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សម្គា ល់សិក្សា: សសចក្សដីស្ដើមនៃម៉ោ៉ូលឌុលសៃេះគួរតែចំណាយសេលមួយសម្គ៉ោងសម្រម្គប់សិក្សា 

ម ៉ូលឌុល ១ : សេចក្តីណែនាំអាំពីក្មមេទិ្ធិបញ្ញា  

  

សែើអ្វីសៅជាក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា ? 

 ជាទ្៉ូសៅ សោក្ស សោក្សស្សីម្របតែលជាបាៃដឹងចសមលើយនៃសំៃួរសៃេះសែើយ។ សយើង 
ដឹងសែើយថាអ្នក្សបសងកើែម្គ៉ោ សីុៃ អ្នក្សៃិេៃធសសៀវសៅ ឬក៏្សអ្នក្សៃិេៃធទំ្ៃុក្សសលលង តែងតែជាម្គា ស់ 
នៃស្នន នដរបស់ខ្លួៃ។ សក្សើែសចញេីក្សមមសិទ្ធិសៃេះសែើយតដលស្វើសោយមជ្ឈដ្ឋា ៃខាងសម្រៅ មិៃ 
ោចថែចំលង ឬក៍្សទិ្ញការថែចំលងសដ្ឋយគ្មម ៃការអ្ៃុញ្ញា ែេីម្គា ស់ក្សមមសិទ្ធិបាៃសទ្។ 
ជា្មមតា ម្គៃគំរ៉ូសដើមនៃឧសាែក្សមមសគឿងសង្ហា រមឹ ឬម្រក្សដ្ឋសបិទ្ជ្ញ្ញជ ងំៃិងរបស់ស្េង 
សទ្ៀែ តដលជាទ្៉ូសៅជាក្សមមសិទ្ធិ របស់បុគាលណាម្គន ក់្សឬអ្ងាការណាមួយ។ 

រាល់សេលតដលសយើងបាៃទិ្ញទំ្ៃិញតដលបាៃទ្ទួ្លកិ្សចាការពារក៏្សម្គៃៃ័យថា សយើង 
បាៃ្តល់ៃ៉ូវែំនលនៃការចំណាយសេលសវោ លុយកាក់្ស ការខំ្ម្របឹង ការេិចារណាក្សនុងការ 
បសងកើែទំ្ៃិញសៃេះសៅសោយម្គា ស់សដើមវញិ។កិ្សចាការសៃេះម្គៃជាឆ្ន ំមក្សសែើយក្សនុងការអ្លិវឌឍៃ៍ 
វស័ិយឧសាែក្សមម ម្គៃដ៉ូចជាការរកី្សល៉ូែោស់នៃឧសាែក្សមមែ៉ូរយែន្រៃតីសៅសលើេិលេសោក្ស
ៃិងការសលើក្សទឹ្ក្សចិែតដល់អ្នក្សម្គៃសទ្េសកាសលយថមីៗសោយបសងកើែៃ៉ូវគំៃិែៃិងអ្ែថបទ្ខ្លួៃឯង 
សោយកាៃ់តែសម្រចើៃ។ 
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តារាងខាងសម្រកាមជាការបង្ហា ញៃ៉ូវទំ្ៃិញឬសសវាក្សមមមួយចំៃួៃតដលម្គៃសិទ្ធិ ទ្ទួ្ល 
បាៃកិ្សចាការពារេីក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា សម្រកាមចាប់ក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា ជាែិ ៃិង/ឬសៃធិសញ្ញា អ្ៃតរជាែិ 
ស្េងៗ : 

ថាសម៉ូលែ៉ូច(Discs) ការរចនារ៉ូបរាង ម្គ៉ោក្សសម្គា ល់ល៉ូមិស្នស្រសតទំ្ៃិញសម្រម្គប់

ម្របសលទ្្លិែ្លមួយចំៃួៃ 

ការសំតដង រ៉ូបភាេ ស ម្ េះរបស់ម្រក្សុមែ ុៃ 

ការ្ាយតាមវទិ្យុ ឬ 

ទ្៉ូរទ្សេៃ៍ 

ៃិមិែតសញ្ា ចង្ហវ ក់្សឧសាែក្សមម 

វសីដអ្៉ូ ពាណិជ្ជសញ្ញា  

(ៃិក្សខិែតសញ្ញា ) 

រ៉ូបមៃតគីមី 

តលែងក្សនុងកំុ្សេយ៉ូទ័្រ 

(game) 

សសៀគវីបម្រងួម វែថុធាែុ/ស្នរធាែុ(សដើម) 

ក្សមមវ ី្ ីកំុ្សេយ៉ូទ័្រ ការនចនម្របឌិែថមី ទឹ្ក្សអ្ប់ 
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ការស្តើមជាមួយៃិយមៃ័យ្ល៉ូវការរបស់ក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា គឺសដើមែីជាម៉ូលដ្ឋា ៃសម្រម្គប់ការ
េៃយល់សលើក្សសម្រកាយនៃម្របសលទ្ក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា ស្េងៗសទ្ៀែ ៃិងសៃធិសញ្ញា អ្ៃតរជាែិតដល
ពាក់្សេ័ៃធ។ ឧទាែរណ៍លអបំ្ុែសដើមែេិីចារណាគឺពាក្សយម្រទ្េយសមែែតិ។  

 

លក្សខណៈទ្៉ូសៅនៃម្រទ្េយសមែែតិភាគសម្រចើៃ គឺក្សមមសិទ្ធិក្សរនៃម្រទ្េយសមែែតិ ម្គៃសសរ ី
ភាេសេញសលញក្សនុងសម្របើម្របាស់ម្រទ្េយសមែែតិរបស់ខ្លួៃ សលើក្សតលងតែការសម្របើម្របាស់សនាេះ ខុ្ស 
ចាប់  សែើយ ោចរារាងំបុគាលដនទ្មិៃឱ្យសម្របើម្របាស់ម្រទ្េយសមែែតិរបស់ខ្លួៃ។ 

ឥឡ៉ូវៃិយាយអំ្េីពាក្សយថា“ ក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា  ” គឺម្រែូវបាៃ្តល់សិទ្ធិតាមម្របសលទ្នៃម្រទ្េយ
សមែែិត តដលសៅថា(ក្សមមសិទិ្ធ)តដលសចញេីការបសងតើែនៃគំៃិែបញ្ញា របស់មៃុសេ។ពាក្សយក្សមម
សិទិ្ធបញ្ញា សៅក្សនុង"អ្ៃុសញ្ញា បសងកើែអ្ងាការក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា េិលេសោក្ស "ឬ"អ្ងាការក្សមមសិទិ្ធ 
បញ្ញា េិលេសោក្ស(WIPO)"មិៃម្គៃៃិយមៃ័យ្ល៉ូវការជាងសៃេះសនាេះសទ្។  

រដានានាតដលេម្រង្ហងអ្ៃុសញ្ញា បាៃសម្រជ្ើសយក្សៃ៉ូវបញ្ជ ីរមួមួយទាក់្សទ្ងសៅៃឹងសិទិ្ធ
ដ៉ូចខាងសម្រកាម 

" ស្នន នដអ្ក្សេរស្នស្រសត សិលែៈ ៃិង វទិ្ាស្នស្រសត  ការសំតដងសិលែេះែវ៉ូណ៉ូ ម្រកាមៃិង
ការ្ាយតាមវទិ្យុ ឬទ្៉ូរទ្សេៃ៍ ម្រគប់ការនចនម្របឌិែម្រគប់វស័ិយនៃការខំ្ម្របឹងរបស់មៃុសេ របក្ស
គំសែើញនៃវទិ្ាស្នស្រសត គំរ៉ូឧសាែក្សមម ពាណិជ្ជសញ្ញា  សសវាសញ្ញា ៃិងពាណិជ្ជនាមសែើយ
ៃិងសញ្ញា សម្គា ល់នានា(designations) កិ្សចាការពារម្របឆំ្ងៃឹងការម្របកួ្សែម្របតជ្ងមិៃសស្នម េះ 
ម្រែង់ៃិងម្រគប់សិទ្ធិទំាងអ្ស់ តដលសក្សើែសចញេីក្សមមភាេបញ្ញា ក្សនុងវស័ិយឧសាែក្សមម វទិ្ា 
ស្នស្រសត អ្ក្សេរស្នស្រសត ឬ វស័ិយ សិលែៈ”។(កិ្សចាម្រេមសម្រេៀងបសងតើែអ្ងាការក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា េិលេ
សោក្សច៉ូលជា្រម្គៃសៅសតុក្សខុ្ល(STOCKHOLM) នថៃ១៤  ក្សក្សកដ្ឋ ១៩៦៧ ម្គម្រតា២ viii) ។  
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សម្រម្គប់ម៉ូលសែែុរដាបាល ៃិងម្របវែតិស្នស្រសតក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា ជាទ្៉ូសៅទាក់្សទ្ង់ៃឹង 
ម្របសលទ្ស្នន នដសំខាៃ់ៗដ៉ូចខាងសម្រកាម :  

1. ស្នន នដអ្ក្សេរស្នស្រសត,សិលែៈៃិងវទិ្ាស្នស្រសត ឧ សសៀវសៅស្េងៗ។កិ្សចាការពារក្សមមសិទិ្ធ 
(ម្រទ្េយសមែែតិ)សៃេះគឺម្រគប់ម្រគងសដ្ឋយចាប់* សិទិ្ធអ្នក្សៃិេៃធ(copyright)។ 

2. ការសំតដង,ការ្ាយតាមវទិ្យុឬទ្៉ូរទ្៉ូសយៃ៍   ឧ.ការម្របគំុែន្រៃតី។     កិ្សចាការពារក្សមមសិទិ្ធ 
(ម្រទ្េយសមែែតិ)សៃេះគឺម្រគប់ម្រគងសដ្ឋយសិទិ្ធម្របហាក់្សម្របតែល ក្សនុងចាប់ សិទិ្ធអ្នក្សៃិេៃធ 
(Copy Rights)។ 

3. ែក្សកក្សមម(ការនចនម្របឌិែថមី)  ឧ. ទំ្រងថមីរបស់ម្គ៉ោ សីុៃយៃតសហាេះម្របែិក្សមម។ កិ្សចាការពារក្សមម 
សិទិ្ធ (ម្រទ្េយសមែែតិ)សៃេះគឺត្អក្សសលើចាប់ម្របកាសៃីយបម្រែែក្សតក្សមម ( Patents )។  

4. គំៃ៉ូឧសាែក្សមម       ឧ.រ៉ូបរាងដបសលសជ្ជេះ។ គំរ៉ូឧសាែក្សមមម្រែូវបាៃការពារសដ្ឋយ 
ចាប់េិសសសរបស់គំៃ៉ូរឧសាែក្សមម ឬចាប់ក្សមមសិទិ្ធឧសាែក្សមមឬចាប់សិទិ្ធអ្នក្ស
ៃិេៃធ(Copy Right)តដរ។ 

5. ពាណិជ្ជសញ្ញា  សសវាសញ្ញា  ៃិង ពាណិជ្ជនាម ម្រេមទាំងសញ្ញា សម្គា ល់នានា ឧ. 
ៃិមិែតសញ្ញា ឬស ម្ េះទំ្ៃិញតដលជាម្គ៉ោក្សសម្គា ល់ល៉ូមិស្នស្រសតេិសសស ដ៉ូចជាស្ស្នស្នំ 
សាញ(champagne)។ជាទ្៉ូសៅកិ្សចាការពារសៃេះ ោចម្គៃសៅសម្រកាមចាប់ស្េងៗ។ 
វគាសិក្សាសៃេះ ម្រគប់ដណត ប់សលើចាប់សតីេីម្គ៉ោក្ស។ 

6. កិ្សចាការពារម្របឆំ្ងៃឹែការម្របកួ្សែម្របតជ្ងមិៃសស្នម េះម្រែង់ ឧ. ការស្វើសោយយល់ខុ្ស 
ម្របឆំ្ងៃឹងគ៉ូម្របកួ្សែម្របតជ្ង ឬស្វើម្រតាប់តាមគ៉ូម្របកួ្សែម្របតជ្ងសដ្ឋយម្គៃបំណងឆសបាក្ស
អ្ែិថិជ្ៃ។សៃេះជាម្របធាៃបទ្តដលម្គៃក្សនុងម៉ោ៉ូឌុលជាសម្រចើៃក្សនុងវគាសិក្សាសៃេះ។ ជាក់្ស 
តសតង វាជាម្របធាៃបទ្នៃម៉ោ៉ូឌុលស្េង។ 
 

*ពាក្សយ“ ចាប់” រមួបញ្ជ៉ូ លទំាងចាប់ជាែិ ៃិង កិ្សចាម្រេមសម្រេៀងអ្ៃតរជាែិ: សិៃិធសញ្ញា , អ្ៃុសញ្ញា  ៃិង 
លិខិ្ែុបក្សរណ៍អ្ៃតររដ្ឋា លិបាលម្របហាក់្សម្របតែល។ សិៃធិសញ្ញា រដ្ឋា លិបាលខ្ោចទ្ទួ្លម្របម្រេឹែតិក្សមមស្េងៗគ្មន ក្សនុង
ដ្ឋា លិបាលម្របសទ្សស្េង។ 
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សំណួរវាយែនមលខ្លួៃឯង( SAQ ) 

SAQ១: សម្រម្គប់ឧទាែរណ៏ក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា ៃីមួយៗខាងសម្រកាមសិថែសៅក្សនុងចសង្ហក ម  
ចាប់ក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា តដលសក្សតិសមសម្រម្គប់ទ្ទួ្លបាៃកិ្សចាការពារៈ 

១. ម្រក្សុមែ ុៃមួយម្គៃបំណងថាមិៃសោយៃរណាសម្របើម្របាស់ៃិមិែតសញ្ញា របស់ខ្លួៃ ។ 
 
២. អ្នក្សចំសរៀងម្គន ក់្សម្គៃបំណងស្េរសិទិ្ធសោយ្លិែសឡើងវញិៃ៉ូវវសីដអ្៉ូរបស់នាងក្សនុង 
ការសំតដងសេលម្របគំុែន្រៃតីរបស់នាង ។ 
 
៣. ម្គៃរ៉ូបមៃតថមីមួយសដើមែី្លិែទឹ្ក្សសដ្ឋេះសគ្ម តដលគ្មម ៃស្នរធាែុស្វើសោយធាែ់
សចញេីម្របូម្គ៉ោ  តដលស្វើេីទឹ្ក្សសដ្ឋេះសគ្មសៃេះ។ 
 
៤. ម្រក្សុមែ ុៃមួយបាៃសំសរចចិែតវៃិិសយាក្សសលើសំបក្សវចិខ្ជប់ តដលម្គៃលក្សខណៈតញក្ស
ដ្ឋច់សែើយេួក្សគ្មែ់ម្គៃបំណងសម្របើផ្តត ច់មុខ្។ 
 
៥.ម្រក្សុមែ ុៃមួយសំសរចសម្របើៃិមិែតសញ្ញា តដលម្គៃរ៉ូបរាងដ៉ូចៃឹងៃិមិែតសញ្ញា របស់នដ   
គ៉ូរម្របគួែម្របតជ្ង ប៉ោុតៃតម្គៃេណ៍ខុ្សគ្មន  ។ 
 
សរសសរចសមលើយសោក្ស សោក្សស្សីខាងសម្រកាម: 

 

ចុចទី្សៃេះសម្រម្គប់ចសមលើយ: 
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ចសមលើយ SAQ 1 

១. ពាណិជ្ជសញ្ញា  
 
២. សិទិ្ធម្របហាក់្សម្របតែល 
 
៣. ម្របកាសៃីយបម្រែែក្សតក្សមម 
 
៤. គំរ៉ូឧសាែក្សមម 
 
៥. ការម្របកួ្សែម្របតជ្ងមិៃសស្នម េះម្រែង់ 
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ស៉ូមកំុ្សបារមភម្របសិៃសបើសោក្ស សោក្សស្សីមិៃោចបំសេញម្រែឹមម្រែូវទំាងអ្ស់។ វគាសិក្សា
បនាេ ប់ សយើងៃឹងសិក្សាម្របសលទ្ៃីមួយៗនៃក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា ទំាងសៃេះៃិងេៃយល់សគ្មលការណ៍នៃ
ម្របសលទ្ក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា ទំាងសៃេះ ។ 

 សគ្មលការណ៍ជារមួេីរនៃក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា ទំាងសៃេះ 

 អ្នក្សបសងកើែក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា ៃឹងទ្ទួ្លបាៃសិទិ្ធតដលជាលទ្ធ្ លនៃការង្ហររបស់ខ្លួៃ 
 ម្រគប់ស្នន នដ(សិទិ្ធ)ោចម្រែវូបាៃស្េរ ឬ ោចម្រែូវបាៃសចញោជាា បណណ័ ឲ្យសៅអ្នក្សដនទ្

បាៃ្ងតដរ ។ 
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សែែុអ្វីចំាបាច់ម្គៃក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា  ? 

ម៉ូលសែែុដំប៉ូងគឺថាវាសមស្សបតដលបុគាលណាម្គន ក់្សខិ្ែខំ្ម្របឹងតម្របងទំាងកំ្សោងំ
ៃិងចិែតក្សនុងការបសងកើែត្នក្សបញ្ញា   ទ្ទួ្លបាៃ្លម្របសយាជ្ៃ៍េីការខិ្ែខំ្ម្របឹងតម្របងសៃេះ។ ម៉ូល
សែែុបនាេ ប់ គឺថាតាមរយៈការ្តល់កិ្សចាការពារក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា ជ្ម្រមញុឱ្យម្គៃការសក្សើៃសឡើងៃ៉ូវ
ការខិ្ែខំ្ម្របឹងតម្របងក្សនុងការបសងកើែថមី សែើយោចស្វើសោយឧសាែក្សមមសលើ្លិែ្លទំាង
សៃេះ ម្គៃរកី្សល៉ូក្សោស់ សដ្ឋយស្នរសគគិែថា ការង្ហរទំាងសៃេះ ្តល់្លម្របសយាជ្ៃ៍ែិរញ្ា
វែថុដល់ខ្លួៃ។  

ឧទាែរណ៍នៃចំណុចសម្រកាយសៃេះគឺជាក្សរណី្តល់សដ្ឋយឧសាែក្សមមឱ្សថេិលេសោក្ស។ ការវៃិិ
សយាគជាសម្រចើៃឆ្ន ំៃិងការចំណាយសលើការស្ស្នវម្រជាវ ៃិងអ្លិវឌឍ(R&D) (សេលសវោក្សនុងទី្េិសស្ន្ៃ
ក្សនុងការបសងកើែថមី ការស្វើសែសត ៃីែិវ ិ្ ីនៃការអ្ៃុញ្ញា ែេីភាន ក់្សង្ហរឬរដ្ឋា លិបាល) អ្ស់រាប់រយោៃសផ្តៃ 
សសេើរលីង ( ឬលុយសយៃលុយរ ៉ោង់ លុយlira ៃិងដុោល ) ម្រែូវការចំាបាច់មុៃសេលឱ្សថថមីៗ្ៃ
សៅដល់ទី្្ារ។ ភាេគ្មម ៃសិទិ្ធក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា សដើមែទី្ប់ស្នក ែ់គ៉ូម្របកួ្សែម្របតជ្ងមិៃឱ្យ្លិែឱ្សថ
តដលបាៃបសងកើែសនាេះ ម្រក្សមុែ ុៃឱ្សថតដលបសងកើែឱ្សថសនាេះ  ហាក់្សគ្មម ៃការសលើក្សទឹ្ក្សចិែតក្សនុងការ
ចំណាយទំាងសេលវរោៃិងការខិ្ែខំ្ដ៉ូចខាងសលើសដើមែអី្វឌិឍៃ៍ឱ្សថរបស់ខ្លួៃសឡើយ។ 

ភាេគ្មម ៃកិ្សចាការពាររបស់ម្របកាសៃីយបម្រែែក្សតក្សមម(Paten) ម្រក្សុមែ ុៃមួយៃឹងម្របឈរមុខ្ៃឹងការ
បាែ់បង់ទី្្ារ តដលបណាត លមក្សេីការ“ជិ្េះសសេះតលងនដ” របស់គ៉ូម្របកួ្សែម្របតជ្ង។ភាេគ្មម ៃកិ្សចា
ការពារ ម្គ៉ោក្សម្រក្សមុែ ុៃខាងសលើសៃេះមិៃោចេម្រងឹងភាេសស្នម េះម្រែង់ចំសពាេះម្គ៉ោក្ស“(brandloyalty”)តដល
ម្គៃរយៈសេលសលើសេីរយៈសេលការពារសដ្ឋយម្របកាសៃីយបម្រែែក្សកក្សមម។ 
ភាេគ្មម ៃកិ្សចាការពារ្តល់សដ្ឋយចាប់ក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា  ៃិងសៃធិសញ្ញា ស្េងៗសទ្ ម្រក្សុមែ ុៃឱ្សថ
ទំាងសៃេះគ្មម ៃការសបតជាា ចិែតក្សនុងការខិ្ែខំ្ម្របឹងតម្របង សដើមែីេិសស្ន្ៃ៍តសវងរក្ស្លិែ្លជំ្ៃួយសុខ្
ភាេថមសទ្ៀែសឡើយ។  ដ៉ូចជាអ្នក្សស ើញឧទាែរណ៍យា៉ោងខ្លីខាងសលើថា សបើគ្មម ៃកិ្សចាការពារដ៉ូចខាង
សលើ េិលេសោក្សម្របតែលជាមិៃម្គៃសុខ្ភាេលអដ៉ូចបចាុបែៃនសៃេះសនាេះសទ្។ 

សិទិ្ធក្សមមសិទិ្ធបញ្ញា  ក៍្សេសម្រងើក្សកិ្សចាការពារ្ងតដរដល់ក្សមមវែថុស្េងសទ្ៀែដ៉ូចជាការ
សតមតងវបែ្ម៌តដលមិៃបាៃក្សែ់ម្រតាទុ្ក្សៃិងថែចមលងទុ្ក្សរបស់ម្របសទ្សកំ្សេុងអ្វឌិឍៃ៍ជាសម្រចើៃ 
ជាទ្៉ូសៅសគស្នា ល់ថាជាម្របនេណីឬទំ្សៃៀមទំ្ោប់របស់ម្របសទ្សណាមួយ(folklore) ។ជាមួយ
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កិ្សចាការការពារក្សមមវែថុទំាងសៃេះ េួក្សសគោចស្វើោជី្វក្សមមសដើមែទីាញយក្ស្លចំសណញឱ្យ
ម្របសទ្សៃិង ម្របលេសដើមនៃវបែ្ម៏ទំាងសនាេះ។ 
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