត្រឹម្សញ្ញជ រិអនកោក់ កយដសនើសំុកនុងបញ្ជ ីែំបូងដ ោះដទ្)។ 
 (៧) ការប្ចកចាយតាម្ភូមិ្សាស្តសតននសញ្ញជ រិរកកករ (ចំដ ោះសំណំុប្ែេមានរកកករដត្ចើន 
សញ្ញជ រិនីមួ្យៗ គួររាប់ោច់ដោយប្ កពីគន   ែូចជា សថិរិមិ្នគួរកត្មិ្រត្រឹម្សញ្ញជ រិរកកករកនុងបញ្ជ ី
ែំបូងដ ោះដទ្)។ 
 (៨) អនកោក់ កយដសនើសំុប្ែេសកម្មបំផុ្សរ (កំពូេទំាង២០)  ប្បកប្ចកតាម្វស័ិយប្ែេពួក
ដគរំណាង (ឧសា កម្ម អប់រ/ំស្រសាវត្ជាវ/វស័ិយសាធារណៈ បុគគេ) ការប្ចកចាយតាម្ភូមិ្សាស្តសត  
ការោិេ័យ OFF ការដត្បើត្បាស់ OSF សត្មាប់ពត្ងីកបប្នថម្ សកម្មភាពតាម្ ដពេដវោ  ដែើម្ដ ើ
អាជីវកម្មប្ែេ ក់ព័នធ ែូចជាការរភាជ ប់ោ ងជិរសនិទ្ធរវាងអនកោក់ កយដសនើសំុដផ្សសងគន   ត្បដភទ្     
បដចាកវទិ្ាននសំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។  
 (៩) រកកករសកម្មបំផុ្សរ (កំពូេទំាង២០) បុរតសម្ព័នធរបស់ពួកដគកនុងឧសា កម្ម  អប់រ/ំការ
ស្រសាវត្ជាវ / វស័ិយសាធារណៈ  សញ្ញជ រិ សកម្មភាពតាម្ដពេដវោ  ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ាននការប្កនចន
កាកសំណេ់ដ ើងវញិតាម្ត្បព័នធដអ ិចត្រូនិក ប្ែេបានោក់សំណំុេិខិរដសនើសំុត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ។ 
 (១០) បណាត ញស ការកនុងចំដណាម្អនកោក់ កយដសនើសំុនិងរកកករ។ 
 (១១) ចំនួនននអាគរោា ន ែូចជាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម  ប្ែេត្រវូបានដធវើអាគរោា ន      
ញឹកញាប់ ប្ែេអាចត្គបែណត ប់រកកកម្មចម្បងៗ។  
 ការវភិាគ គួរដធវើដ ើងជារមួ្ (ចំដ ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក់ព័នធទំាងអស់) និងោច់
ដោយប្ កពីគន  ត្បសិនដបើចំាបាច់ ចំដ ោះត្បដភទ្ដផ្សសងៗននសមាសធារុ ឬបដចាកវទិ្ា។ 
 ដបកេភាពប្ែេទ្ទួ្េបានដជាគជ័យ នឹងត្រូវបានអដញ្ជ ើញឲ្យបញ្ាូ េការវភិាគ និងរបូភាព
បប្នថម្ ប្ែេដគរកដ ើញថាវាមានការចាប់អារម្មណ៍ ឬមានេកេណៈប្ណ ំកនុងែំណាក់កាេវភិាគ។  
មានការសាវ គម្ន៍រាេ់ការដសនើ   កនុងសំដណើ ដ្េើយរបដៅនឹង RFP ។ 

៣.៦ ឧបសម្ព័នធ 
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 (១) តារាង (តារាងExcel) ប្ែេរដត្ម្ៀប (ែូចជា កាេបរដិចឆទ្) នឹងបំដពញមុ្ខងារ ប្ែេរមួ្
បញ្ាូ េរាេ់សំណំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតាប្ែេ ក់ព័នធ។ សំណំុធម្មតានីមួ្យគួរត្រវូបាន
កំណរ់ដោយដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយននសមាជិកសំណំុប្រមួ្យ ប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ វាជាការេែ
ដោយបញ្ាូ េដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយ PCT ត្បសិនដបើមាន។ ត្បសិនដបើសំណំុ គម នសមាជិកសំណំុ PCT 
សមាជិកសំណំុដៅកនុងតារាង ោ ងដហាចណាស់វាគួរជាសមាជិក ប្ែេត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយជា
ភាសាអង់ដគេសនិងជាឯកសារអាទិ្ភាពែំបូងប្ែេកំណរ់សំណំុ។ 
  ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយនីមួ្យៗ ប្ែេកំណរ់អរតសញ្ញា ណសំណំុមួ្យ គួរផ្សារភាជ ប់ដៅនឹង 
ESPACENET ដែើម្បអីាចឲ្យដម្ើេការដបាោះពុម្ពផ្សាយទំាងមូ្េ និងសំណំុ INPADOC ប្ែេ ក់ព័នធ 
និងសាថ នភាពប្ផ្សនកចាប់ននសមាជិកសំណំុដ ោះ។ ត្បសិនដបើ ESPACENET មិ្នមានបញ្ាូ េការដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយ ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយ វាគួរភាជ ប់ដៅនឹងទិ្ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឥរគិរកនត្ម្ដផ្សសង
ដទ្ៀរ ប្ែេមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយ (ជាការេែ គួរបញ្ាូ េត្បព័នធទិ្ននន័យរបស់ការោិេ័យដបាោះពុម្ព
ផ្សាយ ត្បសិនដបើមាន) ។ 
 តារាងគួរបញ្ាូ េបប្នថម្ោច់ដោយប្ កនូវជួរ រ សត្មាប់សំណំុនីមួ្យៗ (ប្ែេបានម្កពី
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយប្ែេរំណាងឲ្យសំណំុ): 
 - ចំណងដជើង 
 - ោ ងដហាចណាស់ដសចកតីអោះអាងែំបូង 
 - ដឈាម ោះអនកោក់ កយដសនើសំុ 
 -ការបងាា ញថាោ ងដហាចណាស់អនកោក់ កយដសនើសំុមាន ក់ គឺជាអងគភាពឯកជន និង / ឬ   
សាធារណៈ (ដឈាម ោះបុគគេ   មិ្នត្រូវបានចារ់ទុ្កជាអងគភាពឯកជនបឬសាធារណៈដ ោះដទ្) 
 - ដឈាម ោះរកកករ 
 - ព័រ៌មានអាទិ្ភាព: 
  - កាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាពែំបូងដគ (ឬកាេបរដិចឆទ្ននសំណំុេិខិរដសនើសំុ កនុងករណី
គម នការអោះអាងអាទិ្ភាព) 
  - ត្បដទ្សអាទិ្ភាពននអាទិ្ភាពែំបូងដគ (ែូចជា OFF) 
  - កាេបរដិចឆទ្អាទិ្ភាពដផ្សសងដទ្ៀររមួ្ជាមួ្យត្បដទ្សអាទិ្ភាព 
 - ទំ្ ំសំណំុសំណំុធម្មតានិងទំ្ ំសំណំុ Inpadoc ប្ែេ ក់ព័នធ 
 - ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយននសមាជិកទាំងអស់ននសំណំុធម្មតា(ប្ែេមិ្នត្រវូបានរភាជ ប់) 
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 - ដេខកូែត្បដទ្សននការោិេ័យោក់ កយប ា ប់ (OSF, OSF នីមួ្យៗ ត្រូវបានបងាា ញ
ប្រម្តង មិ្នរមួ្បញ្ាូ េ OFF) 
 - ចំនួននន OSF  (OSF នីមួ្យៗ ត្រូវបានរាប់ប្រម្តង) 
 -ការបងាា ញថាសំណំុមានោ ងដហាចណាស់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 
ប្ែេទ្ទួ្េបានកិចាការ រមួ្យ (ប្ែេត្រូវកំណរ់តាម្ត្បដភទ្កូែននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ែូចជាគម ន
ទិ្ននន័យសាថ នភាពប្ផ្សនកចាប់ចំាបាច់ប្ែេត្រូវស្រសាវត្ជាវ ដែើម្បីកំណរ់ត្បសិនដបើមានការដធវើដមា ភាព
ប ា ប់ពីមានបណតឹ ងជំទាស់)  
 - និមិ្រតសញ្ញា  IPC ទំាងអស់ ចំដ ោះឯកសារប្ែេបានដត្ជើសដរ ើសសត្មាប់កំណរ់អរត
សញ្ញា ណសំណំុ។ 
 សំណំុនីមួ្យៗគួរត្រវូបានោក់បប្នថម្កនុងឧបសម្ព័នធតាម្ត្បដភទ្បដចាកវទិ្ានិងការដត្បើត្បាស់
ននសំណំុដ ោះ (ត្បដភទ្ប្ែេបានដរៀបរាប់កនុងរួររបាយការណ៍  សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក៣.៣ 
ខាងដេើ)។ 
 ដបើអាច គួររដត្ម្ៀបជួរ រតាម្អកេរត្កម្ ឬតាម្កាេបរដិចឆទ្ឬចំនួន។ 
 កាេបរដិចឆទ្ទំាងអស់ ត្រូវមានទ្ត្ម្ង់  YYYY.MM.DD ។ 
 (២) សំណួរននការស្រសាវត្ជាវទំាងអស់និងវធីិសាស្តសតសមាែ រទាំងអស់ ប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បី
បដងកើរសំណំុេទ្ធផ្សេចុងដត្កាយ គួរបងាា ញកនុងេកេណៈប្ែេអាចដត្បើដ ើងវញិដៅកនុងត្បព័នធទិ្នន
ន័យសត្មាប់ការដធវើបចាុបបននភាពេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវ។ 

៤. ធារុចូេ/ការគំត្ទ្ពី WIPO  ការគំត្ទ្របស់ WIPO ចំដ ោះអនកចុោះកិចាសនា 
 អនកចុោះកិចាសនា ត្រូវបានរពឹំងឲ្យអនុវរតការងារដោយសវ័យត្បវរតិ ប្ែេដធវើការោ ងជិរសនិទ្ធ
ជាមួ្យនឹងជនបដងាគ េនន WIPO ។ ដៅដពេណាប្ែេអាចដធវើដៅបាន  WIPO នឹងជួយផ្សតេ់ការ
សិកា ទិ្ននន័យ និងព័រ៌មានប្ែេមានស្រសាប់ប្ែេទាម្ទារដោយអនកចុោះកិចាសនា។ អនកចុោះកិចា
សនា នឹងរាយការណ៍ដៅម្ន្តនតីព័រ៌មាន IP អំពីគដត្មាង។  WIPO នឹងផ្សតេ់ដសវាកម្មថ្រចម្េងឯកសារ
ប្ែេមានស្រសាប់ដោយផ្ទា េ់ចំដ ោះកម្មវរថុ រមួ្ទំាងឯកសារសាថ ពរនិងត្ ង និងជួយសត្ម្បសត្ម្ួេ
កនុងការទាក់ទ្ងជាមួ្យការោិេ័យ IP របស់មា ដ សីុ។ WIPO នឹងផ្សតេ់ដោបេ់ដេើេទ្ធផ្សេនន
គដត្មាងទំាងមូ្េ។ កនុងសាថ នភាពប្ែេ  WIPO ឬ អនកចុោះកិចាសនា  មិ្នប្ម្នជាមាា ស់ឯកសារដែើម្ឬ
ទិ្ននន័យប្ែេបានចងត្កងដេើកម្មវរថុជាក់ោក់ណាមួ្យ ត្បព័នធទិ្ននន័យសាធារណៈខាងដត្ៅ ឬមាា ស់
ខាងដត្ៅ ចំាបាច់ត្រូវមានការស្រសាវត្ជាវ ដោយអនកចុោះកិចាសនា។ 
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៥. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា  
 របាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ែូចជាដសចកតីត្ ងអនតរការនិីង ទិ្ននន័យ
អនកចុោះកិចាសនាទំាងអស់ គួរជាកម្មសិទ្ធិប្រមួ្យរបស់ WIPO ។ អនកចុោះកិចាសនាទ្ទួ្េសាគ េ់និង
យេ់ត្ពម្ថាផ្សេិរផ្សេនិងសមាភ រៈដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេបដងកើរជាការងារដធវើដ ើងសត្មាប់ជួេ ចំដ ោះ 
WIPO ។ 
៦. េកេខណឌ ននការដធវើែំដណើ រ 
 អាចរត្ម្ូវឲ្យមានការដធវើែំដណើ រ សត្មាប់ដធវើបទ្បងាា ញពីេទ្ធផ្សេរបាយការណ៍ ដៅទី្ត្កងុ
 សឺប្ណវ ឬត្បដទ្សមា ដ សីុ។ កនុងករណីដ ោះ ចំណាយដេើការដធវើែំដណើ រ ត្រូវបានត្គបែណត ប់
ដោយ WIPO ។ 
II  រយៈដពេ/អំ ុងដពេ 
៧. េទ្ធផ្សេប្ែេត្រូវសដត្ម្ចននរបាយការណ៍ទិ្ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវអនុដោម្តាម្
ដពេដវោែូចខាងដត្កាម្: 
 (១) ែំណាក់កាេទី្I: កនុងរយៈដពេបួន (៤) សបាត  ៍ ប ា ប់ពីទ្ទួ្េបានដសចកតីជូនែំណឹង
ភាពដជាគជ័យននការចុោះកិចាសនា។ 
 (២) ែំណាក់កាេទី្ II: កនុងរយៈដពេបួន (៤) សបាត  ៍ប ា ប់ពីទ្ទួ្េបានការផ្សតេ់ដោបេ់
ពី WIPO ចំដ ោះែំណាក់កាេទី្ I ។ 
 (៣) ែំណាក់កាេទី្ III : កនុងរយៈដពេពីរ (២) សបាត  ៍ប ា ប់ពីទ្ទួ្េបានការផ្សតេ់ដោបេ់
ពី WIPO ចំដ ោះែំណាក់កាេទី្ II ។ 
 ដពេដវោជាក់ោក់ នឹងត្រូវកំណរ់រមួ្គន ជាមួ្យអនកចុោះកិចាសនា។ 
III សូច ករអនុវរតន៍សំខាន់ៗ (KPI) និងការត្ររួពិនិរយគុណភាព 
៨. 

 គុណភាពនិងរយៈដពេននការដ្េើយរបចំដ ោះទំ្ ក់ទំ្នងដពេជាមួ្យ WIPO 
 ការទ្ទួ្េខុសត្រូវនិងកត្មិ្រ ននការផ្សតេ់ជំនួយរបស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមា ដ 

សីុ កនុងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើត្បាស់ត្បព័នធទិ្ននន័យជារិ 
 រយៈដពេ ននការផ្សតេ់េទ្ធផ្សេប្ែេសដត្ម្ចបាន 
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 គុណភាពននេទ្ធផ្សេប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ ដោយដត្បៀបដធៀបជាមួ្យ នឹងរបាយការណ៍ទិ្ែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម WIPO ពីមុ្ន (http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/ 
patent_landscapes/) និងការខិរខំត្បឹងប្ត្បងដែើម្បីសដត្ម្ចេទ្ធផ្សេប្ែេដជឿជាក់បំផុ្សរ 

 កត្មិ្រ ននការអនុវរតដោបេ់របស់ WIPO ចំដ ោះេទ្ធផ្សេ 
 ភាពបរ់ប្បនប្ែេបានបងាា ញកនុងគដត្មាងទំាងមូ្េ កនុងករណីរត្ម្ូវឲ្យមានការប្កសត្ម្ួេ

េកេខណឌ /ត្បដភទ្ននការវភិាគណាមួ្យ 
 គុណភាពននទ្ត្ម្ង់ និងរបូភាពប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ 
 ការដពញចិរតរបស់ភាគី ក់ព័នធនឹងគដត្មាង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/
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សត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថម្សូម្ទាក់ទ្ង WIPO  
តាម្រយៈ  
 

អងគការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពដោក 
៣៤, chemin des Colombettes 
P.O. Box ១៨ 
CH-១២១១ Geneva ២០        
ត្បដទ្សសវីស 
 
ទូ្រស័ពាដេខៈ +៤១២២ ៣៣៨ ៩១ ១១    ការដបាោះពុម្ពផ្សាយ WIPO ដេខ៩៤៦ KH 
ទូ្រសារៈ        +៤១២២ ៧៣៣ ៥៤ ២៨     ISBN ៩៧៨-៩២-៨០៥-២៥២៩-២ 

បកប្ត្បដោយៈ សន ទ្សាភ័ណ ជាដម្ធាវ ីនិងសាស្តសាត ចារយចាប់ 
ជំនួយការបកប្ត្បៈ អុឹង្ ឆាយហុង្ 
ត្រួរពិនិរយ និងប្កសត្ម្េួដោយៈ ន្្ ច័នេប្ាវុឌ្ឍ  
 យកោា នកម្មសិទ្ធិឧសា កម្ម 
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