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កំណត់សំគាល់អំពីការសិកសាៈ ដ ើម្បីសិកសផ្នែកដ េះត្តូវដត្រើដពលរីដ ៉ោង។ 
 

ម ៉ូឌុល ៥ : ម កសមា លភ់៉ូមិសាស្រសតទំនិញ 
ដគាលដ ាៈ 

រន្ទា រ់ពីបា រញ្ច រ់ការសិកសអំពីម្៉ោ៉ូឌីលដ េះ អែកអាច : 
១-ពិពណ៌ន្ទកែុង១០០ពាកយ អំពីចរតិលកខណាៈ  ិងដគាលរំណងន  ៉ោក 

ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ  
២-ដលើកឧទាហរណ៍មួ្យចំ ួ សរីអំពី ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ។ 
៣-ពិពណ៌ន្ទកែុង១០០ពាកយ អំពីភាពខុសគាែ រវាង  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ

ទំ ិញ ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្  ិងការកំណត់ត្រភព ។ 
៤-ពិពណ៌ន្ទអំពីវធីិសាស្តសរខុសៗគាែ សរីអំពី កិចចការពារទំ ិញ ឬដសវា ផ្ ល 

បា នលិតដៅកែុងតំរ ់ ។ 
 

សសចកតីស្តើម 
 

 ការដត្រើត្បាស់ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញជា វធីិសាស្តសរសំខា ់មួ្យដៅកែុងការ
ស ា ល់ត្រភពដ ើម្ន ទំ ិញឬដសវា។ ដគាលរំណងមួ្យកែុងចំដោម្ដគាលរំណងជាដត្ចើ  
ន ការដត្រើត្បាស់ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ គឺការជត្ម្ុញពាណិជជកម្មតាម្រយាៈការជ៉ូ  
 ំណឹង ល់អតិថិជ អំពីត្រភពដ ើម្ន ទំ ិញ ផ្ លអាចរញ្ជជ ក់ពីគុណភាព ផ្ លអតិថិជ  
កំពុងផ្សែងរក។  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញអាចត្តូវបា ដត្រើដត្រើត្បាស់សត្ រ់នលិតនល 
ឧសសហកម្មឬកសិកម្ម។  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញត្តូវបា ការពារកត្មិ្តជាតិ  រ៉ោុផ្ រ 
  ស ធិសញ្ជា អ ររជាតិជាដត្ចើ ផ្ លជួយឱ្យ  កិចចការពារបា កែុងត្រដទសជាដត្ចើ  ។ 
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ម កសមា លភ់៉ូមិសាស្រសតទំនិញ 
 
   ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញកែុង ័យទ៉ូលំទ៉ូលាយរមួ្  ការស ា ល់ត្រភព  ការ
ដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្  ិង ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ(កែុង ័យចដងអៀត)។ គួរកត់
ស ា ល់ថា មិ្   ការដត្រើត្បាស់ពាកយ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញកែុងអ ុសញ្ជា ទីត្កុង 
បា៉ោ រសីដទ រ៉ោុផ្ រ អ ុសញ្ជា   ដត្រើពាកយការស ា ល់ត្រភព  ិងការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភព
ដ ើម្ ។ 
 ការស ា ល់ត្រភពសំដ  ល់ពាកយ ឬសញ្ជា ផ្ លដត្រើត្បាស់សត្ រ់ ស ា ល់ថា 
នលិតនល ឬដសវា មួ្យ  ត្រភពពីត្រដទសមួ្យ តំរ ់មួ្យ  ិងទីកផ្ ែងជាក់លាក់
ោមួ្យ ផ្ លនលិតនលដន្ទេះ  ត្រភពម្កពី ។ ឧទាហរណ៍: នលិតដៅត្រដទសជរ៉ោុ  ។ 
 ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ សំដ  ល់ដ ម្ េះភ៉ូមិ្សាស្តសរររស់ត្រដទសមួ្យ 
តំរ ់មួ្យទីកផ្ ែងជាក់លាក់មួ្យផ្ លសត្ រ់កំណត់អំពី នលិតនលផ្ លដកើតដៅកែុង
ត្រដទសដន្ទេះ  គុណភាពផ្ ល  ចរតិលកខណាៈដាច់ដដាយផ្ទបក ឬជាពិដសសនសភាជ រ់
ដៅ ឹងររសិាា  ភ៉ូមិ្សាស្តសរផ្ លរមួ្  កតារ ធម្មជាតិ ឬកតារ ម្ ុសស ឬកតារ ទំាងពីរ។ 
ឧទាហរណ៍ : ស្រសា Champagne ។ 
 
 ច៉ូរអែកចារ់ដនរើម្សារ រ់ភាគន សដម្ែងទីមួ្យ ផ្ លព យល់កែុង ័យទ៉ូលំទ៉ូលាយពី
 ិយម្ ័យ  ន  ៉ោក ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ។ 

 
ភាគន សដម្ែងភាគ១: ដតើអែកអាចត្បារ់ខ្ុំបា ឬដទ អែីដៅជា ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ?  
 
 ជាដគាលការណ៍ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ គឺជាកំណត់ស ា ល់ផ្ លរង្ហា ញពី 
តំរ ់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ ផ្ លជាត្រភពន នលិតនល។ ឧទាហរណ៍ ៏លអន  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ
ទំ ិញគឺ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ ទំ ិញផ្ លដត្រើត្បាស់សត្ រ់ស្រសា ិងដត្គឿងស្រសវងឹ ៉ូចជា 
 ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ ទំ ិញររស់ស្រសា Champagne ត្តូវបា ដត្រើត្បាស់សត្ រ់ស ា ល់ 
ថាជាត្រដភទស្រសាពិដសសមួ្យត្រដភទ ផ្ ល ត្រភពម្កពីតំរ ់ Champagne ត្រដទស 
បារងំ ។  ៉ូចគាែ ដ េះផ្ រ  Cognac ត្តូវបា ដត្រើត្បាស់សត្ រ់ ៉ោក សញ្ជា ម្កពីតំរ ់ន  
ត្រដទសបារងំផ្ លសាិតដៅជំុវញិទីត្កុង Cognac ។  រ៉ោុផ្ រ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ 
ក៏ត្តូវបា ដត្រើត្បាស់នងផ្ រសត្ រ់នលិតនលដនសងដទៀតដត្ៅពីស្រសា  ិងដត្គឿងស្រសវងឹ  
 ៉ូចជាថាែ ំ ជក់ម្កពីត្រដទស Cuba ឬត្រូ ៉ោសស៍ Roquefort ។  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ 



3 

 

©WIPO/OMPI 

អាចត្តូវបា ដត្រើត្បាស់ នងផ្ រសត្ រ់នលិតនលឧសសហកម្ម   ៉ូចជា Sheffielf 
សត្ រ់នលិតនលផ្ កផ្ថរ ។ 
 
សំណួរវាយតនម្ែខែួ ឯង(SAQ) 
 
SAQ១ : រយន្ទម្ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញឱ្យបា  ២ ឬ ៣ ផ្ លត្តវូបា ដត្រើត្បាស់

ដៅកែុងត្រដទសររស់អែក ។ 
ច៉ូរសរដសរចដម្ែើយររស់អែក ដៅទីដ េះ: 
 
ចុចត្តង់ដ េះដ ើម្បីដម្ើលចដម្ែើយ 
 
ចដម្ែើយ SAQ ១:   
 ខ្ុំសងឃមឹ្ថាអែកអាចរកចដម្ែើយដ ើញខែេះៗ ។ ត្រសិ ដរើអែកមិ្ អាចរកចដម្ែើយដ ើញ
ដទ ស៉ូម្ពាយាម្ពិចារោថាអាចម្កពីម្៉ូលដហតុអែី។ ដតើទសស ាៈន កម្មសិទធិរញ្ជា មិ្ ត្តវូ
បា ដគ ឹងកែុងចំដោម្នលិតករកែុងតំរ ់ ឬពួកដគមិ្ យល់ពីតនម្ែ ន  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្
សាស្តសរទំាងដ េះ? 
 
 ជារមួ្ ពាកយ “Champagne”“Cognac” “Roquefort”“Chianti” “Champagne” “Porto” 
“Havana”  ិង“Tequila” គឺជាឧទាហរណ៍ ៏លអរំនុតមួ្យចំ ួ ពីដ ម្ េះផ្ លដគសាា ល់ទ៉ូទំាង 
ពិភពដលាកថាជា នលិត នល  ចរតិលកខណាៈ  ិងត្រករដដាយគុណភាពពិត ។ 
 
 ភាគន សដម្ែងរន្ទា រ់ ឹងលុររំបាត់ការភា ់ត្ចទប ំ ផ្ លផ្តងផ្តដកើត  រវាងពាកយ 
 ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ ទំ ិញ  ិង  ៉ោក ។ 
 
ភាគន សដម្ែងភាគ២: ដតើ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ  ិង ៉ោក   លកខណាៈខុសគាែ  ៉ូច 

ដម្រច ? 
  ៉ោកសំដ  ល់សញ្ជា ផ្ លពាណិជជករ ឬត្កុម្ហ ុ ដត្រើត្បាស់ដ ើម្បសី ា ល់លកខណាៈ
ខុសគាែ ន  ទំ ិញ ឬដសវាររស់ខែួ ពីទំ ិញឬដសវាររស់គ៉ូត្រកួតត្រផ្ជង ។  ៉ោកស ា ល់
ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញត្តវូបា ដត្រើត្បាស់ដ ើម្បីរង្ហា ញថានលិតនល
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  ត្រភពពីកែុងតំរ ់ោមួ្យ។ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ អាចត្តូវបា ដត្រើត្បាស់ 
ដដាយត្គរ់នលិតករដៅកែុងតំរ ់ដន្ទេះ ។ ឧទាហរណ៍Bordeaux  ិងChampagne អាចត្តូវ 
បា ដត្រើត្បាស់ដដាយអែកនលិតស្រសាទំាងអស់ដៅកែុងតំរ ់Bordeaux ឬChampagne រ៉ោុផ្ រ 
  ផ្ត Moët  ិង Chandon ផ្តរ៉ោុដោណ េះផ្ លអាចដត្រើដ ម្ េះ champagne “Moët  ិង 
Chandon” បា   ថាជាពាណិជជសញ្ជា ស្រសា champagne ។ 
 ឥទប៉ូវដ េះ  ខ្ុំសងឃមឹ្ថាអែកអាចយល់អំពីអតាត្រដយាជ ៍ផ្ លអាចទទួលបា ពីការ
ដត្រើត្បាស់ ៉ោក ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ   ៉ូដចែេះសំណួររន្ទា រ់គឺ  ដតើស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ 
ទំ ិញអាចត្តូវបា ការពារតាម្ រដរៀរោ ? ភាគន សំដលងរន្ទា រ់  ឹងព យល់អំពីសំណួរ
ដ េះ ។ 
 
ភាគន សំដលង៣:ដតើអែកការពារ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញយា៉ោង ៉ូចដម្រច? 
  មិ្  ៉ូច ៉ោក   ិងត្រកាស ីយរត្តតកកកម្មទេ  ភាពខុសគាែ ខាែ ំងចំដពាេះកិចចការពារ 
ផ្ លអាច  សត្ រ់ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ។  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ អាច 
ត្តូវបា ការពារដដាយចារ់ ឬត្កឹតយ ”ដដាយផ្ែក“  ៉ូចជា ត្រព័ ធផ្ លដត្រើត្បាស់ដដាយ 
ត្រដទសបារងំ  ិងត្រដទសព័រទុយហ្គា ល់។ លទធភាពមួ្យដទៀត គឺត្តូវចុេះរញ្ជ ី ៉ោកស ា ល់
ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ។ 
 
 លទធភាពមួ្យដទៀត គឺពឹងផ្នអកដលើចារ់ត្រឆំងដៅ ឹងអំដពើត្រកួតត្រផ្ជងមិ្ ដសាម េះ   
ត្តង់ ឬកំហុសផ្ លទាក់ទង ឹងការផ្កែងរ ែំដ ើម្បីដធែើជាម្៉ូលដាា   កែុងការ ិយាយអំពីការដធែើ 
ពាណិជជកម្មផ្ លមិ្ ទទួលបា សិទធិដត្រើត្បាស់ដដាយមិ្ ដសាម េះត្តង់ដន្ទេះ ។ ដ ើម្បីដត្រើត្បាស់
ការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញសត្ រ់នលិតនលមួ្យ ផ្ លមិ្   ត្រភពដៅកែុងតំរ ់
ផ្ ល  ដ ម្ េះ ដ ើម្បីយកម្កដធែើជាឧទាហរណ៍ឲ្យបា លអត្រដសើរសរីពីការដធែើពាណិជជកម្ម
មិ្ ដសាម េះត្តង់ ។  ត្រសិ ដរើផ្សែងរកកិចចការពារតាម្ចារ់សរីពីកំហុស ផ្នែករ ារបដវណី( tort 
law) មិ្   ការអដងកតទត្ម្ង់ផ្រររទ ៉ូចជាការចុេះរញ្ជ ីឬត្កឹតយដែើយ។ ភាគីរងដត្គាេះត្តូវ 
ររឹងដៅតុលាការអំពីដរឿងករីររស់ខែួ ។  
 
  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ អាចត្តវូបា ការពារនងផ្ រតាម្រយាៈការចុេះរញ្ជ ី 
ជា ៉ោកសម្៉ូហភាព ឬ ៉ោករញ្ជជ ក់ពីចរតិលកខណាៈទំ ិញ ិងដសវា។  មិ្  ៉ូច ៉ោក   ៉ោក
សម្៉ូហភាពជាកម្មសិទធិររស់ត្កមុ្ពាណិជជករ ឬនលិតករ ។  ម្ា៉ោងដទៀត  ៉ោករញ្ជជ ក់ពីចរតិ 
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លកខណាៈទំ ិញ  ិងដសវាមិ្ ផ្ម្ ជាកម្មសិទធិររស់រុគាលោមួ្យដទបើយ:  ៉ោកដ េះត្តូវបា  
ចុេះរញ្ជ ីស្រសរតាម្ល័កខខ័ណឌ  ផ្ លថារុគាលោមួ្យបា រំដពញតាម្ល័កខខ័ណឌ ជាក់លាក់ 
ដន្ទេះ អាចដត្រើត្បាស់ ៉ោកដ េះបា  ។ ឧទាហរណ៍ការដត្រើត្បាស់ ៉ោករញ្ជជ ក់ពីចរតិលកខណាៈ 
ទំ ិញ  ិងដសវាសត្ រ់ត្រូ ៉ោហស៍ Stilton ត្តូវបា កត្មិ្តចំដពាេះកសិករមួ្យចំ ួ ផ្ ល
អ ុដលាម្តាម្វធិា ផ្ លត្តូវអដងកតដលើការដត្រើត្បាស់ផ្ លទទួលបា ការអ ុញ្ជា ត ។ 
 
  ៉ូដចែេះ  វធីិសាស្តសរខុសៗគាែ ជាដត្ចើ  ផ្ ល ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញអាចត្តូវ
បា ការពារដដាយផ្នអកដលើចារ់ជាតិ ិង  វធីិសាស្តសរខុសៗគាែ ជាដត្ចើ ដទៀត ផ្ លអាច 
ការពារ ៉ោកដ េះជាលកខណាៈអ ររជាតិ ។ 
 
ភាគន សដម្ែង៤ : អែកហ្គក់ ៉ូចជា ិយាយដត្ចើ រ រិច អំពីវធីិទទួលបា កិចចការពារ ៉ោក 

ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញដៅកែុងត្រដទសមួ្យ   ដតើវាអាចដៅរចួដទ ដ ើម្បី 
ទទួលបា កិចចការពារ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ដៅទ៉ូទំាងពិភព 
ដលាក ? 

 
 ពិតោស់ដៅកែុងត្ទឹសរី រ៉ោុផ្ រកែុងការអ ុវតរជាក់ផ្សរងវញិ  ការលំបាកខាែ ំងោស់ 
។  ត្រកាស ីយរត្តតកកកម្ម  ិង ៉ោក   ីតិវធីិអ ុវតរជាក់លាក់ រ៉ោុផ្ រ វា  លកខណាៈខុស
គាែ ឆា យពី ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញដដាយសារ  ត្រព័ ធន កិចចការពារដនសងៗ គាែ ជា 
ដត្ចើ  ។  កែុងករណីផ្ លត្រព័ ធជាតិពំុ  ផ្ចងពីការចុេះរញ្ជ ី ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ 
ឬការនរល់សិទធិដត្រើត្បាស់ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្អាច  រញ្ជា ត្រឈម្ជាដត្ចើ  ។ 
ជាទ៉ូដៅភាពខុសគាែ អាចដកើតដទបើងកែុងសាា  ភាពទំាងពីរគឺសាា  ភាពដទែភាគី  ិងសាា  ភាព 
ពហុភាគី។ ដៅកែុងរររិទដទែភាគី ត្រដទសមួ្យចុេះកិចចត្ពម្ដត្ពៀងជាមួ្យត្រដទសមួ្យដទៀត 
សត្ រ់ការពារ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញដៅវញិដៅម្ក ។  ំោក់កាលរន្ទា រ់គឺការ 
ផ្លែ ស់ររ៉ូររញ្ជ ី ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញផ្ លពាក់ព័ ធ ដហើយនរល់កិចចការពារដៅវញិដៅ 
ម្ក។ ឧទាហរណ៍  ត្រសិ ដរើត្រដទសបារងំបា ចុេះកិចចត្ពម្ដត្ពៀងដទែភាគី ជាមួ្យត្រដទស 
ដអសា៉ោញត្រដទសបារងំ ត្តូវដន្ើរញ្ជ ី ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញររស់ខែ៉ូ ដៅឲ្យត្រដទស 
ដអសា៉ោញ ដហើយត្រដទសដអសា៉ោញ ត្តូវដន្ើរញ្ជ ី ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញររស់ខែួ  
ដៅឲ្យត្រដទសបារងំវញិ  រន្ទា រ់ម្ក  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញន ត្រដទស ីមួ្យៗត្តូវ 
បា ការពារដដាយត្រដទសដនសងៗដទៀត ។ 
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 កិចចការដ េះសត្ រ់ត្រដទសពីរផ្ លបា ចុេះកិចចត្ពម្ដត្ពៀង  រ៉ោុផ្ រត្រដទសទំាងអស់ 
មិ្   កិចចត្ពម្ដត្ពៀងដៅវញិដៅម្កផ្ររដ េះដន្ទេះដទ ។ ពិតោស់    កិចចត្ពម្ដត្ពៀង
ពហុភាគីនងផ្ រផ្ លកែុងចំដោម្កិចចត្ពម្ដត្ពៀងទាំងដន្ទេះ ត្តូវបា ត្គរ់ត្គងដដាយអងាការ 
កម្មសិទធិរញ្ជា ពិភពដលាក  ៉ូចជាកិចចត្ពម្ដត្ពៀងលីដសា សរីពី កិចចការពារការដៅដ ម្ េះ 
តាម្ត្រភពដ ើម្  ិងការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ ររជាតិ  
 
 អែកអាចត្រទេះដ ើញនងផ្ រចំដពាេះ ពាកយការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ ដហើយ 
សដម្ែងរន្ទា រ់  ឹងព យល់ពីភាពខុសគាែ រវាងពាកយដ េះ  ិង ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ។ 
 
ភាគន សដម្ែង៥ : អែកអាចត្បារ់ខ្ុំបា ឬដទថាដតើការដៅដ ម្ េះត្រភពដ ើម្  ិង  ៉ោក 

ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ  លកខណាៈខុសគាែ  ៉ូចដម្រចខែេះ? 
 

 ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ជា ត្រដភទន  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញជាក់ 
លាក់។  ការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញគឺជា កំណត់ស ា ល់មួ្យផ្ លរញ្ជជ ក់ពីត្រភពន  
នលិតនលោមួ្យ ។ ឧទាហរណ៍  ពាកយ “នលិតដៅកែុងត្រដទសសែីស “ គឺជា ការស ា ល់
ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញមួ្យាៈ អែកទិញ ឹងថានលិតនលដចញពីត្រដទសដន្ទេះ ។  ការដៅដ ម្ េះ 
តាម្ត្រភពដ ើម្គឺជាការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញជាក់លាក់ ផ្ លរញ្ជជ ក់ថានលិតនល
ដន្ទេះ  គុណភាពជាក់លាក់  ដហើយគុណភាពទំាងដ េះនសភាជ រ់ទំាងស្រសុងដៅ ឹងត្រភពន  
ទីកផ្ ែងដន្ទេះ។ ទសស ាៈផ្ លជាម្៉ូលដាា  គឺថា នលិតនលមួ្យចំ ួ នសភាជ រ់គុណភាព 
ពិដសសររស់ខែួ ដៅ ឹងទីកផ្ ែងផ្ លជាត្រភពនលិតនលដន្ទេះ ។ ជាទ៉ូដៅ  ចំដពាេះនលិត
នលកសិកម្ម ៉ូចជាត្រូ ៉ោហស៍ Roquefort ។  ត្រជាជ ផ្ លនលិត Roquefort  ិយាយថា 
វា  រសជាតិពិដសសដដាយសារវានលិតនលដ េះ ត្តូវបា នលិតដៅកែុងរ៉ូងភែំន តំរ ់ 
Roquefort ដហើយដដាយសារផ្តវានលិតកែុងកផ្ ែងពិដសសដ េះដហើយ ដទើររសជាតិររស់វា 
  ភាពលបលីាញ។ 
 ត្រសិ ដរើអែកដត្រើត្បាស់វធីិសាស្តសរនលិតត្រ ូ៉ោហស ៍៉ូចគាែ ដៅរ៉ូងភែំដនសងគាែ  អែកមុ្ខជា
ទទួលបា រសជាតិដនសងគាែ ដហើយលទធនលគឺមិ្ ផ្ម្ ជាត្រូ ៉ោហស៍ Roquefort ដទបើយ ។  
អ ុវតរ ៉ូចគាែ ផ្ រចំដពាេះល័កខខ័ណឌ ធម្មជាតិ ផ្ លជេះឥទធិពល ល់ការនលិតស្រសា   ៉ូចជា 
អាកាសធាតុ  ី ជាដ ើម្។ល។ 
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 ជាដគាលការណ៍ ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្គឺជា ការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរមួ្យ
ផ្ លរង្ហា ញថាគុណភាពន ទំ ិញគឺបា ម្កពីតំរ ់នលិតកម្មទំាងស្រសុង។ 
 

 
ភាគន សដម្ែង៦:  ៉ូដចែេះត្តទបរ់ដៅដម្ើលឧទាហរណ៍សរីពី Champagne វញិដតើវាជាការដៅ

ដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ឬជាការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ? 
 
 វាអាចជាការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្  ិងជាការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ។ រ៉ោុផ្ រ 
ការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញគឺជាពាកយផ្ ល   ័យទ៉ូលាយ ។ នាុយដៅវញិ ការដៅ 
ដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ទំាងអស់គឺជា ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ក៏រ៉ោុផ្ រមិ្ ផ្ម្ ត្គរ់ ៉ោក 
ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញសុទធផ្តជាការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ដន្ទេះដទ ។ 
 
សំណួរវាយតនម្ែខែួ ឯង(SAQ) 
សំណួរទី២ :  ច៉ូរអែកដត្ជើសដចញពីរញ្ជ ីខាងដត្កាម្ដតើ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញោ 

ផ្ លអាចចាត់ទុកនងផ្ រថាជាការដៅដ ម្ េះត្រភពដ ើម្ 
ក)  ស្រសា Bordeau 
ខ)  ត្រូ ៉ោហសS៍tilton 
គ)  ត្រូ ៉ោហសR៍oquefort 

    )  Champagne 
   ង)  ផ្ កផ្ថរSheffield 
   ច)  នលិតដៅត្រដទសជរ៉ោុ  
 
ច៉ូរសរដសរចដម្ែើយររស់អែក ដៅត្តង់ដ េះ 
 
ចុចដៅត្តង់ដ េះដ ើម្បីដម្ើលចដម្ែើយ 
 
ចដម្ែើយ SAQ ២ : 
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 ក.គ. . “Stilton” សំដ  ល់វធីិផ្ លត្រ ូ៉ោហសមិ៍្ ផ្ម្ នលិតដចញពីទីកផ្ ែងត្រភព 
ដ ើម្ន ត្រូ ៉ោហសដ៍ន្ទេះ ។ “Sheffield Steel” គឺជា ការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរមួ្យ ផ្ លមិ្  
បា ភាជ រ់គុណភាពន នលិតនលដៅ ឹងភ៉ូមិ្សាស្តសរ Sheffield ដៅភាគខាងដជើងន ត្រដទស
អង់ដគែសដន្ទេះដទបើយ ។  ៉ូចគាែ  ឹងពាកយ “Made in Japan” ។ 
 
 សររុដសចករីម្ក ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្មួ្យគឺជាការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ 
មួ្យ ផ្ លត្រកាសអំពីគុណភាពន ទំ ិញមួ្យផ្ លទំ ិញដន្ទេះ ត្តូវបា ដត្រើត្បាស់ ជា 
ពិដសស  ិងផ្លរ ច់មុ្ខផ្ ល  ត្រភពដចញពីតំរ ់នលិតកម្ម ។ 
 
  ៉ូចបា ពិពណ៌ន្ទខាងដ ើម្ន ម្៉ោ៉ូឌុលដ េះ   ពាកយមួ្យដទៀតបា ដត្រើត្បាស់ដៅ 
កែុងអ ុសញ្ជា ទីត្កុងបា៉ោ រសីគឺជាការស ា ល់ពិត ផ្ លត្តូវបា រង្ហា ញអំពីភាពខុសគាែ  ឹង 
ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ ។ ម្៉ោ៉ូឌុលមុ្ គឺសំខា ់ជាងការស ា ល់ន តំរ ់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ 
មួ្យផ្ លនលិតនលត្តូវបា នលិតដទបើង  រឯីការដៅដ ម្ េះត្រភពដ ើម្វញិ តត្ម្ូវឲ្យ   
ការទំន្ទក់ទំ ងខាងផ្នែកគុណភាពរវាងនលិតនល ិងតំរ ់នលិតកម្មន នលិតនលដន្ទេះ ។ 
 
 ឥទប៉ូវដ េះ ដ ើម្បីរញ្ច រ់ម្៉ោ៉ូឌុលដ េះ ច៉ូរអែកសារ រ់រផ្ ាម្សរីពីត្រព័ ធការពារជាលកខណាៈ
អ ររជាតិផ្ លពាក់ព័ ធមួ្យចំ ួ  ។ 
 
ភាគន សដម្ែង៧: ឥទប៉ូវដ េះដយើងបា សិកសអំពីលកខណាៈខុសគាែ រវាងការដៅដ ម្ េះត្រភព

ដ ើម្ ិង ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ដរើពំុយល់ទាស់ដទស៉ូម្អែក
ជួយព យល់អំពីត្រព័ ធការពារជាលកខណាៈអ ររជាតិ ? 

 
 ពិតោស់   កិចចការពារខុសគាែ ជាដត្ចើ ដដាយរមួ្ទំាងកិចចការពារជាទ៉ូដៅមួ្យ
ផ្ ល  ផ្ចងដៅកែុងអ ុសញ្ជា ទីត្កុងបា៉ោ រសីផ្ លបា ផ្ចងថា  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ
ទំ ិញត្តូវបា ការពារត្រឆំងដៅ ឹងការដត្រើត្បាស់ដដាយគាម   ការអ ុញ្ជា តផ្ ល ដធែើឲ្យភា ់ 
ត្ចទបំ ។ ចំដពាេះការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្វញិគឺ   ដៅកែុងកិចចត្ពម្ដត្ពៀង ពិដសស 
មួ្យផ្ លត្គរ់ត្គងដដាយអងាការកម្មសិទធិរញ្ជា ពិភពដលាក ផ្ លទទួលសាា ល់ដដាយកិចច 
ត្ពម្ដត្ពៀងទីត្កុងលីដសា សត្ រ់កិចចការពារន ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្  ិងការចុេះ
រញ្ជ ីអ ររជាតិ ។ កិចចត្ពម្ដត្ពៀងអ ររជាតិដ េះ  ផ្ចងអំពីត្រព័ ធចុេះរញ្ជ ីអ ររជាតិសត្ រ់
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ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ ។  ត្រដទសមួ្យផ្ លអ ុវតរតាម្ត្រព័ ធការពារ ន ការដៅ 
ដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ថាែ ក់ជាតិអាចដាក់ពាកយដសែើសំុចុេះរញ្ជ ី ន ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភព 
ដ ើម្ជាក់លាក់មួ្យជាលកខណាៈអ ររជាតិផ្ លដត្កាយម្កត្តូវទាក់ទងដៅរ ា នទដទៀត ផ្ ល 
ជាភាគីន កិចចត្ពម្ដត្ពៀងដ េះ។ ការចាត់ផ្ចងការង្ហរដ េះបា យា៉ោងលអត្រដសើររ៉ោុផ្ រ ដដាយ 
សារផ្តចំ ួ រ ា  កំណត់ចំដពាេះត្រព័ ធ ន ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ថាែ ក់ជាតិផ្ ល 
វសិាលភាពភ៉ូមិ្សាស្តសរ ត្តូវបា កំណត់ត្តឹម្ផ្តនម្ៃ(២០)រ ាផ្ លជាភាគីន កិចចត្ពម្ដត្ពៀង 
ដ េះ ។ 
 រចចុរប ែ  កិចចត្ពម្ដត្ពៀងអ ររជាតិមួ្យដទៀត គឺកិចចត្ពម្ដត្ពៀងសរីពីទិ ាភាព 
ពាណិជជកម្មផ្ លទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិរញ្ជា  ផ្ លជាផ្នែករមួ្មួ្យន ត្រព័ ធអងាការពាណិជជ 
កម្មពិភពដលាក។  កិចចត្ពម្ដត្ពៀងដ េះតត្ម្ូវឲ្យត្គរ់ស ជិក ន អងាការពាណិជជកម្មពិភព 
ដលាកការពារ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ត្រសិ ដរើការដត្រើត្បាស់ររស់ពួក ដគដដាយ 
គាម  ការអ ុញ្ជា តផ្ លដធែើឲ្យ  ការភា ់ត្ចទប ំ ឬរងកឲ្យ  អំដពើត្រកួតត្រផ្ជងមិ្ ដសាម េះ 
ត្តង់ ។ កិចចត្ពម្ដត្ពៀង សរីពី ទិ ាភាពពាណិជជកម្មផ្ លទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិរញ្ជា    ផ្ចង
អំពីកំរតិកិចចការពារខពស់រំនុត ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញផ្ លពាក់ព័ ធ ឹងស្រសា  ិង 
ដត្គឿងស្រសវងឹផ្ លត្តូវការពារជា ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញសត្ រ់នលិតនលទំាងដ េះ 
ដទាេះរីជាគាម  ការភា ់ត្ចទបំ ឬការត្រកួតត្រផ្ជងមិ្ ដសាម េះត្តង់ក៏ដដាយ ។ 
 
 រ៉ោុផ្ រ កិចចការពារទ៉ូលំទ៉ូលាយដ េះជាកម្មវតាុន ការដលើកផ្លងមួ្យចំ ួ ចំដពាេះ ៉ោក 
ស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញផ្ លត្តូវបា ដត្រើត្បាស់ជាយ៉ូរម្កដហើយ ឬត្តូវបា ដត្រើត្បាស់
ដដាយសុចរតិ ។ 
 

ដសចករីសដងខរ 
 
 ជាដគាលការណ៍  ការស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញគឺជាការកត់ស ា ល់មួ្យផ្ លផ្ចង
អំពី នលិតនលជាក់លាក់មួ្យផ្ ល  ត្រភពដកើតដចញពីតំរ ់ ភ៉ូមិ្សាស្តសរជាក់លាក់ោ 
មួ្យ។ ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្គឺជាទត្ម្ង់ជាក់លាក់មួ្យន  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរ 
ទំ ិញផ្ លរញ្ជជ ក់ថាគុណភាពនលិតនលដន្ទេះនសភាជ រ់ ជាពិដសសដៅ ឹងតំរ ់ជាក់លាក់ 
ោមួ្យ ។ 
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  ៉ូចបា ដលើកដទបើងខាងដលើ   ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញគឺជាពាកយកែុង ័យទ៉ូលំ
ទ៉ូលាយផ្ ល  រញ្ច៉ូ លទំាងការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្  ការចងអុលរង្ហា ញអំពីត្រភព 
ដ ើម្  ិង ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញដៅកែុង ័យចដងអៀត ។  ពាកយ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្ 
សាស្តសរទំ ិញ ជាទ៉ូដៅត្តូវបា ដត្រើត្បាស់កែុង ័យទ៉ូលាយផ្ លតំោងឲ្យពាកយទំាងដ េះ 
(ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្ ការចងអុលរង្ហា ញអំពីត្រភពដ ើម្  ិង ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្ 
សាស្តសរទំ ិញដៅកែុង ័យចដងអៀត) ។ 
 
           ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ អាចត្តូវបា ការពារដដាយត្កឹតយឬដដាយរញ្ជ ីដៅ 
ថាែ ក់ជាតិ។ 
 
 ជាលកខណាៈអ ររជាតិ  ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញអាចត្តូវបា ការពារតាម្រយាៈ 
កិចចត្ពម្ដត្ពៀងរ ិការវាងត្រដទសន្ទន្ទ ឬកែុងករណីន ការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពតាម្ដ ើម្ 
តាម្កិចចត្ពម្ដត្ពៀងទីត្កងុលីដសា ។ ម្ា៉ោងដទៀត  កិចចត្ពម្ដត្ពៀងសរីពីទិ ាភាពពាណិជជកម្ម 
ទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិរញ្ជា  តត្ម្ូវឲ្យស ជិកទំាងអស់ន អងាការពាណិជជកម្មពិភពដលាក 
ការពារ ៉ោកស ា ល់ភ៉ូមិ្សាស្តសរទំ ិញ ។ 
 
អតារទចារ់ាៈ 
 -កិចចត្ពម្ដត្ពៀងទីត្កុងលីដសា  សរីពី កិចចការពារការដៅដ ម្ េះតាម្ត្រភពដ ើម្  ិង
ការចុេះរញ្ជ ីអ ររជាតិ។ 

-កិចចត្ពម្ដត្ពៀងសរីពីទិ ាភាពពាណិជជកម្មទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិរញ្ជា  ។ 
-អ ុសញ្ជា ទីត្កងុបា៉ោ រសី សរីពី កិចចការពារកម្មសិទធិឧសសហកម្ម ។ 
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