្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

rrrsss

មគគេទទ
ី ្ត ី
ុ សន៍សព

ករេរៀបចំរបយករណ៍ទិដ្ឋភព្របកសនីយប្រតតកកកមម

េបះពុមពេ

យ

្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម
អគគនយក ្ឋ នឧស ហកមម
នយក ្ឋ នកមមសទ
ិ ឧ
ធិ ស ហកមម
២០១៨

មគ្គទ្ទេ
ីត ី
ុ សន៍សព

ការទ្រៀបចំរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាព
ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម

.

WIPO
២០១៥

WORLD
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ORGANIZATION

មគ្គទ្ទេ
ុ សន៍
សតព
ី ី

ការទ្រៀបចំរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម

មគ្គទ្ទេ
ុ សន៍ទ្រៀបចំសប្ាប់

អង្គការក្មមសទ
ិ ធិបញ្ញ
ា ពិភពទ្ោក្ (WIPO)

ដោយ Anthony Trippe,
Patinformatics, LLC

ដោយមានវ ិភាគទានពី ដេខាធិ ការោានរបស់ WIPO

២០១៥

1

“ការដបាោះពុម្ពផ្សាយដនោះ

ត្រូវបានបកប្ត្ប

និងផ្សេិរដ

ើងវ ិញដោយមានការអនុ ញ្ញារពីអងគការកម្ម

សិទ្ិធបញ្ញាពិភពដោក (WIPO) ប្ែេជាមាាស់សិទ្ិធអក
ន និពនធ ដោយប្ផ្សែកដេើអរថបទ្ដែើម្ជាភាសាអង់ដគេស។
ដេខាធិការោាន WIPO ម្ិនទ្ទ្ួេខុសត្រូវចំដ
ផ្សាយដនោះដ

ោះការបកប្ត្ប និងការប្កប្ត្បទ្ត្ម្ង់ននការដបាោះពុម្ព

ោះដទ្។ ការបកប្ត្ប និងការដបាោះពុម្កា
ព រដបាោះពុម្ពផ្សាយដនោះ ឧបរថម្ភដោយ WIPO Japan

Funds-in-Trust”។

2

ជំពូក្ទី១
ទ្សចក្តីសទ្ង្េបប្បរិបរិត
របាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដសចកតីសដត្ម្ចចិរត
ប្ែេ

និងត្រូវបានបដងកើរដ

(PLRs)

ើងដែើម្បីបដងកើនត្បសិទ្ធភាពកនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងការសដត្ម្ចចិ រស
ត ំខាន់ ៗកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា

ដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត បានដធវើដ

ជាព័រ៌មានប្ែេគំត្ទ្ែេ់ការដធវើ

ើងប្ផ្សែកដេើទ្ំ

។ ជាយូរណាស់ម្កដ

ើយ ការ

ក់ទ្ំនងផ្ទាេ់ខួន
េ និងសាថប័ ន។ ជាម្ួ យនឹ ងការដធវើការ

វ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និ ង PLRs អាចដធវើឲ្យការសដត្ម្ចចិរស
ត ំខាន់ៗទាំងដនោះ ដធវើដ

ើង

ដោយប្ផ្សែកដេើទ្ិននន័យ និងភសតតាង
ប្ែេផ្សតេ់ជាជដត្ម្ើស និ ង អាចការ់ បនថយហានិភ័យប្ែេ
ុ

ក់

ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរត។
ផ្សេចំដណញ

ប្ែេទ្ទ្ួេបានពីការដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

អាចអនុវរតបានដសាើរត្គប់អងគភាពប្ែេចូ េរួម្កនុងការវាយរនម្េបដចាកវ ិទ្ា
ែេ់សងគម្។ ភានក់ងាររាជរោាភិបាេ ក៏ែូចជាត្កុម្
សតីពីការអភិវឌ្ឍ ឬការបដងកើរវ ិស័យ
ជាឧទា

រណ៍

PLRs

េ់របស់វា

ុនឯកជន អាចទ្ទ្ួេបានទ្ិែភា
ា ពែ៏មានរនម្េ

ដោយការបដងកើរ PLRs។

អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាឧបករណ៍សត្មាប់ផ្សតេ់ព័រ៌មានែេ់អក
ន ដធវើ

ដគេនដោបាយសាធារណៈកនុងការសដត្ម្ចចិរតជាយុទ្ធសាស្តសត
ស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍ (R&D)

ក់ ព័នធនឹងការវ ិនិ ដោគដេើការ

អាទ្ិ ភាព ការដផ្សារបដចាកវ ិទ្ា ឬការផ្សេិរកនុងស្រសុក។ ព័រ៌មាន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចនិងត្រូវបានដត្បើត្បាស់កាន់ប្រដត្ចើនដ
ដគេនដោបាយសាធារណៈ អនកដធវើដគេនដោបាយ
អារម្មណ៍កាន់ប្រខាេំងដ

និ ងផ្សេបោះ

ើង ដធវើជាឧបករណ៍ផ្សសពវផ្សាយពី

ក់ព័នធនិងការបដងកើរថ្មី បានបដងកើនការចាប់

ើងដេើត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ពួកដគត្រូវការព័រ៌មានប្ែេចាស់

ងាយរក និងជាក់ោក់តាម្រំបន់ ដែើម្បីគំត្ទ្ែំដណើរការដគេនដោបាយចម្បងៗ។ ពួកដគប្សវងរក
ម្ូេោានប្ែេរ ឹងមាំនិងជាក់ប្សតងសត្មាប់ដធវើការវាយរនម្េពីរួ
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ ព័នធនឹងវ ិស័យសំខាន់ ៗ។

ទ្ីនិងផ្សេបោះ

េ់ននត្បព័នធត្បកាស

ដោយ PLR ពិរជាមានឧបករណ៍ែ៏មានសារៈសំខាន់កុងការដធវ
ន
ើ ដសចកតីសដត្ម្ចចិ រត ការបដងកើរ PLR
អាចចំណាយដពេ និងថ្វ ិកាដត្ចើនកនុងកិចាែំដណើរការដនោះ។ អងគភាពម្ួយប្ែេមានបំណងដត្បើត្បាស់

ធនធានប្ែេចាំបាច់ដែើម្បីបដងកើរ PLR ប្រងប្រត្រូវដធវើែូដចនោះ ដៅដពេប្ែេពួកដគកំពុងដរៀបចំដធវើការ
វ ិនិដោគ

ិរញ្ា វរថុ ឬដេើបុគគេិក កនុងការអភិ វឌ្ឍ ឬការឈានចូេដៅកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។ វារ ឹរប្រ

មានសារៈសំខាន់កុងការដធវ
ន
ើ ឲ្យត្បាកែថា PLR

ត្រូវបានដរៀបចំដ

ើងដោយត្រឹម្ត្រូវ ដែើម្បីធា

ថា

3

ននការអនុ វរតបដចាកវ ិទ្ា។

ព័រ៌មានប្ែេផ្សតេ់ឲ្យគឺមានភាពត្រឹ ម្ត្រូវ និ ងដៅចំ បញ្ញ
ា
ឯកសារដនោះ ផ្សតេ់នូវដសចកតីេម្ែិរសតីពីជំហាន
ជាម្ដធាបាយសត្មាប់ប្ណ

ប្ែេចំបាច់សត្មាប់ការដរៀបចំ PLR។ វា

ំអនកអនុវរតថ្ីៗ
ម
ពីរដបៀបបដងកើរ PLR បុប្នតវាក៏មានត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរ

សត្មាប់អនកទ្ទ្ួេ PLRs ប្ែេដធវើរបាយការណ៍នផ្សាកុងប្បបដនោះសត្មាប់
ន
ពួកដគ ឬដធវើដោយភាគី ទ្ីបី
ណាម្ួយប្ែេជាអនកផ្សតេ់ដសវាកម្ម។

ក៏មានការរ ំពឹងទ្ុកប្ែរថា ការផ្សតេ់ជាគំរស
ូ ត្មាប់ដរៀបចំ PLRs

នឹងបនតជួយអភិវឌ្ឍន៍ សង
ត ់ោរ និងការអនុវរតេៗ
ែ ប្ែេអាចដត្បើបាន និងបដងកើរដ
អនកវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

តាម្រយៈការយេ់ែឹងពីែំដណើរការ

ក់ព័នធដៅនឹងការដរៀបចំ PLR ភាគី

ើងដោយស

គម្

ក់ព័នធ អនកផ្សតេ់ និង

អនកដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានទាំងអស់ប្ែេដគមាន នឹងទ្ទ្ួេបានការយេ់ែឹងកាន់ប្រត្បដសើរដ

ើងពីអីប្វ ែេ

បានរ ំពឹងទ្ុកពី PLR និងចំនួនធនធានប្ែេត្រូវការដែើម្បីបដងកើរ PLR។
ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ត្រូវបានបដងកើរដ

ើងកនុងត្កបខ័ណឌគដត្មាងកម្មវ ិធី អភិវឌ្ឍន៍សីព
ត ី “ការអភិវឌ្ឍ

ឧបករណ៍ដែើម្បីទ្ទ្ួេបានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម”

(DA_១៩_៣០_៣១_0២)

ជាពិ ដសស

ែំណាក់កាេទ្ី ២ននគដត្មាង ប្ែេត្រូវបានអនុ ម្័រដោយគណៈកមាមធិការសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកម្ម
សិទ្ិធបញ្ញា ដៅសម្័យត្បជុំទ្ី១០

ប្ខវ ិចឆិកា ឆ្នំ ២០១២1។

ម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ ក៏ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជា

ធនធានសត្មាប់ អន ក ដត្បើ ត្បាស់ ព័ រ៌ មា នត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម ទ្ូ ដៅ
សកម្ម ភា ពអភិ វ ឌ្ឍ

និ ង ជាពិ ដសស

សត្មាប់

សម្រថភាពវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម កនុងម្ជឈម្ណឌេគំត្ទ្បដចាកវ ិទ្ានិ ង

ការបដងកើរថ្មី (TISC)2។

1

សត្មាប់ឯកសារសតីពីគដត្មាងសូម្ចូេដៅកាន់ ៈ 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
ារិកាននមគ្គទ្ទេ
ី ត ីរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម
ុ សន៍សព

១. ដសចកដីសដងេបត្បរិបរិត
២.មារិកា
៣. ដសចកតីដផ្សតើម្

៤. ម្ូេោានននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.១. ដ

រុ អីត្វ រូវវ ិភាគព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

៤.២. ត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដគេនដោបាយសាធារណៈ
៤.២.១. សំណុំេិខិរដសនើសុំ
៤.២.១. ១. សំណុំេិខិរដសនើសុំអនតរជារិ (PCT)
៤.២.២. ការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.២.៣. ឯកសារដត្កាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.២.៤. ត្បដភទ្ដេខកូែ
៤.៣. សមាសធារុននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.៣.១. ទ្ិ នន
ន ័យគនថនីដទ្ាសន៍
៤.៣.១.១. អនកោក់

កយដសនើសុំ/អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

៤.៣.១.២. រកកករ
៤.៣.១.៣. កាេបរ ិដចឆទ្
៤.៣.១.៤. ទ្ិននន័យអាទ្ិភាព
៤.៣.១.៥. ចំណារ់ថានក់
៤.៣.១.៦. ឯកសារែកស្រសង់
៤.៣.២. ដសចកតីអធិបាយ (ការបងាាញ)
៤.៣.៣. ដសចកតីអោះអាង
៤.៤. ព័រ៌មានបប្នថម្ ប្ែេអាចទ្ទ្ួេបានជាសាធារណៈ

ក់ព័នស
ធ ំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម
៤.៤.១. បណំុត ឯកសារ (File Wrapper) និងត្បវរតិដរឿងកតី (Prosecution History)
៤.៤.២. ព័រ៌មានប្ែេរកាទ្ុក
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៤.៤.៣. ព័រ៌មានសតីពីការដផ្សារ
៤.៤.៤. វ ិវាទ្
៤.៤.៥. សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.៥. ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.៥.១. អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ
៤.៥.២. ត្បភពដសវាប្សវងរកប្ែេម្ិនយកកនត្ម្
៤.៥.៣. ត្បភព
៤.៦. របាយការណ៍

ណិជជកម្ម (ប្ែេគិរកនត្ម្)
ក់ព័នធនឹងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

៤.៦.១. ទ្ិែាភាព
៤.៦.២. ប្ផ្សនទ្ី
៤.៦.៣.

ិកា ឬ

ិកាដរាទ្៍ (Watch ឬ Alerts)

៤.៦.៤. ដសរ ីភាពដែើម្បីអនុវរត/ការទ្ូទារ់
៤.៦.៥. ភាពអាចទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/សាននែម្ុន
៤.៦.៦. សុពេភាព
៤.៦.៧. សថិរិទ្ូដៅ
៥. កម្មវរថុ និងការជត្ម្ុញឲ្យមានការបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៥.១. កម្មវរថុដៅពីដត្កាយរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

៥.១.១. ការគំត្ទ្ការពិភាកាដគេនដោបាយរបស់រាជរោាភិបាេ
៥.១.១.១. ការត្បឹងប្ត្បងជាសកេ
៥.១.១.២. ការត្បឹងប្ត្បងថានក់រំបន់
៥.១.១.៣. ការត្បឹងប្ត្បងថានក់ជារិ

៥.១.១.៤. ការដផ្សារបដចាកវ ិទ្ា និ ងការផ្សតេ់អាជាាប័ណណ
៥.១.១.៥. ការស្រសាវត្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ
៥.១.២. ការដត្បើត្បាស់សត្មាប់អាជីវកម្មឬត្កុម្

ុន

៥.១.២.១. ការត្គប់ត្គងគូត្បកួរត្បប្ជង
៥.១.២.២. ការត្រួរពិ និរយបដចាកវ ិទ្ា

៥.១.២.៣. ការរួម្បញ្ូា េគននិងការទ្ិញយក
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៥.២. ការជត្ម្ុញឲ្យមានការបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៥.២.១. ដរើរបាយការណ៍សត្មាប់នរណា?
៥.២.២. ដរើវាជួយសនសំដពេដវោអរិថ្ិជនរដបៀបណា?
៥.២.៣. ដរើវាជួយបប្នថម្រនម្េែេ់ែំដណើរការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរតោងែូចដម្តច?
៥.២.៤.ដរើអក
ន ដត្បើត្បាស់នឹងវាយរនម្េពីត្បសិទ្ធភាពននរបាយការណ៍ោងែូចដម្តច?

៦. កិចកា
ា រ

ក់ព័នន
ធ ឹងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

៦.១. ទ្ិនន
ន ័យដោយប្
៦.២. បញ្ជីជំ

ក និងការចងជាត្កុម្

ន់

៦.៣. តារាងមាត្ទ្ីសប្ែេដកើរដ

ើងរួម្គន

៦.៤. ការចារ់ជាត្កុម្ និងចំណារ់ថានក់
៦.៥. ការកំណរ់ដគេការណ៍ទ្ំ
៦.៦. ស្រសទាប់ ឬបណំុត ព័រ៌មាន
៦.៧. ការរំណាងដោយត្កា
៦.៨. ការវ ិភាគបណា
ត ញ

ំ

ិច
វ

៦.៩. ការវ ិភាគភាសាវ ិទ្ា

ក់ព័នន
ធ ឹងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

៧.ត្កបខ័ណឌ

និងរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម

៧.១. ត្បដភទ្មារិ កាសត្មាប់ ដធវើការវ ិភាគ
៧.១.១. ការស្រសាវត្ជាវទ្ិននន័យ
៧.១.២. ការស្រសាវត្ជាវតាម្អរថបទ្
៧.២. ទ្ំ

ំទ្ិននន័យសត្មាប់ដធវើការវ ិភាគ

៧.២.១. កត្ម្ិរធំ
៧.២.២. កត្ម្ិរ Meso
៧.២.៣. កត្ម្ិររូច

៧.៣. ចាប់ Linearននការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម
៧.៤. ភាពជាក់ ោក់ និង ការដៅត្រ
៧.៥. បណំុត ជំ

ប់ ម្កវ ិញ

ញទ្ូ ដៅប្ែេត្រូវការសត្មាប់ ការវ ិភាគ
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៧.៦. ការពិចារណាទ្ូដៅអំពីការដត្បើត្បាស់រប
ូ ភាព
៧.៧. វ ិធីសាស្តសតននការត្បាប់ពីែំដណើរដរឿង
៨. ការដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៨.១. ការដរៀបចំប្ផ្សនការដធវើរបាយការណ៍
៨.១.១. ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្
៨.១.២. ការកំណរ់ពីអក
ន សត្ម្បសត្ម្ួេ និងនែគូរ
៨.១.៣. ការកំ ណរ់វ ិសាេភាព

៨.១.៣.១. វ ិសាេភាពកនុងត្បដទ្ស
៨.១.៣.២. វ ិសាេភាពដពេដវោ

៨.១.៣.៣.វ ិធី សាស្តសតការ់ បនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម
៨.១.៣.៤.ការរួម្បញ្ូា េឯកសារម្ិ នមានេកេណៈត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម (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. ការកំណរ់ត្បព័នធទ្ិននន័យប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
៨.២.៣. ការប្ចករ ំប្េកយុទ្ធសាស្តសត

៨.៣. ការដរៀបចំទ្ិននន័យដែើម្បីវ ិភាគ

៨.៣.១. ការសំអារទ្ិនន
ន ័យ និងការចងជាត្កុម្
៨.៣.២. ការការ់បនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម
៨.៣.៣. ដរើរត្ម្ូវឲ្យមានការត្រួរពិនិរយដោយផ្ទាេ់ដែើម្បីមានភាពជាក់ោក់
៨.៣.៤. ការកំណរ់ឆ្នំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
៨.៣.៥. ការបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា

8

៨.៣.៦. ការសត្ម្បសត្ម្ួេសត្មាប់ឯកសារដោង
៨.៤. ការវ ិភាគសថិរិប្ែេត្រូវបញ្ូា េ

៨.៤.១. ចំនួនសំណុំឬរកកកម្ម
៨.៤.២. ចំ នួនែំ ណាក់កាេជារិប្ែេបានបញ្ូា េ

៨.៤.៣. ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ
៨.៤.៤. ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ាកំ ពូេឬចំណារ់ថានក់ IPC
៨.៤.៥. អងគភាពោក់
៨.៤.៦. អនកោក់

រ

កយែំបូងនិងប ា ប់

កយ/អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធកំពូេ

៨.៤.៧. រកកករកំពូេ
៨.៤.៨. ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោានដត្ចើនជាងដគ

៨.៥. ការវ ិភាគសថិរិបប្នថម្ប្ែេនឹ ងត្រូវបញ្ូា េ
៨.៥.១. ត្បដភទ្អនកោក់

កយដសនើសុំ/អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

៨.៥.២. ភាគរយននរកកករបរដទ្ស
៨.៥.៣. សូច

ករគុណភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

៨.៥.៤. ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មតាម្រយៈការចំណាយដេើ R&D
៨.៥.៥.ភាគរយននសំណុំប្ែេ

ក់ព័នធ

៨.៦. ត្បដភទ្ននការវ ិភាគបប្នថម្ ប្ែេត្រូវបញ្ូា េ
៨.៦.១. ឯកសារដោង និងបណា
ត ញស

រកកករ

៨.៦.២. ប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរ
៨.៦.៣. ការកំណរ់ពីបញ្ញ
ា /ែំដណាោះស្រសាយ
៨.៦.៤. ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកំពូេប្ែេត្រូវពិចារណាភាេម្
៨.៧.ការសរដសរ និងដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ និងទ្ិននន័យភាជប់
៨.៧.១. ការសរដសររបាយការណ៍
៨.៧.២. ដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរបាយការណ៍ និងទ្ិននន័យភាជប់
៨.៧.២.១. ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរបាយការណ៍
៨.៧.២.២. ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយទ្ិននន័យ
៨.៧.២.៣. ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយគំដ

ើញ
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៨.៨. ការវាយរនម្េរបាយការណ៍
៩. ឧបករណ៍វ ិភាគភាគីទ្ី៣ ត្បព័នទ្
ធ ិនន
ន ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងអនកផ្សតេ់ទ្ិនន
ន ័យបដងកើររបាយ
ការណ៍

៩.១. បញ្ជីអនកផ្សតេ់ឧបករណ៍វ ិភាគ
៩.២. បញ្ជីម្ិនកំណរ់ននអនកផ្សតេ់ត្បព័នទ្
ធ ិននន័យ
៩.៣. បញ្ជីអក
ន ផ្សតេ់ដសវាដធវើរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ព

១០. ត្បធានបទ្បប្នថម្ទាក់ទ្ងនឹងការដត្បើត្បាស់យទ្
ុ សា
ធ ស្តសតព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បុប្នតម្ិន
បានត្គបែណតប់កងម្គា
ុន
ុដទ្ាសន៍ដនោះ

១០.១. រនម្េឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

១០.២. ត្បវរតិែំដណើរការដរឿងកតីនិងការវ ិភាគអរថបទ្ចងត្កង
១០.៣. ការកំណរ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ
១០.៤. ការវ ិភាគពី វ ិវាទ្

ោះផ្សេិរផ្សេ

១០.៥. ម្ូប្ែេប្ែេបានពាករណ៍
១១. បញ្ជីត្បភពដគ

ទ្ំព័រ សតីពីរបាយការណ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

១១.១. ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងវ ិធី សាស្តសតដធវើរបាយការណ៍

១១.២. LinkedIn Groupsននទ្ិ ែភា
ា ពនិ ងការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម
១១.៣. កត្ម្ងរបាយការណ៍ទ្ិែាភាព

១២. បញ្ជកា
ី រដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយសតព
ី ីការវ ិភាគនិងការដធវើរបាយការណ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
១២.១. អរថបទ្
១២.២. ដសៀវដៅ
១៣. ឧបសម្ព័នធ
េកេខណឌទ្ូដៅននរបាយការណ៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
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ជំពូក្ទី៣
ទ្សចក្តីទ្្តើម
ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មផ្សតេ់សិទ្ិ ក
ធ ុងការរារាំ
ន
ងបុគគេែនទ្កនុងវ ិស័យ ប្ែេអោះអាងឲ្យការ

រ

រកកកម្ម។ ែូដចនោះ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានការអនុវរតទាំងប្ផ្សនកអាជីវកម្មនិងចាប់។ ការទ្ទ្ួេ
បានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាការចំណាយគួរឲ្យករ់សមាគេ់ម្ួយ ទាបបំផ្សុរ ចាប់ពី១០០០០
ែុោេអាដម្រ ិក រ

ូរែេ់ ៥ ដៅ ១០ែង ដេើសពីដនោះ ចំដ

ោះសំណុំេិខិរដសនើសុំណាប្ែេកាន់ប្រ

មានភាពសមុត្គសាមញ។ ដោយសារមានការចំណាយដត្ចើ នចំដ

ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេ

ប្ែេអងគភាពទាំងឡាយបនតនូវត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មម្ួយ ជាទ្ូ ដៅ វាចងែុេបងាាញពី ផ្សេត្បដោជន៍
ដត្ចើន និងការវ ិនិដោគែ៏សំខាន់កុងអងគ
ន
ភាពទាំងដ

ោះ។

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាត្បភពព័រ៌មានែ៏សំខាន់ផ្សងប្ែរ ប្ែេម្ិនអាចរកបានដៅកប្នេង

ណាដផ្សសងដទ្ៀរ។ ឯកសារពីឆ្នំ១៩៨៦ ប្ែេដោងរបាយការណ៍ពីឆ្នំ១៩៧៧3 បានអោះអាងថា ៨០%
ននព័រ៌មានប្ែេមានកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ម្ិ នអាចរកបានដៅកប្នេងដផ្សសងដ

ោះដទ្។ វាពិរជា

ពិបាកកនុងការកំណរ់បរ ិមាណរនម្េប្បបដនោះ បុ ប្នតជាទ្ូ ដៅដគទ្ទ្ួ េសាគេ់ថា ដោយសារេកេណៈថ្មី
ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដ

និងការអនុវរតជាទ្ូដៅននអងគភាពភាគដត្ចើន

ម្ិនដបាោះពុម្ពផ្សាយការរក

ើញរបស់ពួកដគកនុងឯកសារវ ិទ្ាសាស្តសត ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគឺជាត្បភពែ៏ កត្ម្ននខេឹម្

សារ និងបំដពញបប្នថម្ឲ្យឯកសារម្ិនមានេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ដោយសារវាអាចមានការេំបាកកនុងការដធវើ និ ងអាច

ំឲ្យមានការភាន់ ត្ច

ំ ត្បសិនដបើគមន

កាដោោះស្រសាយត្រឹម្ត្រូវ ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពិរជាមានសារៈសំខាន់សត្មាប់ការប្សវង

យេ់សុីជដត្ៅននវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាភាគដត្ចើន។ Jacob Schlumberger បានបញ្ញ
ជ ក់ោងចាស់ពី
អារម្មណ៍ទាំងដនោះ កនុងឆ្នំ១៩៦៦4 ដោយគរ់បានសរដសរថាៈ

ដយើងមានជដត្ម្ើ សកនុងការដត្បើ ត្បាស់ឬម្ិនដត្បើត្បាស់សិរ
ថ ិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយត្បុង

ត្បយ័រន និងអាចឬម្ិនអាចទាញផ្សេពីការសិកាសថិរិទាំងដ

ោះ។

ដោយសារសារៈសំខាន់ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងព័រ៌មាន
ដត្បើ ត្បាស់ កុន ងបរ ប
ិ ទ្អាជី វ កម្ម ដផ្សសងៗពី គន ។

មានរបាយការណ៍ ជាដត្ចើ ន ប្ែេផ្សត េ់ ព័ រ៌ មា នសតី ពី

ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងបរ
ន
ិបទ្ដផ្សសងៗគន។

3
4

ក់ព័នធ វាត្រូវបានដគ

ម្គគុដទ្ាសន៍ ទាំងដនោះដផ្ទតរដេើការដត្បើ ត្បាស់

http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=7162811
Invention and Economic Growth, Jacob Schmookler. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966.
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ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចជា ព័រ៌មានសតីពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិង

ក់ព័នធ

នឹងវែតជីវ ិរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីបដងកើរបានជារបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
(PLRs)។
គមនរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានេកេណៈដោយប្
ត្រូវបានដគទ្ទ្ួេសាគេ់ជាទ្ូ ដៅដ

ក ឬរួម្ប្ែេ

ោះដទ្ ជាធម្មតា អាចនិោយបានថាវាជាទ្ិែភា
ា ពទ្ូដៅននសកម្មភាព

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងវ
ន ិស័យបដចាកវ ិទ្ា កនុងរំ បន់ភូម្ិសាស្តសតជាក់ោក់ ណាម្ួ យ។ របាយការណ៍

ដនោះ (Landscape) ជាទ្ូដៅ ដ្េើយរបដៅនឹងដគេនដោបាយជាក់ោក់ ឬបញ្ញ
ា ជាក់ប្សតង និងព័រ៌មាន
សមុត្គសាមញបចាុបបននសីព
ត ីសកម្មភាពដនោះកនុងេកេណៈចាស់ោស់ សត្មាប់ ទ្សសនិកជនម្កពីម្ជឈោាន
ដផ្សសងៗគន។ មានការដត្បើត្បាស់ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយឧសា

កម្ម ដធវើជាយុទ្សា
ធ ស្តសត

កនុងការសដត្ម្ចចិ រតដេើការវ ិនិ ដោគ ទ្ិសដៅននការស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍ (R&D) និងសកម្មភាព
របស់គូត្បកួរត្បប្ជង ក៏ែូចជា ដសរ ីភាពកនុងការោក់ឲ្យែំ ដណើរការផ្សេិរផ្សេថ្មី។
ដគេនដោបាយសាធារណៈបានងាកដៅរកដធវើរបាយការណ៍

បចាុបបននអនកដធវើ

ដែើម្បីបដងកើរជាម្ូេោានជាក់ប្សតង

ម្ុននឹងពិចារណាដេើបញ្ញ
ា សាធារណៈធំៗ ជាពិ ដសសកនុងវ ិស័យ ែូ ចជា សុខាភិ បាេ កសិកម្ម និង
បរ ិសាថន។

ម្គគុដទ្ាសន៍ទាំងដនោះ ប្ចងពី េកេណៈេម្ែិរននែំណាក់ កាេ

វាផ្សតេ់ជាម្ដធាបាយសត្មាប់ប្ណ

ក់ព័នធ

កនុងការដរៀបចំ PLR។

ំអក
ន អនុវរតថ្ីៗ
ម ពីជំហានប្ែេទាម្ទារកនុងការបដងកើរ PLR បុប្នត

វាក៏មានសារៈត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរសត្មាប់បុគគេ ប្ែេមានPLRsបដងកើរឲ្យខេួនឯងដោយទ្ីត្បឹកាទ្ីបី។

ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះសងឃឹម្ថាផ្សតេ់ជាគំរស
ូ ត្មាប់ដរៀបចំPLRs នឹងបនតជួយអភិវឌ្ឍសតង់ោរ និងការអនុវរតេៗ
ែ
ប្ែេអាចយកម្កដត្បើត្បាស់បាន និងបដងកើរដ

ើងដោយស

គម្ន៍ អនកវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ឯកសារដនោះចាប់ដផ្សតើម្ែំបូងពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ផ្សនកប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់

សត្មាប់បដងកើរPLRs និងពីរដបៀបប្ញក PLRs ពីរបាយការណ៍ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេដត្បើត្បាស់ព័រ៌មាន
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

អនកអាជីពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

យេ់ចាស់ភាគដត្ចើននន

ព័រ៌មានទាំងដនោះ បុប្នត ចំដ

ោះអនកអាជីពថ្មី ឬអនកប្ែេទ្ទ្ួេបាន PLRs ប្ែេបដងកើរពីបុគគេែនទ្

ប្ផ្សនកដនោះផ្សតេ់ជាចំណុចចាប់ដផ្សតើម្សត្មាប់ប្សវងយេ់ពីព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និ ងការវ ិភាគ។

ប្ផ្សនកប ា ប់ ជំពូកទ្ី ៥ ែេ់ទ្ី៧ ពិភាកាអំ ពីទ្សសនវ ិទ្ាដៅពី ដត្កាយកាដរៀបចំ របាយការណ៍

ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រួម្ទាំងការពិភាកាអំពីការជត្ម្ុញ និងដគេបំណងននការបដងកើរ
របាយការណ៍ដនោះ

កិ ចាការទ្ូដៅ

ក់ព័នន
ធ ឹ ងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និ ងត្កបខ័ណឌ ឬ
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ដគេគំនិរ ប្ែេអនកអនុវរតគួរពិចារណាដៅដពេពួកដគចាប់ដផ្សតើម្គដត្មាង PLR។ ដបើប្ផ្សនកែំបូង ជា
ដសចកតីដផ្សតើម្ែំបូងននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូដចនោះជំពូកទាំងដនោះ អាចចារ់ទ្ុក ជាម្ូេោាន
ននព័រ៌មានសតីពីការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេនឹងត្រូវអនុវរតសត្មាប់ការបដងកើរ PLR។
ជំពូកទ្ី ៨ បងាាញពីដសចកតីប្ណ

ំជាជំហានៗសត្មាប់ដរៀបចំ PLR។ វាចាប់ដផ្សតើម្ពីប្ផ្សនកម្ួយសតីពី

ប្ផ្សនការរត្ម្ូវម្ុនបដងកើរគដត្មាង។ ប្ផ្សនកប ា ប់ នឹងដផ្ទតរដេើការស្រសាវត្ជាវសំខាន់ៗ
ដោយយេ់ពីដគេបំណងននរបាយការណ៍

ក់ព័នន
ធ ឹង PLR។

និ ងេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវប្ែេមានកនុងនែ

ឈានែេ់ការពិភាកាពីែំណាក់ការម្ុនែំដណើរការទ្ិនន
ន ័ យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

នឹ ង

ជាទ្ូដៅត្រូវ

បានបញ្ូា េផ្សងប្ែរនូវបញ្ជីននការវ ិភាគដផ្សសងៗ ប្ែេមានកនុង PLR ក៏ែូចជាសំដណើសត្មាប់ការសរដសរ
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយ និងការវាយរនម្េរបាយការណ៍ ដៅដពេប្ែេបញ្ាប់ និងសននិោានពី កិចកា
ា រវ ិភាគ
និងរត្ម្ូវឲ្យមានការប្ចកចាយ។
ប្ផ្សនកចុងដត្កាយ ចាប់ពីជំពូកទ្ី ៩ ែេ់ ១២ និងរួម្មានបញ្ជីធនធាន អនកផ្សតេ់ និងឯកសារ
ដោង

ក់ព័នន
ធ ឹងរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ក៏មានជំពូកម្ួយ

ត្បធានបទ្បប្នថម្ទាក់ទ្ងនឹងយុទ្ធសាស្តសតននការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
PLR

ផ្សងប្ែរ។

ប្ផ្សនកដនោះ

ត្រូវបានបញ្ូជ េ

ដែើ ម្បីជាការប្ណ

សតីពី
ដត្ៅពី

ំដេើការអនុ វរតបប្នថម្ដេើព័រ៌មាន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានត្បដោជន៍ែេ់អងគភាព ប្ែេមានការចាប់អារម្មណ៍នឹង PLR
សត្មាប់ដធវើប្ផ្សនការបដចាកដទ្សជាយុទ្ធសាស្តសត។
ប ា ប់ ពីអានម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះដ

ើយ

អនកអនុវរតប្ែេចាប់អារម្មណ៍

ប្ែេពួកដគត្រូវការ ដែើម្បីចាប់ដផ្សតើម្ដរៀបចំ PLR
អំ
ដ

នឹងទ្ទ្ួេបានព័រ៌មាន

កនុងការគំត្ទ្ែេ់ការសដត្ម្ចចិ រតសំខាន់ៗ។ កនុង

ុងដពេដរៀបចំឯកសារដនោះ សិកាេសាោចំ នួនពី រ សតីពីខឹេម្សារននឯកសារដនោះ ត្រូវបានដរៀបចំ

ើងជាម្ួយអនកអនុវរតននការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ម្កពីអាដម្រ ិកឡាទ្ិន និងអាសុីអាដគនយ៍។

ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម
មានការចាប់ អារម្មណ៍ោងខាេំងពី បណា
ត ត្បដទ្សកំ ពុងអភិ វឌ្ឍន៍កុងការវ
ន
និងPLR

ប្ែេ្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពីេទ្ធផ្សេននការសាង់ម្រិ

ដ

ើយអនកចូេរួម្ដសាើរប្រទាំងអស់

យេ់ថា

ព័ រ៌មានប្ែេមានកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះគឺពិរជាមានសារៈសំខាន់ ប្ែេអាចជួយពួកដគកនុងការចាប់ដផ្សតើម្
ដរៀបចំ របាយការណ៍របស់ខួន។
េ
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ជំពូក្ទី៤
មូលដ្ឋឋនននព័រ៌ានប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម
ត្បភពព័រ៌មានចំបងសត្មាប់របាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLRs) គឺជាទ្ិននន័យ
ប្ែេបានម្កពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ព័រ៌មានបប្នថម្ ជួនកាេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ពី

ត្បភពដផ្សសង ែូចជាឯកសារវ ិទ្ាសាស្តសតគមនេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បុ ប្នតទ្ិននន័យត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ភាគដត្ចើន សត្មាប់ដធវើការវ ិភាគដែើម្បីបដងកើររបាយការណ៍ដនោះ។
ការយេ់ែឹងជាទ្ូដៅននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
PLRs

ប្ែេមានការស្រសាវត្ជាវោងេែ

េំបាកកនុងការអនុ វរតដោយសារម្ូេដ
នដោបាយសាធារណៈដផ្សសងគន

ពិរជាចាំបាច់សត្មាប់ការបដងកើរ

ដោយទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ពិរជាមានភាព

រុជាដត្ចើន។ ជាពិដសស យុតាតធិការដផ្សសងគន អនុវរតដគេ

ប្ែេម្ួយប្ផ្សនកបានម្កពីយុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗ

គន។ ការយេ់ែឹងពី ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹ ងជួយបងាករការវ ិភាគទ្ិននន័យខុ ស ប្ែេ

ំ

ឲ្យមានការសននិោានខុស។
ជំពូកដនោះ ផ្សតេ់នូវម្ូេោានសតីពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេជាត្បដភទ្ម្ួយននកម្មសិទ្ិធបញ្ញា
ក៏ែូចជាការពិនិរយេម្ែិរដេើត្បដភទ្និងប្ផ្សនកដផ្សសងៗ ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាពិដសស
ឯកសារប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាទ្ូដៅសត្មាប់បដងកើរ PLRs ព័រ៌មានបំដពញបប្នថម្ប្ែេ

ក់ព័នធ

នឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ និងត្បភពននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
(ត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យ) ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ដែើ ម្បីដរៀបចំ ត្បម្ូេទ្ិ ននន័យ ដែើ ម្បីវ ិភាគ5។
៤.១. ដ

រុអីត្វ រូវវ ិភាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម?
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាសិទ្ិ ក
ធ ម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញាសត្មាប់ការ

ររកកកម្មកុងប្ែនែី
ន
ណាម្ួយ ប្ែេ

បានផ្សតេ់ឲ្យជាថ្នូរនឹងការបងាាញរកកកម្ម6។ ដោយសារការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រំណាងឲ្យ
5

ព័រ៌មានទ្ូដៅសតីពីព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ឧសា
6

មានកនុងដសៀវដៅ

WIPO

សតីពីព័រ៌មាននិងឯកសារកម្មសិទ្ិធ

កម្មៈ http://www.wipo.int/standards/en/index.html (រដៅដៅថា “ដសៀវដៅ WIPO”)។

ចាប់ននយុតាតធិ ការនីម្ួយៗ ប្រងប្រប្ចងពី សិទ្ិធកម្មសិទ្ិធបញ្ញាប្ែេមានសត្មាប់ ការ

ឧបករណ៍ដផ្សសងៗ ែូចជា ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និងម្ូប្ែេមានអរថត្បដោជន៍ ដ

ររកកកម្ម។ ពួកវា អាចរួម្មាន
ើយ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ខុសៗ

គនសត្មាប់ ឧបករណ៍ទាំងដនោះ ែូចជា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រកកកម្ម រូចតាច វ ិញ្ញាបនបត្ររកកករ .េ.។ សនធិសញ្ញា
អនតរជារិ ជាដត្ចើន

ក់ព័នធនឹងសិទ្ិធកម្មសិទ្ិធបញ្ញាទាំងដ

ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ោះ

សត្មាប់ការ

ររកកកម្មទាំងដ

ោះ។

ដគដត្បើ ត្បាស់

ដកាតបរួម្សិទ្ិធទាំងដនោះ ដោយម្ិនគិរពីត្បព័នធចាប់ ននរែាជាសមាជិកណាម្ួ យដ

កយ

ើយ។ ែូចគន
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សិទ្ិក
ធ ុងការហាម្ឃារ់
ន
បុគគេែនទ្ម្ិ នឲ្យបដងកើរ ដត្បើ ត្បាស់ ឬេក់រកកកម្មកុងប្ែនយុ
ន
តាតធិការណាម្ួយ
វាមានរនម្េដសែាកិចា

ក់ព័នធនឹងរកកកម្មដនោះ។ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជួនកាេសំដៅែេ់ សិទ្ិផ្ទ
ធ ត ច់

ម្ុខប្ែេមានប្ែនកំណរ់ ដោយប្ផ្សែកដេើេទ្ធភាពកនុងការបងាករគូ ត្បកួរត្បប្ជងម្ិនឲ្យឈានចូេកនុង
ទ្ីផ្សារ ឬដត្បើត្បាស់បដចាកវ ិទ្ាប្ែេការ

រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ដោយសារអានុភាពននអាជីវកម្ម និងការអនុវរតប្ផ្សនកចាប់ ការយេ់ែឹងរបស់អងគភាពប្ែេជាមាាស់

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និ ងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាណាខេោះសថិរដត្កាម្រកកកម្មរបស់ខួន
េ អាចមានឥទ្ធិពេ
ោងសំខាន់ ដេើការបដងកើរដគេនដោបាយ និងការសដត្ម្ចចិរតរបស់អងគភាព។
ការទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាម្ូេដ

រុែ៏សម្ស្រសបននការចំណាយែ៏ដត្ចើន

ចាប់ពីទាបបំផ្សុរ ១០,០០០ ែុោេអាដម្រ ិក ែេ់ដេើសពីដនោះ ៥ ដៅ ១០ែង ចំដ
សុំប្ែេកាន់ប្រមានភាពសមុត្គសាមញ។
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ជាពិ ដសស

ដោយសារការចំណាយដត្ចើន
កនុងប្ែនយុតាតធិការដត្ចើន

ោះសំណុំេិខិរដសនើ

ដៅដពេអងគភាពដសនើសុំ

ជាទ្ូដៅ

វាចងែុេបងាាញពីផ្សេ

ត្បដោជន៍ខស
ព ់ និងការវ ិនិ ដោគសំខាន់ ប្ែេមានសកាតនុ ពេ របស់ពួកដគកនុងរកកកម្មទាំងដ

ោះ។

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ជាត្បភពព័រ៌មានសំខាន់ប្ែេម្ិនអាចរកបានដៅកប្នេងណាដផ្សសង

ដទ្ៀរ។ ឯកសារពីឆ្នំ១៩៨៦ ប្ែេដោងតាម្របាយការណ៍ពីឆ្នំ ១៩៧៧7 អោះអាងថា ៨០% ននព័រ៌មាន
រកដ

ើញកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺម្ិនអាចរកដ

ើញដៅកប្នេងដផ្សសងដទ្ៀរណាដ

ើយ។ វាពិរជា

ពិបាកណាស់កុងការកំ
ន
ណរ់បរ ិមាណរនម្េែូចដនោះ បុប្នតមានការឯកភាពជាទ្ូដៅថា ដោយសារភាពថ្មី

របស់ ត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម និ ង ការអនុ វ រត ជា ទ្ូ ដៅរបស់ អ ងគ ភា ពអាជី វ កម្ម ភា គដត្ចើ ន ម្ិ ន បាន
ដបាោះពុ ម្ពផ្សាយការរកដ

ើញរបស់ពួកដគកនុងត្ពឹរិ ប
ត ត្រអកសរសាស្តសត ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

គឺជាត្បភពននខេឹម្សារែ៏ពិដសស។

វាអាចមានការេំបាកកនុងការវ ិភាគ

បានត្រឹម្ត្រូវដទ្ដ

ំ

ដបើម្ិនបានដោោះស្រសាយឲ្យ

ោះ ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺពិរជាមានសារៈសំខាន់ កុងការប្សវ
ន
ងយេ់

សុីជដត្ៅននវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាភាគដត្ចើ ន។

ដនោះប្ែរ

និងអាចមានការភាន់ត្ច

Jacob Schlumberger បានបញ្ញ
ជ ក់ោងចាស់ពីអារម្មណ៍

កយ ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ដត្បើ ត្បាសកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ក៏ ដកាតបឧបករណ៍ទាំងដ

ព័រ៌មានទ្ូដៅសតីពីត្បព័ នធត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម
បញ្ញារបស់ WIPO (កុំត្ច

ោះផ្សងប្ែរ។ សត្មាប់

សូម្ដម្ើេកនុង http://www.wipo.int/patents/en ឬ ដសៀវដៅកម្មសិទ្ិធ

ំជាម្ួយដសៀវដៅប្ែេបានដេើកដ

ើងកនុង footnote ម្ុនៈ

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
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ប្បបដនោះដៅកនុងឆ្នំ១៩៦៦8 ប្ែេគរ់បានសរដសរថាៈ

ដយើងមានជដត្ម្ើ សកនុងការដត្បើ ត្បាស់ឬម្ិនដត្បើត្បាស់សិរ
ថ ិ ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មដោយត្បុង

ត្បយ័រន និងអាចឬម្ិនអាចទាញផ្សេពីការសិកាសថិរិទាំងដ
ឃាេដនោះ សបញ្ញ
ជ ក់ពីសារៈសំខាន់ ថាដ

ោះ ។

រុអីវបានជាត្រូវវ ិភាគព័ រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។

ប្ផ្សនក៤.៦ ខាងដត្កាម្បកស្រសាយអំ ពីត្បដភទ្ដផ្សសងៗននការវ ិភាគប្បបដនោះនិ ងដគេបំ ណងននការវ ិភាគ
នីម្ួយៗ។
៤.២. ត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដគេនដោបាយសាធារណៈ
វ ិធានជាក់ ោក់សត្មាប់ដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

នឹងែំដណើរការសំណុំេិខិរដសនើសុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រួម្ទាំងការដបាោះពុម្ពផ្សាយ អាចមានភាពខុសគន និងគួរពិចារណាប្ផ្សែកដេើ
យុតាតធិការម្ួយដៅយុតាតធិការម្ួយដទ្ៀរ។ កម្មវរថុប្ែេអាចការ

រដោយត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ក៏

មានភាពខុសគនផ្សងប្ែរ រវាងយុតាតធិការដផ្សសងគន។ យុតាតធិការភាគដត្ចើន មានត្បព័នធត្រួរពិនិរយខេឹម្សារ
ែូចជា ដៅដពេកម្មវរថុបដចាកវ ិទ្ាប្ែេអោះអាងឲ្យការ
េកេខណឌម្ួយចំ នួនប្ែេអាចការ
ជំហានរកដ

រ ត្រូវបានត្រួរពិ និរយ ថាដរើ វាបំ ដពញតាម្

រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬអរ់

ើញថ្មី និងអាចអនុវរតន៍បានកនុងវ ិស័យឧសា

ជាអាទ្ិ៍

ភាពថ្មី

មាន

កម្ម។ កនុងត្បព័ នធប្បបដនោះ វារត្ម្ូវឲ្យមាន

ការប្ញកពីគនរវាងែំណាក់កាេម្ុននិងដត្កាយផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ភាពខុសគនខាងដត្កាម្
រវាងែំណាក់កាេដបាោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទ្ងនឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំ ប្រម្ួយ

ែូចជា

ការដបាោះពុម្ពម្ុន

ដពេផ្សតេ់ ដពេផ្សតេ់ និងដត្កាយដពេផ្សតេ់ ត្រូវបានអនុវរតដសាើរប្រទាំងស្រសុងកនុងត្បព័ នប្ធ បបដនោះ។

មានយុតាតធិការរិចរួច ប្ែេមានប្រត្បព័នធចុោះបញ្ជីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយគមនការ

ត្រួរពិនិរយខេឹម្សារ។ ត្បព័នធប្បបដនោះ គឺស្រសដែៀងដៅនឹងត្បព័នធម្ូប្ែេមានអរថត្បដោជន៍ ។ ចំដ
ត្បព័នធដ

ោះ

ោះ ភាពខុសគនខាងដត្កាម្រវាងការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុន និងដត្កាយ ម្ិនត្រូវបានអនុវរតដទ្។

អាស្រស័យដេើយុតាតធិការ

និងជាពិដសសដគេការណ៍ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ

មានត្បដភទ្

ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើន ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយដៅែំណាក់កាេជាដត្ចើន កនុងវែត
ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយទាំងអស់ដនោះ

ក់ព័នធនឹងសំណុំ

េិខិរដសនើសុំប្រម្ួយ ត្រូវបានដគដៅថា ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុងស្រសុ
ន
ក (សូម្ដម្ើ េប្ផ្សនក ៤.៤.៥
ខាងដត្កាម្)។
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ដៅអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន
ត្រូវបានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដេើកែំបូង

១៨ប្ខ

ដទាោះជាពួកវាម្ិនទាន់ត្រូវបានផ្សតេ់កិចកា
ា រ
ត្រូវបានផ្សតេ់កិចាការ

រ

សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប ា ប់ពីសិទ្ិអា
ធ ទ្ិភាពឬកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

រឲ្យក៏ដោយ។ ត្បសិនដបើ សំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងដនោះ

ត្រូវមានការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដផ្សសងដទ្ៀរ

ប្ែេរួម្ទាំងដសចកតីអោះអាងប្ែេផ្សតេ់កិចកា
ា រ

ប ា ប់ពីការដបាោះពុម្ពផ្សាយែំបូង

រដោយអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

យុតាតធិការខេោះ ដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិ ចាការ
ករណីដនោះ សំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេកំពុងពិនិរយ អាចម្ិនត្រូវបានែឹងជាសាធារណៈ រ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយការផ្សតេ់កិចាការ

រ

ម្ិនទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

ុងដពេត្រួរពិ និរយ ឬត្រូវែកយកដៅវ ិញ។

រកនុងអំ

កយ

រ។ កនុង

ូរែេ់ការ

ជាការពិរវាអាចគមនអនកណាែឹង ត្បសិនដបើសំណុំេិខិរដសនើសុំ

យុតាតធិការខេោះ ម្ិនដបាោះពុម្ពផ្សាយប្ផ្សនកទាំងអស់ននសំ ណុំេិខិរដសនើសុំ ឬត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេទ្ទ្ួ េបានកិ ចកា
ា រ

រដ

ោះដទ្ បុ ប្នតត្គន់ ប្រដបាោះពុ ម្ផ្ស
ព ាយជាដសចកតីជូនែំ ណឹងកនុងត្ពឹ រិ តបត្រប្រ

បុដណាណោះ។ កនុងករណីដនោះ ការបងាាញ និ ងដសចកតីអោះអាង អាចទ្ទ្ួ េបានជាសាធារណៈប ា ប់ពីការ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយដសចកតីជូនែំណឹង ែូចជា តាម្រយៈឯកសារអធិការកិចា(សូម្ដម្ើេខាងដត្កាម្) ឬ តាម្
រយៈការដសនើសុំថ្រចម្េង (ប្ែេមានបញ្ញ
ជ ក់ត្រឹម្ត្រូវ)។
វាចាំបាច់

ត្រូវប្សវងយេ់ពីភាពខុសគនរវាងការដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ជាផ្សេូវការឬត្ពឹរិ ប
ត ត្រផ្សេូវការ

និងការោក់ ឲ្យមានជាសាធារណៈោងដហាចណាស់ប្ផ្សនកណាម្ួយនន

សំណុំេិខិរដសនើសុំ ឬឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ។
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ
ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយពិដសស ដ

ត្រូវបានកំណរ់ដោយ

ើយមារិការបស់វា ប្រងប្រភាជប់ជាម្ួយការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ជាពិដសស

កាេបរ ិដចឆទ្ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយប ា ប់

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំប្រម្ួយ

ែូចជា ជាសមាជិកសំណុំកនុងស្រសុកប្រម្ួ យ ជាទ្ូ ដៅ ត្រូវបានសមាគេ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែ (សូម្
ដម្ើេខាងដត្កាម្) ជាប្ផ្សនកននដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយ។ ចំដ
ប ា ប់ទាំងដនោះ

ប្ែេ

ោះយុតាតធិការខេោះដទ្ៀរ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយ

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំប្រម្ួយ

ត្រូវបានសមាគេ់ដោយការដត្បើត្បាស់

ត្បដភទ្ដេខកូែប្របុដណាណោះ (ែូចជា ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
អឺរប
ុ )។ បុប្នត កនុងយុតាតធិការដផ្សសងដទ្ៀរ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយទាំងដនោះ ែូចនឹងសំណុំកនុងស្រសុកប្រម្ួ យ
ប្រមានដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយខុសគន ចំប្ណកឯ ែំណាក់កាេននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ដៅប្រកំណរ់
ដោយត្បដភទ្ដេខកូែែប្ែេ(ែូចជា ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
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ស

រែាអាដម្រ ិក ឬការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជបុន)។
ការយេ់ែឹងពីភាពខុសគនននដគេនដោបាយដបាោះពុម្ពផ្សាយជារិ

អាចមានសារៈសំខាន់

ិ គម្ួ យ និ ងការទាញការសននិោានម្ួ យ ចំ នួន ែូ ចជា ត្បសិ ន ដបើ ទ្ិននន័យ
សត្មាប់ ការវភា

ក់ ព័នធនឹង

សំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេកំ ពុងពិនិរយ ែកយកដៅវ ិញ ឬកំ ពុងពយួរទ្ុ ក ម្ិ នអាចដធវើការស្រសាវត្ជាវបាន
ដ

ោះដទ្ ដ

ើយមានប្រការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានទ្ទ្ួេកិចកា
ា រ

រ ដទ្ើប

្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពី សកម្មភាពននការបដងកើរថ្មី។
៤.២.១. សំណុំេិខិរដសនស
ើ ុំ
ែំដណើរការទ្ទ្ួេបានសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ចាប់ដផ្សតើម្ពីការោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំ

ដៅការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ ឬរំបន់ ឬជាម្ួយ WIPO (ការ ិោេ័យអនតរជារិនន

PCT)។ ការ ិោេ័យដនោះ ជួនកាេ ដធវើការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ប្ែេដែើររួជាការ ិោេ័យ
ននការោក់

កយែំបូង (OFF)។

ជាដរឿយៗ រកក ក ម្ម ប្រម្ួ យ (ឬ ការប្កនចន រ កក ក ម្ម ចា ស់ ) ត្រូ វ បានោក់
ការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើ ម្បីទ្ទ្ួ េបានកិ ចកា
ា រ
ដទ្ៀរ ដោយអោះអាងសិ ទ្ិធ អា ទ្ិ ភា ពននការោក់
ការ ិោេ័យននការោក់

នឹងមានទ្ំ

រកនុងប្ែនយុតាតធិការដផ្សសង

កយដសនើ សុំ ម្ុ ន ។ ការ ោ
ិ េ័ យ ទាំ ង ដនោះ ដៅថា

កយដសនើសុំប ា ប់ (OSF)។ ការោក់

ត្គួសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

កយបនត ប ា ប់ ជា ម្ួ យ

កយដសនើសុំប ា ប់ ឈានែេ់ការបដងកើរ

ក់ ទ្ំនងជិរសនិទ្ធរវាងសមាជិកសំណុំ

ប្ែេមានការ

ពនយេ់បប្នថម្ខាងដត្កាម្ កនុងប្ផ្សនក ៤.៤.៥។

អាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួន បនតរកាសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្មជាសមាារ់ រ

ូរែេ់ដពេផ្សតេ់កិចកា
ា រ

រ។ បុប្នត អាជាាធរភាគដត្ចើន ដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរ

ដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ១៨ប្ខ គិរចាប់ពីកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់
អាទ្ិភាព ត្បសិនដបើការ ិោេ័យដ
ដពេផ្សតេ់កិចកា
ា រ

រ

ដ

អាចមានការផ្សតេ់កិចាការ រ

កយដសនើសុំ ឬកាេបរ ិដចឆទ្

ោះជា OSF9។ ឯកសារទាំងដនោះ ដៅថា សំណុំេិខិរដសនើសុំម្ុន

ើយពួកវាម្ិនរំណាងសិទ្ិធប្ែេទ្ទ្ួេបានពីកិចាការ
ដពេអ

រដ

ោះដ

ើយ

បុប្នត

គរ។ ពួកវាផ្សតេ់នូវគនេឹោះសត្មាប់ ការវ ិនិ ដោគ និ ងផ្សេត្បដោជន៍

កនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា និងការប្ត្បត្បួេបរ ិសាថនជុំ វ ិញវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាណាម្ួយ ដបើ សំណុំេិខិរដសនើសុំ

9

កនុងប្ែនយុតាតធិ ការម្ួ យចំនួន អនកដសនើសុំ អាចដសនើឲ្យមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុន ជដត្ម្ើ សដនោះ ជាទ្ូ ដៅ សត្មាប់ សំណុំ

េិខិរដសនើសុំដែើម្បីការ

រ។

18

ទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រ។

អាស្រស័យដេើដគេការណ៍ដបាោះពុម្ពផ្សាយសាធារណៈជារិ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនដពេទ្ទ្ួេ
បានកិចកា
ា រ
រត្ម្ូវ

10

។

រ

អាចមានការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយោច់ដោយប្

កននរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ

ភាពខុសគនននការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនដពេផ្សតេ់កិចកា
ា រ

ឬការប្ក

រននសំណុំេិខិរដសនើសុំប្រម្ួយ

ជាទ្ូដៅអាចសមាគេ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ប្ែេជាប្ផ្សនកម្ួយននដេខដបាោះពុម្ព
ផ្សាយ។ សត្មាប់ការដរៀបចំវ ិភាគសថិរិ ត្រូវពិចារណាពីដគេការណ៍ដបាោះពុម្ពផ្សាយប្បបដនោះ។

ការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ OSFs ជួនកាេ មានភាពែូចគននឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ OFF

និងរំ ណាងឲ្យប្រការបកប្ត្បប្របុ ដណាណោះ។ បុ ប្នតគួរករ់ សមាគេ់ថា ដនោះត្គន់ ប្រជាវ ិធានដម្នែប្របុ ដណាណោះ
ដោយសារសនធិសញ្ញាទ្ីត្កុងបារ ីស បានអនុញ្ញារបប្នថម្ឲ្យមានការបងាាញការោក់

កយដសនើសុំែំបូង

ដៅដពេមានការអោះអាងសិទ្ិអា
ធ ទ្ិភាពននការោក់

កយដសនើសុំម្ុន11។ ជាពិដសស ត្បសិនដបើមានការ

ទាម្ទារសិទ្ិអា
ធ ទ្ិភាពពីរឬដត្ចើន ដៅកនុងការោក់

កយដសនើសុំប ា ប់ ហាក់ែូចជាកម្មវរថុប្ែេអោះអាង

ឲ្យការ

រ ជួនកាេខុសគនពីសំណុំេិខិរដសនើសុំនីម្ួយៗ។

វាចាំបាច់ត្រូវទ្ទ្ួេសាគេ់ថា

អាចគមនការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនដពេផ្សតេ់កិចកា
ា រ

ប្ែេម្ិនបានផ្សតេ់ឲ្យការចងែុេបងាាញសំខាន់ ៗ។
ដសនើសុំដៅវ ិញកនុងអំ

រដៅដពេ

អាចមានការដបាោះបង់ ដចាេឬការែកសំណុំេិខិរ

ុងដពេែំ ដណើរការត្រួរពិ និរយ ដោយសារម្ូ េដ

រុ ជាដត្ចើន បុប្នតម្ូេដ

រុចំ

បងគឺមានប្ថ្េងកនុងដសចកតីបែិ ដសធរបស់អនកត្រួរពិ និរយ។ ដៅដពេប្ែេសំណុំេិខិរដសនើសុំ ត្រូវបាន

ដបាោះបង់ កម្មវរថុប្ែេបានបងាាញ វានឹងកាេយដៅជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណជនននប្ែនយុតាតធិការ ប្ែេ
សំណុំេិខិរដសនើសុំ បានដបាោះបង់ និងអាចដត្បើត្បាស់ដោយបុគគេែនទ្ ដោយសនមរ់ថាគមនកិចាការ

10

ឧទា

រ

រណ៍ ករណីការ ិោេ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ ។ ព័រ៌មានបប្នថម្ សូម្ចូ េដៅកាន់ ៈ

http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_d_iii.html
11

គមនត្បដទ្សណាម្ួ យកនុងស

ម្ូេដ

រុ ថាអនកោក់

ឬដោយម្ូ េដ

ភាពអាចបែិ ដសធសិទ្ិធអាទ្ិភាព ឬសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ដោយ

កយបានអោះអាងអំពីអាទ្ិ ភាពដត្ចើន ដទាោះបីដបើអាទ្ិ ភាពទាំងដនោះមានកនុងត្បដទ្សដផ្សសងៗគនក៏ដោយ

រុថាសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេបានអោះអាងអំពីអាទ្ិ ភាពម្ួយឬដត្ចើនមានធារុម្ួយឬដត្ចើន

ដរៀបរាប់កុងសំ
ន
ណុំេិខិរដសនើសុំ ឬ សំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងឡាយ ប្ែេបានទាម្ទារអាទ្ិភាព។
ត្រូវមានការរួម្បញ្ូា េប្រម្ួយននរកកកម្មតាម្អរថន័យននចាប់ជារិរបស់ត្បដទ្សនីម្ួយៗ។

ចំដ

ប្ែេម្ិ នបាន

កនុងករណីទាំងពីរដនោះ

ោះធារុ

ប្ែេគមនកនុង

សំណុំេិខិរដសនើសុំឬកនុងសំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងឡាយ ប្ែេបានទាម្ទារអាទ្ិ ភាព ការោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំប ា ប់
បដងកើរឲ្យមានសិទ្ិអា
ធ ទ្ិ ភាពកនុងេកេខណឌធម្មតា។

19

ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរដេើកម្មវរថុប្រម្ួ យ។ សំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេបានដបាោះបង់ ដៅ
ប្ររំណាងឲ្យផ្សេត្បដោជន៍ ដោយប្ផ្សនករបស់អនកោក់
ម្ិនរំណាងឲ្យសិទ្ិក
ធ ម្មសិទ្ិធបញ្ញាក៏ដោយ។
បានកិចកា
ា រ

កយដសនើសុំ និងដៅប្រអាចមានរនម្េ ដទាោះបីវា

បុប្នតសំណុំេិខិរដសនើសុំភាគដត្ចើនប្ែេម្ិនទាន់ទ្ទ្ួេ

រ អាចមានការបងាាញពីការដេើកទ្ឹកចិរស
ត ត្មាប់ោក់

កយដសនើសុំ។

ការប្សវង យេ់ ពី ភា ពខុ ស គន រវាងត្បកាសនី យបត្ររកក ក ម្ម ប្ែេទ្ទ្ួ េ បានកិ ចា កា រ
សំណុំេិខិរដសនើសុំម្ុនទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ
វ ិស័យដ

ោះ។ កនុងការវ ិភាគ

រ ពិរជាចំបាច់សត្មាប់បកស្រសាយពីផ្សេបោះ

រ និ ង

េ់ដៅដេើ

ក់ព័នធនឹង PLRs ជាការអនុវរតែ៏េែ ត្រូវប្ញកសំណុំេិខិរដសនើសុំម្ុន

ដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រ

ដៅ

ដពេដធវើការវ ិភាគ ែូចជា ដោយដត្បើ ត្បាស់ត្បដភទ្ដេខកូ ែ (សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក ៤.២.៤ ខាងដត្កាម្)។
ការអនុវរតការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយម្ុនដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពិរជាមានភាពខុសគនស្រស
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រ ដ

ោះពី

ើយពួកវាត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាខុសគន ឬោង

ដហាចណាស់ចារ់ទ្ុកជាឯកសារដផ្សសងគន ដៅដពេកំណរ់េទ្ធផ្សេ។
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួន អាចចារ់ទ្ុកជាការដបាោះ
ពុម្ពផ្សាយដែើម្បីការ
ការ

រ

ដោយសារពួកវាត្រូវបានោក់

រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ

ត្បប្ជង

កយម្ិនប្ម្នមានបំណងដែើម្បីទ្ទ្ួេបានកិចា

ោះដទ្ បុប្នតសត្មាប់ជាការរារាំងបុគេ
គ ដផ្សសងដទ្ៀរ ែូចជា គូត្បកួរ

ពីការទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើបញ្ញ
ា បដចាកដទ្សដ

កយដសនើសុំ 12។

របស់ខួន
េ កនុងដគ

ម្ាងវ ិញដទ្ៀរ ដចរ

ននការោក់

ោះ

ប្ែេបានបងាាញកនុង

កយទាំងដនោះ គឺ ដែើ ម្បីោក់ បងាាញបដចាកដទ្ស

ទ្ំព័រសាធារណៈ ដត្បើ ត្បាស់ដោយឥរគិ រនថ្េ ដោយបុ គគេណាម្ួយ។ បុ ប្នត វាដៅ

ប្រម្ិនអាចដៅរួចដែើម្បីប្ញកការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយម្ុនដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ពីការដបាោះពុម្ព
ដផ្សសងៗដទ្ៀរប្ែេអនកោក់

កយដសនើសុំកិចាការ

រ។

៤.២.១.១ - សំណុំេិខិរដសនើសអ
ុំ នតរជារិ (PCT)
ដៅដពេប្ែេការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅ
12

ម្ុនចាប់រកកកម្មអាដម្រ ិក (AIA) ប្ែេត្រូវបានចុោះ

សាគេ់នូវអវីប្ែេដៅថា ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដែើម្បីការ
ជំនួសការដបាោះពុម្ពផ្សាយដែើម្បីការ

រថដេខា ដៅនថ្ាទ្ី ១៦ ប្ខកញ្ញា ឆ្នំ ២០១១
រ (DEF) ដ

ក់ព័នធ

ត្បព័នធអាដម្រ ិកបាន

ើយការចុោះបញ្ជីរកកកម្មតាម្ចាប់ (SIR) ប្ែេបាន

រ ដៅកនុងឆ្នំ ១៩៨៥-៨៦។ AIA បាននិរាករណ៍បទ្បបញ្ា រិតទាំងដនោះ ដោយសារសំណុំ

េិខិរដសនើសុំប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយទាំងអស់ បចាុបបនន ត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ ១៨ប្ខ ប ា ប់ពីកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់
កយឬកាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាព។
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នឹងប្ែនយុតាតធិការជាក់ោក់ណាម្ួយ ែូដចនោះអាចជារំណាងឲ្យសូច
ករណី (OFFs) ឬកប្នេងប្ែេប្សវងរកកិចកា
ា រ

រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (OSFs) ក៏មានត្បដភទ្

សំណុំេិខិរដសនើសុំពិដសស ប្ែេជួយសត្ម្បសត្ម្ួេែេ់ការោក់
កនុងយុតាតធិការដត្ចើន ។

សនធិសញ្ញាស

ករម្ួយននកប្នេងបដងកើរថ្មី (កនុង

កយដសនើសុំ កនុងដពេែំណាេគន

ត្បរិបរតិការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PCT) ប្ែេមានអានុភាពអនុវរតកុង
ន

យុតាតធិការចំនួន ១៤៨ (គិរត្រឹម្ប្ខកកកោ ឆ្នំ២០១៥) ផ្សតេ់នូវត្បព័នម្
ធ ួយប្ែេ៖
-

អនុញ្ញារឲ្យអនកោក់

កយដសនើសុំ

អាចោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំប្រម្ួយដៅការ ិោេ័យទ្ទ្ួេ

ននត្បព័នធ PCT
-

ដែើម្បីទ្ទ្ួេបាននូវរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវនិងដោបេ់ជាោយេកេណ៍អកសរពី អាជាា
ធរស្រសាវត្ជាវអនតរជារិ ននត្បព័នធ PCT និងចុងដត្កាយការស្រសាវត្ជាវបប្នថម្ជាអនតរជារិ និង / ឬ
ការត្រួរពិនិរយបឋម្ជាអនតរជារិ
កម្ម ដ

ប្ែេវាយរនម្េពីភាពអាចទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកក

ើយ

-

អាចឲ្យអនកោក់

កយដសនើសុំ ដធវើការសដត្ម្ចចិរជា
ត ម្ុន ត្បដទ្សប្ែេដគប្សវងរកកិចកា
ា រ

-

ផ្សតេ់ឲ្យអនកោក់

កយដសនើសុំ រយៈដពេ ៣០ប្ខ (ដៅកនុងប្ែនយុតាតធិការរបស់សមាជិកភាគ

ដត្ចើ ន ) ដែើ ម្បីប្សវង រកកិ ចា កា រ
-

រ

រត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម ដៅកនុ ងប្ែនយុ តាត ធិ កា រទាំ ង ដ

(ការចូេកនុងែំណាក់កាេជារិ) ប្ែេ

អនុ ញ្ញារឲ្យមានដពេដវោបប្នថម្ ដែើ ម្បីវាយរនម្េ ពីេ ទ្ធភា ពដជាគជ័ យ ប្ផ្សនក
រកកកម្ម និ ងការ់ ប នថយការចំ ណាយោងដត្ចើ ន
រកកកម្មដៅកនុងប្ែនយុតាតធិការទាំងដ

ោះ

ណិជជកម្ម នន

ក់ ព័នធនឹង ែំ ដណើរការបនត ត្បកាសនី យបត្រ

ោះ (ែូចជា ការបកប្ត្ប អនករំណាងប្ផ្សនកចាប់ កនត្ម្ថានក់

ជារិ)។

សនធិសញ្ញាស

ត្បរិបរតិការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដសវាកម្មប្ែេ

ក់ព័នធ ត្រូវបាន

ត្គប់ត្គងដោយអងគការកម្មសិទ្ិធបញ្ញាពិភពដោក (WIPO) ប្ែេដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរដសនើសុំ
PCT ( ត្រូវបានដោងផ្សងប្ែរ ជាឯកសារ WO)។ WIPO ទ្ទ្ួេខុសត្រូវចំដ
PCT ដ

ើយធា

ថា អនកោក់

ជាោយេកេណ៍អកសរ13
13

ោះការត្គប់ត្គងត្បព័នធ

កយដសនើសុំ PCT ទ្ទ្ួេរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវសាននែម្ុននិងដោបេ់
ក់ព័នធនឹងភាពអាចទ្ទ្ួ េបានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មននកម្មវរថុប្ែេ

ចាប់ពីនថ្ាទ្ី ០១ ប្ខ កកកោ ឆ្នំ ២០១៤ ដោបេ់ជាោយេកេណ៍អកសរ ត្រូវបានោក់ឲ្យមានជាសាធារណៈដេើ

PATENTSCOPE ជាភាសាដែើម្ នូ វកាេបរ ិដចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយននសំណុំេិខិរដសនើសុំអនតរជារិ។
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អោះអាងឲ្យការ

រ កនុងសំណុំេិខិរដសនើសុំ ត្បឆ្ំងនឹ ងសាននែម្ុ នប្ែេមានដៅជុំ វ ិញពិភពដោក។

ដោយប្ផ្សែកដេើផ្សេត្បដោជន៍ប្ែេទ្ទ្ួេបានតាម្ត្បព័នធ PCT WIPO ជាទ្ូដៅត្រូវបានដគ
ដត្បើ ត្បាស់ជាOSFដេើសំណុំេិខិរដសនើសុំជាដត្ចើនប្ែេពិចារណាដេើកិចកា
ា រ

រជាេកេណៈសកេ។

មានការដត្បើត្បាស់វារិចរួចជា OFF។

ើយ ប្ែេដធវើឲ្យសំណុំ

ដោយសារប្រត្បជាត្បិ យភាពដនោះដ

េិខិរដសនើសុំ PCT កាេយជាត្បភពែ៏សំខាន់ននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់PLRs ។
ត្បសិនដបើ សំណុំេិខិរដសនើសុំ PCT ឈានចូេែំណាក់កាេជារិ អាចមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយ
ម្ុនដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាបនតប ា ប់ ដៅកនុងែំ ណាក់កាេជារិ (NPE)ដ

ោះ អាស្រស័យ

ដេើ ដគេការណ៍ ននការដបាោះពុ ម្ព ផ្សាយននប្ែនយុ តាត ធិ កា រនី ម្ួ យ ៗ បុ ប្នត មា នការពនារដពេម្ួ យ
ចំ នួ ន បុដណាណោះដោយសារ NPE ជាទ្ូដៅ មានអនុភាពអនុវរតប្រ ៣០ប្ខ ប ា ប់ពីកាេបរ ិដចឆទ្ននការ
ោក់

កយ ឬកាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាពននសំណុំេិខិរដសនើសុំ PCT ។

៤.២.២ - ការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺ ពិរជាមានសារៈសំខាន់ ដបើដត្បៀប
ដធៀបដៅនឹង ការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេម្ិនទាន់បានដធវើការត្រួរពិនិរយ ពី ដត្

ោះការ

ផ្សតេ់បញ្ញ
ជ ក់ថារកកកម្មប្ែេបានបងាាញកនុងសំណុំេិខិរដសនើសុំ ពិ រជាថ្មី និ ងមានជំ ហានរកដ

ើញថ្មី

ដេើសាននែពីម្ុនប្ែេដគបានសាគេ់។

ការផ្សតេ់អាចចារ់ទ្ុកជាសូច

ករបញ្ញ
ជ ក់ពីគុណភាពម្ួយ

សត្មាប់សកម្មភាពនចនត្បឌ្ិរថ្មី។ ដពេដវោននការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចជា កាេបរ ិដចឆទ្
ននការដបាោះពុ ម្ព ផ្សាយការផ្សត េ់ ត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម អាស្រស័ យ ោ ងខាេំ ង ដេើ កា រត្រួ រ ពិ និ រយ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងអាចខុសគនោងខាេំងពីប្ែនយុតាតធិការម្ួយដៅប្ែនយុតាតធិការម្ួយ ឬ
ចំដ

ោះវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាជាក់ោក់ណាម្ួយ។ ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបាន

ការ

រ ជាធម្មតា ត្រូវបានកំណរ់ ដោយត្បដភទ្ដេខកូែជាក់ោក់ ប្ែេជាប្ផ្សនកម្ួយ ននដេខននការ

ដបាោះពុម្ពផ្សាយ (សូម្ដម្ើេខាងដត្កាម្) ។
៤.២.៣ - ឯកសារដត្កាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
មានឯកសារត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម ប ប្នថ ម្ ដទ្ៀរជាដត្ចើ ន ប្ែេអាចត្រូ វ បានដបាោះពុ ម្ព
ផ្សាយប ា ប់ ពីការដបាោះពុ ម្ពផ្សាយការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ដ

ោះគឺ កា រដបាោះពុ ម្ពផ្សាយប ា ប់ ពីកា រត្រួរ ពិ និរយដ

ឯកសារប្ែេសំខាន់ បំផ្សុរ

ិ
ើ ង វញ
ឬការជំ ទាស់ ប្ែេផ្សតួចដផ្សតើម្ ដ

ើ ង ដោយ

ិ ី
ភាគី ទ្ីបីប ា ប់ ពីការដបាោះពុ ម្ពផ្សាយការផ្សតេ់ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។ តាម្រយៈេទ្ធផ្សេនននី រិវធ
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ទាំងដនោះ ត្បសិនដបើ វ ិសាេភាពននកិចាការ
អោះអាងឲ្យការ

រប្ែេបានប្ករត្ម្ូវ។ ដ

រ ត្រូវបានកត្ម្ិរ នឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយថ្មី រួម្ទាំងដសចកតី
ោះគឺជាករណី ែូ ចជាការោ
ិ េ័យត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

អឺ រប
ុ ត្បសិនដបើ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានរកាទ្ុកកនុងទ្ត្ម្ង់ប្ែេបានប្ករត្ម្ូវ សំណុំេិខិរ
ដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្ីម នឹងត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ។

ស្រសដែៀងគនដនោះប្ែរ ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម នឹងត្រូវបានផ្សតេ់សារដ

ើងវ ិញ ត្បសិន

ិ េភាពននកិ ចា កា រ
ដបើ មាា ស់ ត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម បានផ្សតួ ចដផ្សតើ ម្ ចង់ ោ ក់ ក ត្ម្ិ រ វ សា
នីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីដគចផ្សុរពី ការត្រួរពិនិរយដ
ជាម្ិនសូវសំខាន់ ដ

រុផ្សេទ្ីបី ចំដ

អាចជាការប្ករត្ម្ូវកំ

ុស ឬអកសរ។

ើងវ ិញ

រត្បកាស

ដពេខាងម្ុ ន ឬពី ការជំ ទាស់។ ដបើ ដទាោះបី

ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយដត្កាយដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ឯកសារដត្កាយការផ្សត េ់ ទាំ ង ដនោះ ប្ែេអាចបោះ

ិ េភាព ឬរយៈដពេននការ
េ់ ែ េ់ វ សា

ទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅ ម្ិនត្រូវបានដេើកម្កពិចារណា ដៅដពេត្បម្ូេទ្ិននន័យ
សត្មាប់ការវ ិភាគទាក់ ទ្ងនឹ ង PLR។ ត្បសិនដបើឯកសារទាំងដនោះ ត្រូវបានបញ្ូា េកនុងការចងត្កង វាក៏

ជាគំនិរែ៏េម្
ែ ួយ ដែើម្បីចត្មាញ់ឯកសារទាំងដនោះ ម្ុ នដធវើការវ ិភាគ។ ករណីដេើកប្េងគួរឲ្យករ់សមាគេ់
ចំដ
សារដ

ោះបញ្ញ
ា ដនោះ គឺដៅដពេដធវើការវ ិភាគភាសាននដសចកតីអោះអាង។ កនុងករណីដនោះ ឯកសារប្ែេបានផ្សតេ់
ើងវ ិញ ឬត្រួរពិនិរយដ

ប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រដ

ើងវ ិញ អាចមានការប្កប្ត្បកំ

ុសពីសំដៅដែើម្ ខុសពីដសចកតីអោះអាង

ើយដត្កាម្េកេខណឌដនោះ ពួកវាអាចត្រូវបានជំនួសត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្មដែើម្។
៤.២.៤ - ត្បដភទ្ដេខកូែ
មានការដេើកដ

ើងម្តងដ

ើយម្តងដទ្ៀរថាែំណាក់កាេដផ្សសងគនននការដបាោះពុម្ពផ្សាយជាទ្ូដៅ

ត្រូវបានសមាគេ់ដោយត្បដភទ្ដេខកូែ (ែូចជា A១, A២, A៣, B១, .. ) ប្ែេជាប្ផ្សនកម្ួយននដេខ
ឯកសារដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ។
ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យត្បដភទ្ដេខកូែននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែូច
ខាងដត្កាម្:
បណា
ត ត្បដទ្សនិ ង អងគ កា រជាដត្ចើ ន បានដបាោះពុ ម្ព ផ្សាយឯកសារត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម
ចំ ដ

ោះត្បដភទ្ដផ្សសងននកិ ចាការ

រកនុងប្ែនយុតាតធិ ការនី ម្ួយៗ។ ដេើសពី ដនោះដៅដទ្ៀរ ដបើ ដោងតាម្

ចាប់ ឬបទ្បបញ្ា រិតម្ួយចំនួន ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចត្រូវបានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដៅកនុង
ែំណាក់ កាេនី រិវ ិធីដផ្សសងៗ

ចាប់ពីែំណាក់កាេននការោក់

កយដសនើសុំសិទ្ិធកម្មសិទ្ិធឧសា

កម្ម
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រ

ូរឈានែេ់ែំណាក់កាេចុងដត្កាយ គឺការផ្សតេ់(ឬបែិដសធ)។ ដ

រុែូចដនោះ ចំដ

ោះត្បដទ្ស និង

អងគការម្ួយចំនួន មាន “ត្បដភទ្ដផ្សសងៗគន ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម” ប្ែេអាចកំណរ់ ពី
ត្បដភទ្ជាក់ោក់ននកិ ចកា
ា រ

រប្ែេ និងដោយែំ ណាក់ កាេនននី រិវ ិធី រែាបាេប្ែេឯកសារទាំងដ

ោះ

ត្រូវបានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ។
សត្មាប់ បញ្ជីេម្ែិរនិ ងដពញដេញននត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ប្ែេដចញ
ដោយអាជាា ធរត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម នី ម្ួ យ ៗ សូ ម្ ដម្ើ េ ប្ផ្សនក ៧.៣.១ ននដសៀវដៅរបស់ WIPO
ដ

ើ យ ចំ ដ

ោះត្បដភទ្ដេខកូ ែ រកក ក ម្ម ប្ែេដចញដោយអាជាា ធរត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម នី ម្ួ យ ៗ

សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក៧.៣.២ ននដសៀវដៅរបស់ WIPO14 ។

សតង់ោរ ST.១៦ របស់ WIPO ប្ចងពីសង
ត ់ោរម្ូេោានននត្បដភទ្ដេខកូែ។ បុប្នត គួរករ់
សមាគេ់ថាអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ិនដត្បើ ត្បដភទ្ដេខកូែមានេកេណៈសតង់ោរដពញដេញ
ដ

ោះដទ្ ដោយសារប្រភាពខុសគនននដគេការណ៍ដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខួន។
េ
ឧទា

និង WIPO ត្បដភទ្ដេខកូែ

រណ៍ ចំដ

ោះ EPO

"A១" កំណរ់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្ម ជាម្ួយនឹងរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ ចំប្ណកឯ ចំដ

ោះ USPTO វាកំណរ់ការដបាោះពុម្ព

ផ្សាយននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គមនរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ ដោយសារ
USPTO ម្ិនដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ។ ចំដ

ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរ

ដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយគមនរបាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវប្បបដនោះ EPO និង WIPO
នឹងដត្បើ ត្បដភទ្ដេខកូែ "A2 ។
គួរករ់សមាគេ់បប្នថម្ដទ្ៀរថា ត្បដភទ្ដេខកូែប្ែេដចញ ដោយអាជាាធរត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម អាចមានការផ្ទេស់បូរតាម្ដពេដវោ
ត
ែូចជា USPTO ដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ដេខកូែ "A" សត្មាប់

ការដបាោះពុម្ពផ្សាយការទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ចាប់ពីប្ខធនូ ឆ្នំ២០០០ និងត្បដភទ្ដេខ

កូែ "B១" និង 'B២' ចាប់ពីប្ខម្ករា ឆ្នំ២០០១ម្ក។ ការផ្ទេស់បូរការដត្បើ
ត
ត្បាស់ត្បដភទ្ដេខកូែទាំងដនោះ
ត្រូវពិពណ៌

ផ្សងប្ែរសត្មាប់អាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ ដៅកនុងប្ផ្សនក៧.៣.២ ននដសៀវដៅ

របស់ WIPO ប្ែេបានដេើកដ

ើងខាងដេើ។

៤.៣ - សមាសភាគននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ខណៈដពេប្ែេឯកសារត្បកាសនី យបត្ររកកក ម្ម ភាគដត្ចើ នជាអរថបទ្ដៅ ឯកសារទាំង

14

http://www.wipo.int/standards/en/part_07.html#7.3
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ដនោះ ត្រូវ បានដោងជាឯកសារ
ដត្ចើ ន ប្ែេអាចរកដ

ក់ ក ណា
ត េរច

សម្ព័ នធ ដោយសារឯកសារទាំ ង ដនោះ មានប្ផ្សន ក ជា

ើញដសាើរប្រកនុងត្គប់ ឯកសារ ដោយម្ិ នគិ រពី ត្បដទ្សដែើ ម្ននឯកសារ។ ដៅកនុង

កត្ម្ិរខពស់ ប្ផ្សនកននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងដនោះ ត្រូវបានរំណាងដោយទ្ំព័រម្ុខជាម្ួយ

នឹងទ្ិនន
ន ័យគនថនិដទ្ាស ដសចកតីអធិបាយ (ការបងាាញ) និងដសចកតីអោះអាង។ ដៅកនុងប្ផ្សនកកត្ម្ិរខពស់
នីម្ួយៗដនោះ មានអនុប្ផ្សនក ប្ែេផ្សតេ់នូវព័រ៌មានជាក់ោក់អំពីឯកសារណាម្ួយ។ អនុប្ផ្សនកទាំងដនោះ
ិ ័ យ នី ម្ួ យ ៗ ដៅដពេឯកសារទាំ ង ដ
ជាទ្ូ ដៅ ដត្ចៀកចូ េ កនុងវ ស
ដអ

ោះ ត្រូវ បានប្ចកចាយជាេកេ ណៈ

ិចត្រូនិចឬបដងកើរជាត្បព័នធទ្ិននន័យ។

ការបប្នថម្ ប្ផ្សនក គំ នូ ស បងាា ញ អាចមានឬម្ិ ន មាន បុ ប្នតជា ញឹ ក ញាប់ ត្រូ វ បានបញ្ូា េដែើ ម្បី

បងាាញពី ដសចកតីអធិបាយ និងជួយសត្ម្ួេែេ់ការបកស្រសាយដសចកតីអោះអាង។ ដៅកនុងប្ែនយុតាតធិការ
ម្ួ យចំ នួន ការដបាោះពុម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរដសនើសុំ មានបញ្ូ ា េរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវដទ្ៀរ ជាប្ផ្សនក
បប្នថម្ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេប្ែេមានរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ ដៅដពេដ

ោះ

ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្រូវដរៀបចំ។ ដត្ៅពីដនោះ របាយការណ៍ននការស្រសាវត្ជាវ អាចត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយជា
ឯកសារោច់ដោយប្

កដៅដពេដត្កាយដៅដពេបដងកើររបាយការណ៍រួច។

៤.៣.១- ទ្ិនន
ន ័យគនថនិដទ្ាសន៍
ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យទ្ិនន
ន ័យគនថនិដទ្ាសែូចខាងដត្កាយ:
កយ "ទ្ិននន័យគនថនិដទ្ាស” ជាទ្ិននន័យដផ្សសងៗ ប្ែេជាទ្ូដៅ មានដៅដេើទ្ំព័រែំបូងននឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬគំនូរឧសា

កម្ម ឬ ទ្ិននន័យេម្ែិរប្ែេមានកនុងត្ពឹ រិប
ត ត្រផ្សេូវការសតីពីការ

ផ្សត េ់ ត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម គំ នូ រ ឧសា
ត្បប្

កម្ម ឬការចុោះ បញ្ជី មា ក ឬសំ ណុំ េិ ខិ រ ដសនើសុំ ត្បហាក់

េដផ្សសងដទ្ៀរ។ ទ្ិ ននន័យ ប្បបដនោះ រួម្មានទ្ិ ននន័យកំ ណរ់ អរតសញ្ញាណឯកសារ ទ្ិ ននន័យសតីពី

ការោក់

កយដសនើសុំកុងស្រសុ
ន
ក ទ្ិននន័យអាទ្ិភាព ទ្ិននន័យននការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ ទ្ិននន័យសតីពីចំណារ់

ថានក់ និងទ្ិននន័យជាក់ោក់ដផ្សសងដទ្ៀរទាក់ទ្ងដៅនឹងខេឹម្សារបដចាកដទ្សននឯកសារ ឬធារុចូេកនុង
ត្ពឹរិតបត្រផ្សេូវការដនោះ។

ភាគដត្ចើ នននការវ ិភាគសថិរិ ដេើការត្បម្ូេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដធវើដ

ើងដោយដត្បើត្បាស់

ិ ័ យប្ែេមានកនុងគនថនិដទ្ាស។ វស
ិ ័ យទាំងដនោះភាគដត្ចើ នមានត្បដភទ្
ទ្ិ ននន័យប្ែេត្បម្ូ េបានពី វស
អរថបទ្ឬដេខ ប្ែេផ្សតេ់ភាពងាយស្រសួេកនុងការវ ិភាគសថិរិ (សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក ៧.១ ខាងដត្កាម្) ។

ដែើ ម្បី ជួ យ សត្ម្ួ េ ែេ់ កា រដធវើ កា រជាម្ួ យ ទ្ិ នន ន័ យ ប្ែេបានពី ប្ែនយុ តាដ ធិ កា រ និ ង ភាសា

ដផ្សសងគន សតង់ោរទ្ិននន័យគនថនិដទ្ាសអនតរជារិ ដៅកនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅថា INIDs
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ត្រូវបានបដងកើរដ

ើងដោយ WIPO ។ ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យ INIDs ែូចខាងដត្កាម្:

INID គឺជាអកសរការ់ សត្មាប់ ដេខប្ែេបានត្ពម្ដត្ពៀងជាអនតរជារិ ដែើម្បីកំណរ់ អរតសញ្ញាណទ្ិននន័យ។
ដេខកូ ែ INID គឺ ជាដេខកូ ែ ប្ែេដត្បើ ចំដ
ឧសា

កម្ម ដ

ោះទ្ិ ននន័យគនថនិដទ្ាស ទាក់ ទ្ងដៅនឹ ង ឯកសារកម្មសិទ្ិ ធ

ើយត្រូវបានដបាោះដៅដេើទ្ំព័រែំបូងននឯកសារ និងដៅកនុងធារុចូេត្បហាក់ត្បប្

េ

គនននត្ពឹរិតបត្រផ្សេូវការ។

ដេខកូែ INID ត្រូវបានកំណរ់ សង
ដ ់ោរដោយអងគការកម្មសិទ្ិធបញ្ញាពិភពដោក (WIPO) កនុង

ST.915 ប្ែេរួម្មានបញ្ជីដពញដេញ ននដេខកូែ INID។ ព័រ៌មានគនថនិដទ្ាសម្ួយចំនួន ត្រូវបានដត្បើ

ត្បាស់ភាគដត្ចើន កនុងការវ ិភាគសថិរិការត្បម្ូ េផ្សតំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ PLRs ត្រូវបានផ្សដេ់
ជូនដៅខាងដត្កាម្ ។
៤.៣.១.១- អនកោក់

កយដសនើស/ុំ អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យ អនកោក់
អនកោក់

កយដសនើសុំ គឺជានីរិបុគគឬរូបវនតបុគគេប្ែេបានបងាាញឬ ( "ោក់ ") សំណុំេិខិរ

ដសនើសុំសិទ្ិធកម្មសិទ្ិធឧសា

កម្ម (ែូចជា សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬ

ចុោះបញ្ជីមាក) ដៅអងគភាពកម្មសិទ្ិធឧសា
ដសនើសុំដ

កយដសនើសុំ ែូចខាងដត្កាម្:

ោះ។
ជាទ្ូ ដៅ អនកោក់

កម្ម ឬកនុង

កយដសនើសុំ

ម្ភានក់ងារ (រំណាង) ប្ែេោក់សំណុំេិខិរ

កយ ជារកកករ បុ ប្នតក៏អាចជានិ ដោជិ រឬបុ គគេប្ែេរកតករត្បគេ់ សិទ្ិ ធ

ឲ្យដេើរកកកម្មរបស់ខួន
េ (អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិ )ធ ។ ជាធម្មតា ដនោះអាចជាត្កុម្

ុនម្ួយឬអងគភាព បុប្នតអាចជា

រកកករ ដៅដពេប្ែេសិទ្ិធដេើរកកកម្ម ម្ិនត្រូវបានដផ្សារឬត្បគេ់ ឲ្យដៅអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។
ដៅស

រែាអាដម្រ ក
ិ រត្ម្ូ វឲ្យមានការដផ្សារសិ ទ្ិធ ដោយសាររែាធ ម្មនុញ្ាននស

បានប្ចងកនុងមាត្តា១

រែាអា ដម្រក
ិ

ប្ផ្សនកទ្ី ៨ ថា: "សភាត្រូវមានអំណាច......ដេើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពវ ិទ្ាសាស្តសត

និងឧបករណ៍ប្ែេមានត្បដោជន៍ដោយធា
នូវសិទ្ិផ្ទ
ធ ត ច់ម្ុខដេើសាននែ និ ងរបកគំ ដ

កនុងរយៈដពេដវោកំណរ់ម្ួយ ែេ់អក
ន និពនធនិងរកកករ

ើញរបស់ខួន។
េ
" ម្ាងដទ្ៀរ រកកករ ម្ិនប្ម្នអងគភាព ប្ែេ

ជួ េ ពួ ក ដគ ទ្ទ្ួ េ បានសិ ទ្ិធ ដេើ ត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម ។ បុ ប្នត ប ចាុ បបនន ស

ត្គសអាចដសនើសុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយផ្ទាេ់ ដោយគមនការដផ្សារសិទ្ិធជាថ្មីពីរកកករ តាម្ចាប់ត្បកាសនីយប
ត្ររកកកម្មអាដម្រ ិក 16 ។ ដទាោះជាមានេកេនិតកៈថ្មី ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើនដៅកនុងស
15
16

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf
http://www.ladas.com/Patents/PatentPractice/AIA_Filing_Requirements.html

រែា

26

អាដម្រ ិក ដៅប្រដធវើដ

ើងតាម្វ ិធីពីម្ុនប្ែេជាទ្មាេប់ សិទ្ិធត្រូវបានផ្សដេ់ឲ្យរកកករ ដ

ដៅមាាស់សិទ្ិធស្រសបចាប់

ប្ផ្សែកដេើេកេខណឌននកិចាសនាការងារប្ែេរកកករបានចុោះ

ដពេចូេរួម្កនុងអងគភាព។
រកកកម្ម ដ

ើយប ា ប់ម្កដផ្សារ

ដៅកនុងបរ ិបទ្នន PLRs អនកោក់
ើយនឹងមានការចចារពីសិទ្ិធ

រថដេខាដៅ

កយ / អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ រំណាងឲ្យមាាស់ត្បកាសនីយបត្រ

ក់ព័នន
ធ ឹងរកកកម្ម។ ការសិកាពីដនោះ អាចកំ ណរ់អរតសញ្ញាណ

រកកករកនុងវ ិស័យបដចាកដទ្ស។ វ ិភាគជាបណា
ត ញ ជាដរឿយៗត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីកំណរ់ ពីការស
ែូចជា ដៅកនុងវ ិស័យបដចាកដទ្សម្ួយចំនួន។
ដឈាមោះអនកោក់

កយ

និងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

អាចផ្ទេស់បូរត

ការ

កនុងវែតជីវ ិរសំណុំេិខិរដសនើសុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេប្ែេសិទ្ិធដេើរកកកម្មត្រូវបានដផ្សារ។ អាចមានការផ្ទេស់បូរប
ត
ា ប់បនសំ
ផ្សងប្ែរ កនុងករណីមានការប្ករត្ម្ូវការត្បកបខុសអកេរាវ ិរុទ្ធននដឈាមោះ។ បញ្ញ
ា ប្ែេមានជាញឹកញាប់
បានដកើរដ

ើងចំដ

ោះដឈាមោះណាម្ួយ គឺ ភាពខុ សគនននដឈាមោះប្ែេដចញពី សូរននដឈាមោះពី ភាសាដផ្សសង

ិ នសូ រ ខុ ស ពី គន។ បុ គគេ ប្រម្ួ យែូ ច គន អាចត្រូវបានដគត្បកប
ែូ ចជាភាសាចិ ន ត្បសិ ន ដបើ អ នុ វ រត វធា
ដឈាមោះខុសគន។
បញ្ញ
ា ប្ែេដកើ រ ដ
ននត្កុម្

ិ គ គឺ ថា បុ ត្រសម្ព័នធ
ើ ងជាញឹ ក ញាប់ ដផ្សសងដទ្ៀរ កនុងការស្រសាវត្ជាវនិ ង វភា

ិ គប្ែេមាន
ុ ន ជាដរឿយៗដត្បើ ត្បាស់ ដឈាមោះខុ ស ប្បេ ក គន ដៅកនុ ងត្បដទ្សដផ្សសងគន ។ ការវ ភា

បំ ណងត្គបែណតប់ ដពញដេញដេើ ត្បកាសនី យ បត្ររកក ក ម្ម ត្រូវ ពិ ចា រណាពី ប ញ្ញ
ា ដនោះ និ ង ត្រូ វ ដត្បើ
ត្បាស់ឧបករណ៍ដផ្សសងៗ ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា ដនោះ ែូចជា ដែើម្ដ
វាត្បម្ូេផ្សតំុនូវភាពខុសគនដផ្សសងៗននត្កុម្
តាម្វ ិធីស័យ
វ ត្បវរតិកម្ម។

ុន និង សាខាត្កុម្

ើ ត្កុម្

ុន Corporate trees។

ុន និងចងត្កុម្

ុនទាំងដនោះជាត្កុម្

៤.៣.១.២ - រកកករ
ដសៀវដៅ WIPO ផ្សតេ់នូវនិ យម្ន័យ រកកករ ែូចខាងដត្កាម្ :
បុ គគេប្ែេជាអនកបដងកើររកកកម្ម។ តាម្មាត្តា៤សាួន ននអនុ សញ្ញាទ្ី ត្កុងបារស
ី រកកករត្រូវ

មានសិទ្ិធកំណរ់អរតញ្ញាណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

សំ ណុំននដឈាមោះរកក ក រដៅកនុងទ្ិ នន ន័ យ គនថនិ ដទ្ា ស ននសំ ណុំេិ ខិ រ ដសនើសុំ គួ រ មានេកេ ណៈ

េម្ែិរ និងម្ិនែូចដឈាមោះរបស់អក
ន ោក់

កយ ឬអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ ដឈាមោះរកកករ ជាទ្ូដៅ ម្ិនមានការផ្ទេស់

បតូរកនុងវែតជីវ ិរននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (ដេើកប្េងចំដ

ោះការប្ករត្ម្ូវរិចរួច

ននការត្បកបដឈាមោះខុស)។ បុប្នត ដៅកនុងសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេទាម្ទារអាទ្ិភាពពីសំណុំេិខិរដសនើ
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សុំម្ុន អាចមានការបប្នថម្ដឈាមោះរកកករ ត្បសិនដបើ មានការបប្នថម្កម្មវរថុប្ែេមានជំ ហានរកដ
កនុងសំណុំេិខិរដសនើសុំដត្កាយ មានការបប្នថម្រកកករ។

ដៅកនុងបរ ិបទ្នន PLRs រកកករ រំណាងឲ្យបុគេ
គ ឬបុគេ
គ

ការកិចខ
ា ិរខំត្បឹងប្ត្បងប្ផ្សនកកម្មសិទ្ិធបញ្ញា
រកកកម្ម ផ្សតេ់នូវគំនិរពីអក
ន ជំ

ើញថ្មី

ប្ែេទ្ទ្ួេខុសត្រូវចំដ

ោះ

ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម។ ការសិកាពីព័រ៌មានប្ែេទាក់ទ្ងនឹង

ញនិងអនកែឹក

ំមានសកាតនុពេ ដៅកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។ វ ិភាគជា

បណា
ត ញ ជាញឹកញាប់ ត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញាណកិចាស

ការរវាងរកកករ ឬត្កុម្រកកករ

ដផ្សសងគននិងសាថប័នប្ែេពួកដគបំដរ ើការ។
៤.៣.១.៣ - កាេបរ ិដចឆទ្
កាេបរ ិដចឆទ្ទាក់ទ្ងនឹងការកំណរ់ដពេដវោននត្ពឹរិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗ កនុងវែតជីវ ិរននសំណុំ

េិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

កាេបរ ិដចឆទ្សំខាន់បំផ្សុរទាំងបីទាក់ទ្ងនឹ ងត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្មគឺ កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាព កាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់
កាេបរ ិដចឆទ្ោក់

កយនិងកាេបរ ិដចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយ។

កយឬកាេបរ ិដចឆទ្ននសំណុំេិខិរដសនើសុំ

ត្រូវកំណរ់ដោយអាជាាធរ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេទ្ទ្ួេសំណុំេិខិរដសនើសុំ ត្បសិនដបើបានបំដពញេកេខណឌអបបបរមា
ម្ួយចំនួន

ប្ែេមានភាពខុសគនពី ប្ែនយុតាតធិការម្ួយដៅប្ែនយុតាតធិការម្ួយដទ្ៀរ។ ដ

កាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

កយសុំ អាចខុសពីកាេបរ ិដចឆទ្ ប្ែេអនកោក់

រុដនោះ

កយោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំ

ដៅអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាព (ឬកាេបរ ិដចឆទ្
េិខិរដសនើសុំម្ុនដត្ចើន)
ត្បសិនដបើ អនកោក់
ដត្

ត្បសិនដបើ មានការទាម្ទារសិទ្ិអា
ធ ទ្ិភាពពីសំណុំ

ត្រូវែូចគនដៅនឹងកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

កយសុំននសំណុំេិខិរដសនើសុំម្ុន

កយសុំបានអោះអាងអាទ្ិភាពពីសំណុំេិខិរដសនើសុំម្ុន។ វាមានសារៈសំខាណាស់

ោះថាវាអាចកំណរ់ពីសាននែម្ុនប្ែេ

ក់ព័នធ ត្បសិនដបើ បានបំដពញេកេខណឌម្ួយចំនួន។

កាេបរ ិដចឆទ្សំខាន់ម្ួយដទ្ៀរគឺកាេបរ ិដចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយ

ប្ែេជាកាេបរ ិដចឆទ្ប្ែេ

ដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវ
បានដបាោះពុម្ពផ្សាយកនុងរយៈដពេ ១៨ប្ខ ប ា ប់ពីកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

កយសុំ ឬកាេបរ ិដចឆទ្

អាទ្ិភាពែំបូងបំផ្សុរ ដៅកនុងប្ែនអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន។

កនុងករណីផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កាេបរ ិដចឆទ្ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ ក៏ សំដៅផ្សងប្ែរជា

កាេបរ ិដចឆទ្ននការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វាមានសារៈសំខាន់ ដោយសារ កនុងប្ែនយុតាតធិ
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ការភាគដត្ចើន

កិចកា
ា រ

រប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

មានអានុភាពអនុវរតដោយ

មានការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយននការផ្សតេ់។
ដៅកនុងបរ ិបទ្ននPLRs កាេបរ ិដចឆទ្រំណាងឲ្យដពេដវោ

សុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើរកកកម្ម ដ
សិកាពីកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

ក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍឬការដសនើ

ើយត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ ការវ ិភាគពី និ ន ការ។ ការ

កយ ឬកាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិ ភាព ចងែុេបងាាញពីដពេបដងកើររកកកម្ម

និងរយៈដពេអភិវឌ្ឍន៍រកកកម្ម និងការចាប់ដផ្សតើម្ដធវើការប្ករត្ម្ូវ។ កាេបរ ិដចឆទ្ដបាោះពុម្ពផ្សាយ ម្ិនសូវ
មានត្បដោជន៍ ដទ្សត្មាប់ដគេបំណងដនោះ។ ជាពិដសស កាេបរ ិដចឆទ្ននការផ្សតេ់ ត្គន់ប្រជាសូច
ករពី ដពេត្រួរពិនិរយសំណុំេិខិរដសនើសុំ រ

ូរែេ់ដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

៤.៣.១.៤- ទ្ិនន
ន ័យអាទ្ិភាព
ដសៀវដៅ បទ្បបញ្ា រិត WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យទ្ិននន័យអាទ្ិភាព ែូចខាងដត្កាម្ៈ
ប្ផ្សនកម្ួយននទ្ិននន័យគនថនិដទ្ាស (ជាទ្ូដៅ ដបាោះពុម្ពផ្សាយ ដៅទ្ំព័រែំបូងននឯកសារត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម) កំណរ់ អរតសញ្ញាណសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីម្ុន ដេើម្ូេ
ោាន ប្ែេដៅថា សិទ្ិអា
ធ ទ្ិភាព ប្ែេបានអោះអាង (ជាទ្ូដៅ ប្ផ្សែកដេើមាត្តា៤ ននអនុសញ្ញាទ្ីត្កុង
បារ ីស) ។

ទ្ិនន
ន ័យកំណរ់អរតសញ្ញាណទាំងដនោះ មានធារុបី៖ ចំនួនកម្មដេខសំណុំេិខិរដសនើសុំ

កាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

កយ និងអរតសញ្ញាណននត្បដទ្ស ឬអងគភាពប្ែេសំណុំេិខិរដសនើសុំម្ុនៗ

បានោក់ ។ ទ្ិនន
ន ័យអាទ្ិភាពមានដៅកនុងទ្ិនន
ន ័យគនថនិដទ្ាសជាម្ូេោានននឯកសារត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម ដ

ើយអាចដត្បើសត្មាប់កំណរ់អរតសញ្ញាណឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានដបាោះ

ពុម្ពផ្សាយដៅកនុងត្បដទ្សនិងភាសាដផ្សសងគន បុប្នតសំដៅដៅដេើរកកកម្មប្រម្ួយ ( "សំណុំត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម") ។

៤.៣.១.៥ - ចំណារ់ថានក់
ដសៀវដៅ បទ្បបញ្ញារ WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យចំណារ់ថានក់ ែូចខាងដត្កាម្:
ដៅកនុងព័ រ៌មាននិងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម "ចំណារ់ថានក់" មានន័យថាត្បព័នធជាក់

ោក់ម្ួយប្ែេប្បងប្ចកបដចាកវ ិទ្ាដៅជាត្បដភទ្ដផ្សសងៗ។ និម្ិរស
ត ញ្ញាចំណារ់ថានក់ ត្រូវបានកំណរ់

សត្មាប់ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ានីម្ួយៗ។ និម្ិរតសញ្ញាចំណារ់ថានក់កំណរ់ពីត្បដភទ្រកកកម្ម ប្ែេជាទ្ូដៅ
ត្រូវបានដបាោះពុម្ដព ៅដេើទ្ំព័រែំបូងននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងត្រូវបានករ់

ត្តាកនុងត្បព័ នទ្
ធ ិននន័យជាប្ផ្សនកម្ួយននទ្ិននន័យគនថនិដទ្ាស។
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"ការចារ់ថានក់ " ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺ មានន័យដែើម្បីកំណរ់ថាការប្បងប្ចកនន
ត្បព័នធចំណារ់ថានក់ ប្ែេ ដោយសារប្រេកេណៈបដចាកដទ្ស រកកកម្មប្ែេអោះអាងឲ្យការ
មានប្ចងកនុងឯកសារដ

រ ប្ែេ

ោះ សថិរកនុង និងដែើម្បីប្បងប្ចកនិម្ិរតសញ្ញាចំណារ់ថានក់ ម្ួយដៅវា។ ជួនកាេ

ចំណារ់ថានក់ ម្ិនត្រឹម្ប្រទាក់ទ្ងនឹងរកកកម្មប្ែេអោះអាងឲ្យការ

រ

បុប្នតក៏

ក់ព័នធនឹងការបងាាញ

ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេមានដៅកនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ដៅអរីរកាេ មានការបដងកើរ និងអនុវរតត្បព័នច
ធ ំណារ់ថានក់ជារិ ខុសៗគនចំដ

ោះការដបាោះ

ពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកម្មននត្បដទ្សនីម្ួយៗ។តាម្រយៈការបុនបងដធវើសុខែុម្នីយកម្មត្បព័នធ
ដនោះដេើកែំបូង
១៩៦៨

ចំណារ់ថានក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនតរជារិ (IPC) 17 ត្រូវបានបដងកើរដ

ប្ែេបចាុបបននត្រូវបានអនុវរត

ចំដ

ប្ែនយុតាតធិការទាំងអស់កុងពិ
ន
ភពដោក។

ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដសាើរត្គប់

អាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ ត្រូវចារ់ថានក់

សំណុំេិខិរដសនើសុំ ប្ែេបានោក់ កុងប្ែនយុ
ន
តាតធិការរបស់ខួន។
េ
បដងកើរដ
ដ

ើង

ើងកនុងឆ្នំ

កយ គនថនិដទ្ាស IPC ត្រូវបាន

ដែើម្បីកំណរ់ពីចំណារ់ថានក់ទាំងដនោះប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យដោយអាជាាធរដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ

ើយបានបងាាញជាប្ផ្សនកម្ួយននទ្ិននន័យគនថនិដទ្ាសដៅដេើ ទ្ំព័រម្ុខ

នីយបត្ររកកកម្មជាផ្សេូវការ។

បុប្នត

ននការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាស

ចំណារ់ថានក់ដោយអាជាាធរដបាោះពុម្ពផ្សាយ

ម្ិនរារាំងអាជាាធរ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ពីការចារ់ថានក់ថ្ីមដៅដេើការដបាោះពុម្ពផ្សាយទាំងដនោះ ដៅដពេ
ពួកដគបប្នថម្ដៅដេើឯកសារស្រសាវត្ជាវរបស់ពួកដគ។

IPC ត្រូវបានប្ករត្ម្ូវជាដទ្ៀងទារ់ ដែើម្បីបញ្ូា េបដចាកវ ិទ្ាថ្មី ឬដែើម្បីប្បងប្ចកចំណារ់ថានក់

ប្ែេមានស្រសាប់ ដៅកនុងអនុ ត្បដភទ្ដផ្សសងៗ ប្ែេមានវ ិសាេភាពកំ ណរ់ ជាក់ ោក់ ។ និម្ិរស
ត ញ្ញា
ចំណារ់ថានក់ ជាទ្ូដៅ ត្រូវអម្ដោយសូច

ករជាក់ោក់ ។ ជាម្ួយការប្ករត្ម្ូវនីម្ួយៗ ការដបាោះពុម្ព

ផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងអស់ ប្ែេសថិរកនុងឯកសារអបបបរមា PCT ត្រូវបានចារ់ថានក់ជា
ថ្មីតាម្ចំណារ់ថានក់ថ្ីម

ដ

ើយឯកសារចំណារ់ថានក់ ប្ែេបានដធវើបចាុបបននភាពរួចគឺអាចរកដ

ើញមាន

ដៅកនុងត្បព័នទ្
ធ ិននន័យ។ វាគឺជាការទ្ទ្ួេខុសត្រូវរបស់ពួកដគដែើម្បីដធវើបចាុបបននភាពត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យ។

ដៅប្ខរុោ ឆ្នំ២០១០ EPO និង USPTO បានោក់ឲ្យែំដណើរការគដត្មាងរួម្ ដែើម្បីបដងកើរ

17

សត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពី IPC ក៏ែូចជាការប្ករត្ម្ូវ និ ងនីរិវ ិធិននការចារ់ ថានក់ ជាថ្មី សូម្ដម្ើ េ

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ កំប្ណទ្ត្ម្ង់ ឆ្នំ ២០១៥ ននដសចកតីប្ណ

ំសីព
ត ី IPC មានដៅ

http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf។
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កិចាស

ត្បរិបរតិការចំណារ់ថានក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 18 (CPC)កនុងដគេបំណងដធវើសុខែុម្នីយ

កម្មកម្មសិទ្ិធត្បព័នធចំណារ់ថានក់ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ពួកដគ
រកកកម្មស

ចំណារ់ ថានក់ត្បកាសនីយបត្រ

រែាអាដម្រ ិក (USPC) និងចំណារ់ថានក់អឺរប
ុ (ECLA) ។ ែូចECLA ពីម្ុន CPC គឺ ប្ផ្សែកដេើ

IPC និងផ្សដេ់នូវគដត្មាងចំណារ់ថានក់ជាក់ោក់បប្នថម្ដទ្ៀរ ដែើម្បីបំដពញេកេខណឌននចំណារ់ថានក់
របស់ EPO និង USPTO ។ ជាម្ួយនឹងការចូេជាធរមាននន CPC ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មទាំងអស់របស់ EPO និង USPTO ប្ែេពីម្ុនចារ់ថានក់តាម្ ECLA និង USPCម្ុន ត្រូវ
បានចារ់ថានក់ជាថ្មីតាម្ CPC ។ ដ

រុដនោះ ដគម្ិនចាំបាច់ស្រសាវត្ជាវការដបាោះពុម្ពផ្សាយចាស់ៗទាំងដនោះ

ដោយដត្បើត្បាស់ចំណារ់ថានក់ ចាស់ដ

ោះដទ្

ដបើដទាោះបីជាត្បព័នធទ្ិននន័យជាដត្ចើន ដៅប្រអនុញ្ញារឲ្យ

មានការស្រសាវត្ជាវ ប្បបដនោះ។
CPC ត្រូវបានអនុវរតផ្សងប្ែរចំដ

ោះការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននប្ែនយុតាត

ធិការដផ្សសងដទ្ៀរ ដោយសារប្ែនយុតាតធិការទាំងដនោះ ដត្បើត្បាស់ CPC បប្នថម្ដៅដេើ IPC ឬដោយ
សារកិចាខិរខំត្បឹងប្ត្បងចារ់ថានក់ ដ
IPC

ើងវ ិញរបស់ EPO និង USPTO ប្ែេបំដពញបប្នថម្ឲ្យគនថនិដទ្ាស

ប្ែេបានកំណរ់ដោយអាជាាធរដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ចំណារ់ថានក់ CPC ប្ែេ

ដោយបប្នថម្កូែ

ក់ព័នធ ដែើម្បីបដងកើនត្បសិទ្ភា
ធ ពននការប្សវងរករបស់អនកត្រួរពិនិរយ។ កនុង

ករណីប្បបដនោះ គួរករ់សមាគេ់ថា មានប្រប្ផ្សនកម្ួយចំនួនននការដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់ប្ែនយុតាតធិការ
ទាំងដនោះ ត្រូវបានចារ់ថានក់ ដៅតាម្ CPC ចំប្ណកឯការដបាោះពុម្ពផ្សាយទាំងអស់ ត្រូវបានចារ់ថានក់
ដៅតាម្ IPC ។ ដោយសារ EPO ប្ចករ ំប្េកទ្ិននន័យចារ់ ថានក់ ដ

ើងវ ិញនន CPC ជាម្ួយនឹងត្បព័នធ

ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ វាអាចត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់សត្មាប់ការប្សវងរកកនុងត្បព័ នធ
ទ្ិននន័យដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ ប្ែេរួម្បញ្ូា េដោយមាាស់ត្បព័នទ្
ធ ិននន័យ(host)។

បប្នថម្ពីដេើ IPC និង CPC ដៅប្រមានចំណារ់ថានក់ បប្នថម្ដទ្ៀរ និងអាចមានត្បដោជន៍ :

ត្បព័នធចំណារ់ថានក់ របស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជបុន(JPO) ប្ែេរួម្មានតារាងឯកសារ19
(File Index (FI)) ប្ែេប្ផ្សែកដេើ IPC និង F-Terms ប្ែេរំណាងឲ្យត្បព័នធ
(multi-dimensional keyword system)
ប្ែេត្រូវបានបដងកើរដ

កយគនេឹោះត្គប់កត្ម្ិរ

ប្ែេបំដពញបប្នថម្ឲ្យ FI និងត្បព័នច
ធ ំណារ់ថានក់ Derwent

ើងដោយអនកផ្សតេ់ត្បព័នធទ្ិននន័យ

ណិជជកម្ម។

ដៅកនុងបរ ិបទ្នន PLRs កូែចំណារ់ថានក់ រំណាងឲ្យដគេគំនិរប្ែេបានកំណរ់ជាម្ុន
18
19

http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
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 ដគេគំនិរទាំងដនោះ មានវ ិសាេភាពចដងែៀរណាស់ ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេែេ់ការប្សវងរកសាននែ

ម្ុនប្ែេដគដផ្ទតរដេើ។ ដែើម្បីការវ ិភាគកាន់ប្រទ្ូេំទ្ូោយ ែូចជា និ ន ការកនុងវ ិស័យែ៏ ធំននបដចាក
វ ិទ្ា

ឯកសារប្ែេបានចារ់ ថានក់តាម្កត្ម្ិរននចំណារ់ថានក់

អាចចាំបាច់ ត្រូវមានការចងត្កង។

សត្មាប់ការវ ិភាគសថិរិគួរចងចាំថាមានប្រ IPC ប្ែេត្រូវបានអនុវរតចំដ

ោះការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មទាំងអស់ដៅដសាើរត្គប់ប្ែនយុតាតធិការ ចំប្ណកឯ CPC គឺត្រូវបានអនុវរតចំដ

ោះប្ែន

យុតាតធិការម្ួយចំនួនបុដណាណោះ ។
គួរករ់សមាគេ់ផ្សងប្ែរថា ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅ ត្រូវបានកំណរ់ដោយ
កូែចំណារ់ថានក់ ជាដត្ចើន។ កនុងប្ែនយុតាតធិការម្ួយចំនួន កូែចំ ណារ់ ម្ួយកនុងចំដណាម្កូ ែទាំងដ
ត្រូវបានចារ់ទ្ុកជាចំណារ់ ថានក់ចម្បងប្ែេភាគដត្ចើនដរៀបរាប់េម្ែិរពីកម្មវរថុប្ែេអោះអាងឲ្យការ
ដ

ោះ
រ

ើយក៏កំណរ់ ផ្សងប្ែរកនុងប្ផ្សនកប្ែេទ្ទ្ួ េបនាុកត្រួរពិនិរយ។ ោងណាក៏ដោយចំណារ់ថានក់ ចម្បង

ទាំងដនោះម្ិនចាំបាច់ ត្រូវមានការករ់ត្តាប្បបដ

ោះកនុងត្បព័នទ្
ធ ិននន័យជាម្ូេោានដ

ោះដទ្។

ចំណារ់

ថានក់ទាំងដនោះ ជាដរឿយៗ ត្រូវបានកំណរ់ជាចំណារ់ថានក់ចម្បង ដៅទ្ំព័រម្ុខននការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ កនុងត្បព័នទ្
ធ ិននន័យចំណារ់ថានក់ជាដត្ចើនត្រូវបានដរៀបតាម្េំោប់អកេរត្កម្។
ដេខកូែែំបូង ម្ិនចាំបាច់ បកស្រសាយជាចំណារ់ថានក់ចម្បង។ ដនោះអាចមានភាពេដម្ែៀងចំដ

ោះការ

វ ិភាគប្ែេប្ផ្សែកដេើចំណារ់ ថានក់ ម្ួយចំនួន ត្បសិនដបើដេខកូែែំបូងត្រូវបានដត្ជើសសត្មាប់ ការវ ិភាគ។
៤.៣.១.៦ - ឯកសារែកស្រសង់
កនុងអំ

ុងដពេែំដណើរការសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកតកម្ម

ប្សវងរកសាននែម្ុន ប្ែេ

ក់ព័នធនឹងភាពថ្មី ភាពជាក់ប្សតង ឬ ជំហានរកដ

កម្ម។ ដៅដពេឯកសារដោងេកេណៈទាំងដនោះត្រូវបានរកដ

អនកត្រួរពិនិរយនឹង

ើញថ្មីទាក់ទ្ងដៅនឹងរកក

ើញ វាត្រូវបានែកស្រសង់ពីកុងឯកសារ
ន

ដៅកនុងែំណាក់កាេដបាោះពុ ម្ពផ្សាយដផ្សសងៗគន។ ជាទ្ូដៅ កនុងរបាយការណ៍ប្សវងរកប្ែេអម្ឯកសារ។
ដៅស

ោក់

រែាអាដម្រ ិក ក៏មានផ្សងប្ែរ នូវការពវកិចា«ដសាមោះត្រង់និងសុចារ ិរ»ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យអនក

កយដសនើសុំ ប្ចករ ំប្េកសាននែម្ុ ន ជាម្ួយនឹង USPTO កនុងអំ

ដសនើសុំ20។ ឯកសារទាំងដនោះក៏ជាឯកសារែកស្រសង់ ផ្សងប្ែរ ដ

ុងដពេត្រួរពិនិរយសំណុំេិខិរ

ើយមានដៅដេើទ្ំព័រម្ុខននត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្មអាដម្រ ិកប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ រួម្ជាម្ួយសាននែម្ុនប្ែេបានកំណរ់ ដោយអនកត្រួរពិនិរយ។
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
ត្បធានបទ្ ត្បហាក់ត្បប្
មានទ្ំ

ក់ព័នន
ធ ឹងសាននែម្ុនឬឯកសារដោង

ប្ែេត្គបែណតប់ ជាចម្បងដេើ

េគនដៅនឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេបានដសនើដ

ក់ទ្ំនងបដចាកវ ិទ្ារវាងឯកសារទាំងពី រ។
កនុងបរ ិបទ្ដនោះ

ើង ឯកសារែកស្រសង់អាច

មានដគេគំនិរននឯកសារែកស្រសង់ ដៅម្ុខឬថ្យដត្កាយ។

ការពិភាកា

ណាម្ួយពីឯកសារែកស្រសង់ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ចាប់ដផ្សតើម្ជាម្ួយឯកសារត្គឹោះ។ ដនោះគឺជា
ដសនើសុំប្ែេត្រូវបានយកម្កអនុវរតដៅកនុងការពិភាកាខាងដេើ។
បានែកស្រសង់
ដោង

ឬដោងតាម្ផ្ទាេ់

កយ

ឯកសារដោងប្ែេឯកសារត្គឹោះ

គឺ ជាឯកសារែកស្រសង់ ថ្យដត្កាយដោយសារពួកវាគឺជាឯកសារ

ប្ែេមានដៅខាងម្ុខឬត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនឯកសារត្គឹោះ។

ផ្សាុយម្កវ ិញ

ដបើដៅម្ុខ

ដពេដវោចាប់ពីឯកសារត្គឹោះ ឯកសារថ្មីៗណាម្ួយ ប្ែេដោងឯកសារត្គឹោះ គឺជាឯកសារែកស្រសង់
ដៅម្ុខចំដ

ោះឯកសារត្គឹោះ។

ដៅកនុងបរ ិបទ្នន PLRs

ឯកសារែកស្រសង់ រំណាងឲ្យទ្ំ

ក់ទ្ំនងជិរសនិទ្ធរវាងរកកកម្មពីរ។

ការសិកាពីពួកវា ផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់ការកំណរ់អរតសញ្ញាណឯកសារសំខាន់ៗ ប្ែេអាច
មានឥទ្ធិពេខាេំងដេើការអភិ វឌ្ឍបដចាកវ ិទ្ា។
៤.២.២ - ដសចកតីអធិបាយ (ការបងាាញ)
ដសៀវដៅបទ្បបញ្ា រិត WIPO ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យែូចខាងដត្កាម្:
ដសចកតីអធិបាយននរកកកម្ម គឺជាប្ផ្សនកែ៏ សំខាន់ម្ួយននត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ែូចជា សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វាប្រងប្រ
បញ្ញ
ជ ក់ ពីវ ិស័យបដចាកដទ្សប្ែេ
របស់រកកកម្ម និងពិពណ៌

ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម រួម្មានការពនយេ់សដងេបពី សាវតាបដចាកដទ្ស

ពី េកេណៈពិដសសននរកកកម្ម ដោងអម្ដោយគំនូសបងាាញ។

ត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

បដងកើរដ

ើងដេើ ដគេការណ៍ដែើម្បីផ្សេ
ត ់នូវកិចាការ

ររកក

កម្មជាថ្នូរនឹងការបងាាញរកកកម្ម ដែើម្បីជំរញ
ុ ការនចនត្បឌ្ិរថ្មីបប្នថម្ដទ្ៀរ។ ការបងាាញរកកកម្ម ត្រូវប្រ
ចាស់ោស់និងត្គប់ត្គន់ ដែើម្បីអាចឲ្យអនកជំ

ញកនុងវ ិស័យដនោះអនុវរតរកកកម្មបាន។ កនុងត្បការដនោះ

វាជាការបំដពញបប្នថម្ឲ្យប្ផ្សនកដសចកតីអោះអាងននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដម្ើេខាងដត្កាម្)

ប្ែេកំណរ់ ពីវ ិសាេភាពននកិចាការ

រ។

(សូម្

ប្ផ្សនកដសចកតីអធិបាយននឯកសារ

http://www.patinformatics.com/blog/all-citations-are-not-the-same-exploring-examiner-citations-from-uspatentdocumentspart-1-an-introduction/
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ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជួនកាេ សំដៅែេ់ការបងាាញ។
ចំដ

កយ Specification គឺមានន័យែូចគន

ោះប្ផ្សនកដនោះននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ពីទ្ិែាភាពននេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ផ្សនកដសចកតីអធិបាយ

ជាប្ផ្សនកម្ួយប្ែេ

ពិបាកបំផ្សុរកនុងការបកស្រសាយ ដោយសារវាមានព័រ៌មានសតីពីរកកកម្មរបស់ខួន
េ ក៏ែូចជា ព័រ៌មានពី
រកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេត្បហាក់ត្បប្

េគន ប្របានបដងកើរដ

ើយពីម្ុន។ ពីទ្ិែាភាពននការរុករកអរថ

បទ្និងការស្រសាវត្ជាវ ភាពខុសគនននការបងាាញដនោះ អាចដធវើឲ្យមានការភាន់ ត្ច
ការេំបាកកនុងការកំណរ់ ពី

កយប្ែេត្រូវប្សវងរក ឬ វ ិភាគ ចំដ

ទ្ូដៅ វាម្ិនប្ម្នជាគំនិរេែដ
សារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ំ ដោយសារវាមាន

ោះរកកកម្ម ឬ ព័រ៌មានម្ូេោាន។ ជា

ោះដទ្ កនុងការដធវើការរុករក អរថបទ្ ឬវ ិភាគ ដេើអរថបទ្ទាំងម្ូេននឯក
ដោយសារភាពម្ិនចាស់ោស់ប្ែេមានដៅកនុងការបងាាញ។

ត្បសិនដបើអាច ការបងាាញជាធម្មតាត្រូវែកដចញពី ការវ ិភាគត្បដភទ្ដនោះ។
៤.២.៣ - ដសចកតីអោះអាង

ដសៀវដៅបទ្បបញ្ា រិត WIPO ផ្សតេ់និយម្ន័យ ដសចកតីអោះអាង ែូចខាងដត្កាម្:
ប្ផ្សនកននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេកំណរ់ ពីកម្មវរថុប្ែេកិចកា
ា រ

រត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្មត្រូវបានប្សវងរក ឬ ផ្សតេ់ឲ្យ ។ សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗត្រូវ
មានោងដហាចណាស់ដសចកតីអោះអាងម្ួយ។ ដសចកតីអោះអាងែំបូង ដៅថាដសចកតីអោះអាងចម្បង ត្រូវ
បញ្ូា េនូវេកេណៈបដចាកដទ្សទាំងអស់ននរកកកម្ម
បដចាកដទ្សប្ែេ

ំឲ្យមានការបដងកើររកកកម្ម ដ

ដសចកតីអោះអាងចម្បង

ប្ែេមានសារៈសំខាន់ កុងការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ន
ា

ើយប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយដោយរកកកម្ម។

ត្រូវបញ្ូា េប្រេកេណៈពិដសសប្ែេសំខាន់ទាំងដ

ោះ។

េកេណៈ

ពិដសសបប្នថម្ ឬដសចកដីេម្ែិរប្ែេម្ិនសំខាន់ បុប្នតអាចផ្សតេ់ផ្សេត្បដោជន៍ ឬគុណសម្បរតិបប្នថម្
ម្ួយចំនួន

អាចត្រូវបានបញ្ូា េដៅកនុងដសចកតីអោះអាងម្ិនឯករាជយ

ប្ែេសំដៅដៅដសចកតីអោះអាង

ចម្បង ឬដសចកតីអោះអាងដផ្សសងដទ្ៀរ។

កនុងប្ែនយុតាតធិការភាគដត្ចើន សំណុំេិខិរដសនើសុំឬការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាច

បញ្ូា េផ្សងប្ែរ នូវដសចកតីអោះអាងឯករាជយបប្នថម្ដទ្ៀរ បប្នថម្ដៅដេើដសចកតីអោះអាងចម្បង ែូចជា
ដសចកតីអោះអាងប្ែេម្ិនដោងដៅដសចកតីអោះអាងដផ្សសងដទ្ៀរ។
ឧទា

ដៅអាចដៅរួច

ត្បសិនដបើរកកកម្ម

រណ៍ ម្ិនត្រឹម្ប្រត្គប់ែណតប់ដេើឧបករណ៍ ឬផ្សេិរផ្សេម្ួយ បុប្នតក៏ត្គប់ែណតប់ ដេើវ ិធានឬ

ែំដណើរការប្ែេប្ផ្សែកដេើដគេគំនិររកកកម្មប្រម្ួយ។

ដសចកតីអោះអាងឯករាជយបប្នថម្ដទ្ៀរត្រូវបាន

អនុញ្ញារឲ្យមាន ត្បសិនដបើមានផ្សេូវដផ្សសងកនុងការអនុវរត ឬការត្បត្ពឹរតដៅននជំហានរកដ

ើញថ្មី ដ

ើយ
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ត្បសិនដបើវាម្ិនអាចអធិបាយកនុងដសចកតីអោះអាងឯករាជយប្រម្ួយ។

បុប្នត

ដសចកតីអោះអាងឯករាជយ

បប្នថម្ប្បបដនោះអាចអនុញ្ញារឲ្យមាន េុោះត្តាប្រមានការអដងករពីឯកតាចម្បងននរកកកម្ម។
ដសចកតីអោះអាង

កំ ណរ់ពីវ ិសាេភាពននការស្រសាវត្ជាវសាននែម្ុននីម្ួយៗរបស់ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ

ដោយសារម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយត្រូវកំណរ់ វ ិសាេភាពននកម្មវរថុបដចាកដទ្សប្ែេអោះអាងឲ្យការ

រ

ែូច

ជា េកេណៈបដចាកដទ្សននរកកកម្ម ប្ែេបានកំណរ់ដោយដសចកតីអោះអាងននសាននែម្ុន។ េកេណៈ
បដចាកដទ្ស ប្ែេគមនដៅកនុងដសចកតីអោះអាងបុប្នតមានប្រកនុងដសចកតីអធិបាយ ជាទ្ូដៅ ម្ិ នត្រូវបាន
ដធវើការស្រសាវត្ជាវដោយម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយដ
កនុងអំ

ុងដពេត្រួរពិនិរយ ជាឧទា

ោះដទ្។ បុ ប្នតដសចកតីអោះអាង អាចមានការវ ិវរតន៍ជា

រណ៍ ត្បសិនដបើអនកោក់

ដសចកតីអោះអាងប្ែេទ្ទ្ួ េបានកិ ចកា
ា រ

មានេកេណៈរូចចដងែៀរជាងដសចកតីអោះអាងោក់ កាេពី ដែើម្
ផ្សាយម្ុនដពេផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ដគមានវ ិធានជាក់ោក់ ម្ួយចំនួន

ើយវាម្ិនត្រូវបានសរដសរជាេកេណៈប្បបសនា

ការភាន់ត្ច

ំចំដ

ដ

ោះ។

ដែើម្បីជំនោះដេើការបែិដសធរបស់

រដៅបញ្ាប់ នីរិវ ិធីត្រួរពិនិរយ

ជាទ្ូ ដៅ

ប្ែេបានបញ្ូា េកនុងការដបាោះពុ ម្ព

ប្ែេដម្ធាវ ីត្រូវអនុវរតតាម្

អោះអាង ដ

រ

កយដសនើសុំ បប្នថម្ ឬជំនួសេកេណៈ

ប្ែេបានបងាាញកនុងប្ផ្សនកដសចកតីអធិ បាយននសំណុំេិខិរដសនើសុំ
ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ។

ូប្

ដៅដពេសរដសរដសចកតី

ភាសាអង់ដគេសដ

ោះដទ្ និងអាចមាន

ោះអនកម្ិនប្ម្នជាអនកអនុវរត ប្ែេម្ិនយេ់ពីរដបៀបបកស្រសាយដសចកតីអោះអាងទាំង

េកេណៈពិដសសរបស់ភាសាននដសចកតីអោះអាង

ស្រសាវត្ជាវតាម្អរថបទ្ឬវ ិភាគ

អាចបងកបញ្ញ
ា ត្ប

ដោយសារត្បព័នភា
ធ គដត្ចើនត្រូវបានបដងកើរដ

ើង

ម្ដៅដពេដធវើការ
ឬត្រូវបានបណុត ោះប

ណា
ត េដោយដត្បើត្បាស់សង
ដ ់ោរឬភាសាអង់ដគេសប្បបអនកកាប្សរ និងម្ិនប្ម្នជាអនកជំ
ភាសាផ្សេូវចាប់ននដសចកតីអោះអាងត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។
ដោយម្ិនគិរពី ភាពេំបាក

សារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ការយេ់ែឹងពីវ ិសាេភាពននដសចកតីអោះអាង

ញចំដ

ោះ

ក់ព័នធនឹងឯក

គឺជាការទាម្ទារោងចាំបាច់សត្មាប់ការប្សវងយេ់ពីអីវប្ែេសថិរ

ដត្កាម្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងពីរនម្េសកាតនុពេប្ែេអាចមាន។ ដបើ អាចនិោយបានថា "ការ
ពិពណ៌

េម្ែិរពី បិសាច- the devil is in the detail" ដ

អាង។
ចំដ
បានដធវើដ

ើយដសចកតីេម្ែិរអាចរកបានកនុងដសចកតីអោះ

ោះ PLRs ការវ ិភាគដសចកតីអោះអាង ជាទ្ូដៅដធវើតាម្ជំហាន

ើងប្ផ្សែកតាម្ករណីនីម្ួយៗដ

ដោយសារជួនកាេវាត្រូវ

ើយប្រដេើឯកសារប្ែេត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាដៅមានសុពេភាព

ឬ មានការចាប់អារម្មណ៍ខពស់ ប្ផ្សែកដេើការបកស្រសាយននការវ ិភាគដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ

ក់ព័នធនឹង PLR ។
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៤.៤- ព័រ៌មានបប្នថម្ ប្ែេអាចទ្ទ្ួេបានជាសាធារណៈ

ក់ព័នស
ធ ណ
ំ ុំ េិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្ម
ដត្ៅពី ដម្ើ េរច

សម្ព័នធននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ

យេ់ថា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមានដ
ឯកសារ អវីប្ែេដកើរដ

ោារច

ើងដៅដពេវាដពញដេញ

វាជាការចាំបាច់ត្រូវ

សម្ព័នធននព័រ៌មានបប្នថម្

ក់ព័នន
ធ ឹងការអភិវឌ្ឍ

និងរដបៀបប្ែេវាទាក់ទ្ងដៅនឹងឯកសារ

ក់ព័នធ

ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ព័រ៌មានទាំងដនោះម្ួយចំនួន អាចោក់ បញ្ូា េដៅកនុងPLRs ចំប្ណកឯដសចកតីេម្ែិរដផ្សសង
ដទ្ៀរ

ត្រូវបានស្រសាវត្ជាវ

ត្បដោជន៍។

ប្រកនុងករណីប្ែេដសចកតីេម្ែិរបប្នថម្ដេើកម្មវរថុជាក់ ោក់ ដ

ទ្ិននន័យបប្នថម្ទាំងដនោះជាដត្ចើន

អាចរកបានកនុងបញ្ជីថានក់ជារិ

ក់ព័នធនឹងែំដណើរការនន

ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងប្ែនយុតាតធិការជាក់ោក់ ណាម្ួយ។
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ (EPO) ពិពណ៌

ោះមានសារៈ

ឧទា

រណ៍អងគភាព

ពីបញ្ជីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ែូចខាងដត្កាម្21:

បញ្ជីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ មានផ្សាុកនូវព័រ៌មានទាំងអស់ប្ែេមានជាសាធារណៈសតី

ពីសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ

ដៅដពេប្ែេវាត្រូវ្េងការ់នីរិវ ិធីផ្សតេ់ត្បកាស

នី យបត្ររកកកម្ម រួម្ទាំងការបែិដសធ ភានក់ងារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/ការដ្េើយរបរបស់EPO និង
ព័រ៌មានជាដត្ចើនដទ្ៀរ។ ដនោះក៏មានដសវាោក់ឲ្យដធវើអធិការកិចជា
ា សាធារណៈផ្សងប្ែរ។
អាជាាធរដចញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន រកាព័រ៌មានទាំងអស់ដនោះ ដៅកប្នេងម្ួយ
បុប្នតដៅស

រែាអាដម្រ ិក មានផ្សតេ់ត្បព័នទ្
ធ ិននន័យបីដផ្សសងគនសត្មាប់ ប្សវងរកទ្ិននន័យទាំងដនោះ:



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 បណំុត ឯកសារ (File Wrapper) និងត្បវរតិដរឿងកតី (Prosecution History)

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេសថិរកនុងែំដណើរការត្រួរពិនិរយ ត្រូវដធវើដ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ កនុងអំ
ដកើរដ

21

ុងដពេែំដណើរការ វ ិធានការរបស់អងគភាពនិ ងនីរិវ ិធី ដផ្សសងដទ្ៀរ

ើងរវាងអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ភានក់ងារដម្ធាវ ីរបស់ដគ។ ឯកសារ

ើងដៅអាជាាធរដចញ

ឬម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ

ក់ព័នធនឹងអនតរកម្មរវាងអនកោក់

http://www.epo.org/searching/free/register.html

និងអនកោក់

កយរួម្ជាម្ួយ

កយ និងអងគភាពត្បកាសនីយ
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បត្ររកកកម្មដៅថា ត្បវ ិរតដរឿងកតី ដ

ើយត្កោសសំណុំដរឿងប្ែេ

ក់ព័នមា
ធ នផ្សាុកកនុងបណំុត ឯកសារ ឬ

សំណុំឯកសារ។ ត្បវរតិដរឿងកតី មានផ្សាុកដសចកដីេម្ែិរពីការបែិដសធពី ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ ការដ្េើយរបពី
អនកោក់

កយ

ការផ្ទេស់បូរភាសាណាម្ួ
ត
យននដសចកតីអោះអាង

វ ិដសាធនកម្ម

ប្ែេបានោក់ដោយអនកោក់

ឧទា

និងការបែិដសធម្ិនការ

កយ កនុងចំ ដណាម្ដសចកតីេម្ែិរដផ្សសងដទ្ៀរ។

រណ៍ននការប្សវងយេ់ពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីម្ុន

ដៅកនុងស

រនិង

រែាអា

ដម្រ ិកអាចរកបានដៅ http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-0302.html ។
សំណុំឯកសារ (សំណុំដរឿង) អាចដត្បើត្បាស់បានជាសាធារណៈ េុោះត្តាប្រប ា ប់ពីសំណុំេិខិរដសនើ
សុំត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ (ឧទា
ននការោក់

រណ៍ កនុងប្ែនយុតាតធិការភាគដត្ចើន គឺ ១៨ប្ខប ា ប់ពីកាេបរ ិដចឆទ្

កយ ឬ កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាព។ បុប្នតម្ិនប្ម្នត្គប់ ប្ែនយុតាតធិការទាំងអស់ ផ្សតេ់ដសវា

អធិការកិចាជាសាធារណៈដទ្។
៤.៤.២- ព័រ៌មានប្ែេរកាទ្ុក
កនត្ម្រកាសិទ្ិឬ
ធ កនត្ម្ចុោះបញ្ជីសារដ
បត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ
រត្ម្ូវឲ្យបង់កនត្ម្រកាសិទ្ិធចំដ

ើងវ ិញ

ជាកនត្ម្ប្ែេត្រូវបង់ ដែើម្បីរកាត្បកាសនី យ

រឲ្យដៅជាធរមាន។

ចាប់ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួន

ោះសំណុំេិ ខិរដសនើសុំប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ។ ម្ិនប្ម្នចាប់ត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មទាំងអស់ រត្ម្ូវឲ្យបង់កនត្ម្រកាសិទ្ិធដ

ោះដទ្ ដ

ើយចាប់ដផ្សសងគន ប្ចងពីបទ្បបញ្ា រិត

ដផ្សសងគនអំពី ចំនួនត្រូវបង់ ម្ិនប្របុដណាណោះភាពដទ្ៀងទារ់ននការបង់ផ្សងប្ែរ។ កនុងត្បដទ្សប្ែេបង់
កនត្ម្រកាសិទ្ិត្ធ បចាំឆ្នំ ជួនកាេដគដៅថា កនត្ម្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្បចាំឆ្នំ22។

ដៅដពេដធវើការវ ិភាគសត្មាប់ បញ្ូា េកនុង PLR ប្ែេកំណរ់ពីសាថនភាពននឯកសារត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅវាសំខាន់ដែើម្បីប្បងប្ចកបនតនូវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចា
ការ

រ ដៅជាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដៅជាធរមាន និងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេគដបាោះ

បងដចាេ ឬ អសុពេភាពប ា ប់ ពីការត្រួរពិ និរយដ
អសុពេភាពដ

ើងវ ិញ។ ឯកសារត្បដភទ្ដត្កាយទាំងពីរដនោះ គឺ

ើយកាេយជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណជន ដ

ើយបុគគេែនទ្អាចយកដៅដត្បើត្បាស់បាន។

ដៅដពេប្ែេសាថនភាពននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ទ្ិននន័យប្ែេបានរកាទ្ុក េកេខណឌននការគណ

និងការស្រសាវត្ជាវសត្មាប់ការត្រួរពិនិរយដ

វ ិញ វាអាចជារបស់ប្ែេមានភាពសមត្គសា
ម ញកនុងការកំណរ់ ដ
ុ
រកកកម្ម គួ រត្បឹកាដោបេ់ពីបញ្ញ
ា ដនោះ កនុងករណី
22

អាចកំណរ់ដោយការដម្ើេដៅដេើ
ើង

ើយភានក់ងារដម្ធាវ ីត្បកាសនីយបត្រ

ក់ ព័នធនឹងការវ ិនិ ដោគធំ ៗ។

https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_fee_(patent)
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៤.៤.៣ - ព័រ៌មានពីការដផ្សារសិទ្ិធ
ការដផ្សារសិទ្ិធ

ក់ព័នជ
ធ ុំ វ ិញនឹងការេក់និងការដផ្សារកម្មសិទ្ិធននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដោយអនកដផ្សារ ដៅអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ។
អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

គឺជាអងគភាពប្ែេទ្ទ្ួេសិទ្ិធប្ែេបានដផ្សារននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

កយដសនើសុំចុោះបញ្ជីមាក មាកប្ែេបានចុោះបញ្ជី ពីមាាស់

ប្ែេមានកនុងកំ ណរ់ ត្តា(អនកដផ្សារ)។23

ែូចបានពិ ភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.២ សតីពីរកកករ កនុងស

រែាអាដម្រ ិក ប្ែេមានការដផ្សារ

សិទ្ិធដេើកែំបូង រវាងរកកករ និងអងគភាពប្ែេពួកដគបំដរ ើការ ដោយដផ្សារសិទ្ិធរបស់រកកករដេើរកកកម្ម
ដៅអងគភាពប្ែេចំណាយដេើការបដងកើររកកកម្មដ

ោះ។

ដោយសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសិទ្ិក
ធ ម្មសិទ្ិធ

ពួកវាអាចត្រូវបានេក់

ឬផ្សដេ់អាជាា

ប័ណណដៅអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរបាន។ ដៅដពេប្ែេការបងាាញការេក់ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាផ្សេូវ
ការម្ិនរត្ម្ូវឲ្យមានកនុងត្គប់ ត្បដទ្សទាំងអស់ដទ្
ដៅកនុងបណឹត ង
ដផ្សារកម្មសិទ្ិធ។

អងគភាពម្ួយចំនួននឹងោក់

េុោះណាប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្រូវបានដត្បើ

កយដផ្សារសិទ្ិធដ

ើងវ ិញដែើម្បីធា

បុប្នតអាជាាប័ ណណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ថាមានការករ់ត្តាការ

អាចមានការេំបាកកនុងការតាម្ោន

ដោយសារជាដរឿយៗគមនកំណរ់ត្តាពីអាជាាប័ណណប្ែេបានចរចារវាងគូភាគី។ ដេើសពីដនោះដៅដទ្ៀរ
អាជាាប័ណណជាទ្ូដៅមានភាពសមាារ់

ឬជាប្ផ្សនកម្ួយននអាជីវកម្មបញ្ញាព័រ៌មាន

អាជាាប័ណណ មានភាពេំបាកកនុងការប្សវងរក ដ

ជាេទ្ធផ្សេទ្ិនន
ន ័យ

ើយជាទ្ូ ដៅម្ិ នត្រូវបានបញ្ូា េកនុង PLR េុោះត្តាប្រវា

សំដៅដៅគូត្បកួរត្បប្ជងជាក់ោក់ និងចំនួនប្ែេមានកត្ម្ិរននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។ មាន
ត្បព័ នទ្
ធ ិននន័យម្ួយចំនួន មានបញ្ូា េព័រ៌មានអាជាាប័ណណម្ួយចំនួន អាស្រស័យដេើព័រ៌មានប្ែេមាន
ជាសាធារណៈនិង M&As ោងណាក៏ដោយព័រ៌មានទាំងដនោះភាគដត្ចើនជាព័រ៌មានម្ិនដពញដេញ។
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចដត្បើត្បាស់ជាត្បារិដភាគត្បឆ្ំងនឹងត្បាក់កម្ាី។
ប្បបដនោះ ចារ់ទ្ុកជាកិចត្ា ពម្ដត្ពៀងធា

ដ

ការដផ្សារសិទ្ិធ

ើយកនុងករណីគមនការផ្ទេស់បូរកម្ម
ត
សិទ្ិ ជា
ធ ផ្សេូវការ កិ ចត្ា ពម្

ដត្ពៀងត្បដភទ្ដនោះនឹងមានបងាាញដៅកនុងត្បព័ នធទ្ិននន័យប្ែេត្គប់ែណតប់ដេើទ្ិននន័យននការដផ្សារដ
ត្បព័នធទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដអ

តាម្វ ិស័យប្ែេមានបញ្ញ
ជ ក់ ពីមាាស់ដែើ ម្

23

ិចត្រូនិច

ោះ ។

មានបញ្ូា េទ្ិននន័យននការដផ្សារសិទ្ិធ

និ ងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិប
ធ ចាុបបនន

ប្ែេអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិ ប
ធ ចាុបបនន

http://inventors.about.com/od/definations/g/Assignment.htm
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នឹង្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពីផ្សេបោះ
កយែំបូង។

េ់ននការផ្ទេស់បូរកម្ម
ត
សិទ្ិធសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចាប់តាំងពីការោក់

ជាទ្ូដៅ PLRs មានបញ្ូា េមាាស់សិទ្ិធបចាុបបននដៅដពេប្ែេ ការវ ិភាគពីអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធដេើ

វ ិស័យជាក់ោក់ ត្រូវបានសិកា។
៤.៤.៤ - វ ិវាទ្

តាម្និយម្ន័យ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាសិទ្ិធរារាំងបុគេ
គ ដផ្សសងដទ្ៀរពីការផ្សេិរ ការ
ដត្បើត្បាស់ ដសនើសត្មាប់េក់ ឬ េក់ រកកកម្មកុងប្ែនយុ
ន
តាតធិការសថិរដត្កាម្ឯកសារជាធរមាន។ ប ា ប់
ពី ទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ

ើយដៅដពេប្ែេមាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដជឿជាក់

ថាអងគភាពម្ួយ កំពុងដធវើសកម្មភាពណាម្ួយននសកម្មភាពទាំងដនោះ ននរកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចា
ការ

រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ខួន
េ ដគអាចផ្សតួចដផ្សតើម្បណឹ ត ងពី បទ្រ ំដោភបំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម24បាន។

អងគភាពប្ែេត្រូវបានដគដចាទ្បតឹងពីបទ្រ ំដោភបំ
ថាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ

នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ោះគមនសុពេភាព ឬ អងគភាពរបស់ខួនម្ិ
េ
នបានរ ំដោភបំ

ដផ្សតើម្បណឹត ងផ្សងប្ែរ ែូចជា ដៅស

រែាអាដម្រ ិក25 ផ្សតេ់ឲ្យរុោការស

រែាអាដម្រ ិក មានសម្រថកិចាកុងការ
ន
"ត្បកាសពីសិទ្ិធនិងទ្ំ

ើយដជឿ

ន អាចផ្សតួច
ព័នធស

ក់ទ្ំនងផ្សេូវចាប់ដផ្សសងដទ្ៀរ ននភាគីប្ែេ

ក់ព័ន"ធ ដៅដពេមាន "ភាពចត្ម្ូងចត្មាសពិរត្បាកែ" ដកើរដ

ប្រដកើរដ

ដ

រែាអាដម្រ ិកកនុងទ្ត្ម្ង់ជាដសចកតីត្បកាសពីសាេែីកា ឬ បណឹ ត ង

DJ ។ ចាប់សីព
ត ីដសចកតីត្បកាសសាេែីការបស់ស

ការរ ំដោភបំ

ន

ើ ង។

នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងបណឹ ត ងពីអសុពេភាព

ជាបណឹ ត ងប្ែេប្រង

បញ្ញ
ា វ ិវាទ្ ជាទ្ូដៅម្ិនសថិរកនុងវគគសិកាពីការអភិវឌ្ឍ PLR បុប្នតចំដ

ោះអងគភាពប្ែេចូេ

ើង

ក់ព័នធនឹងវ ិវាទ្ទាក់ទ្ងនឹងត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

កនុងទ្ីផ្សារឬវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាថ្មី

យេ់ែឹងពី េកេណៈននវ ិវាទ្របស់ភាគីបចាុបបននអាចជាការត្បកួរត្ប

ប្ជងែ៏មានរនម្េ និងជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្តសត ។

ត្បព័នធទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើន
24

បានបញ្ូា េទ្ិននន័យវ ិវាទ្ននត្បកាសនីយ

ដសចកតីេម្ែិរបប្នថម្អាចរកបានកនុងដសៀវដៅ WIPO - ជំពូកទ្ី៤ - ការអនុ វរតសិទ្ិធកម្មសិទ្ិធបញ្ញា

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 ក៏ែូចជាអងគភាពប្ែេជាមាាស់សិទ្ិ។
ធ ដសចកតីេម្ែិរពី ឯកសារប្ែេ
ការរុោការ អាចទាញយកបានពីរុោការនីម្ួយៗ ននដរឿងកតី។

ក់ព័នធកុងែំ
ន
ដណើរ

៤.៤.៥ - សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដោយសារេកេណៈប្ែនែីននត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទ្ូទាំងពិភពដោក កិចាការ
ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ត្រូវបានការ

១៨៨៣ ជួយសត្ម្ួេែេ់ការោក់
ោក់

រកនុងប្ែនយុតាតធិការនីម្ួយៗ។

អនុសញ្ញាទ្ីត្កុងបារ ីសឆ្នំ

កយកនុងប្ែនយុតាតធិការដផ្សសងគនដោយអោះអាងសិទ្ិអា
ធ ទ្ិភាពពីការ

កយម្ុន (ដៅអងគភាពប្ែេបានោក់

ឲ្យមានទ្ំ

រ

កយែំបូង - OFF) ។ ការអោះអាងអាទ្ិភាពទាំងដនោះ បដងកើរ

ក់ទ្ំនងរវាងសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិដផ្សសងគន ដៅថាទ្ំ

ក់ទ្ំនង

សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដោយសារអនុសញ្ញាទ្ីត្កុងបារ ីស អនុញ្ញារជាក់ោក់ឲ្យមានការ
អោះអាងអាទ្ិភាពដត្ចើនជាងម្ួយ

អាចមានទ្ំ

ក់ទ្ំនងសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសុត្គសា
ម
មញ

ប្ែេអាស្រស័យដេើសំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងពីរ មានអាទ្ិភាពដពញដេញ ម្ួយប្ផ្សនក ឬម្ិនផ្ទាេ់ ែូច
ជាតាម្រយៈសំណុំេិខិរដសនើសុំដផ្សសងដទ្ៀរ។
ក៏មានឱកាសោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនតរជារិ

សំដៅែេ់ សំណុំ

េិខិរដសនើសុំ PCT ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.១ ផ្សងប្ែរ ។ ោងណាម្ិញ វាម្ិនអាច
មានការផ្សដេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ

ោះដទ្ េុោះត្តានិងទាេ់ប្រសំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងដ

ចូេែំណាក់កាេជារិ ននប្ែនយុតាតធិការ

ោះ ឈាន

ក់ព័នធនីម្ួយៗដែើម្បីត្រួរពិនិរយកត្ម្ិរជារិ។ សំណុំេិខិរ

ដសនើសុំ PCT អាចោក់ដោយមាន ឬគមនការអោះអាងសិទ្ិធអាទ្ិភាពពីការោក់

កយពីម្ុន។ ដនោះបដងកើរ

ជាសាថនភាពម្ួយ ប្ែេរកកកម្មប្រម្ួយ អាចមានឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើន
អាស្រស័យដេើចំនួនត្បដទ្សប្ែេអនកោក់
រយៈដេខសំណុំេិខិរដសនើសុំ

PCT

កយសុំប្សវងរកកិ ចាការ
ដ

ំឲ្យ

ក់ព័នធ

រ ប្ែេភាជប់គនដៅវ ិញដៅម្កតាម្

ើយម្ិនចាំបាច់តាម្រយៈការអោះអាងសិទ្ិធអាទ្ិភាពតាម្អនុ

សញ្ញាទ្ីត្កុងបារ ីសម្ួយ ឬដត្ចើនដទ្។
សំណុំរ ីកកាន់ប្រធំដៅដពេប្ែេសំណុំេិខិរដសនើសុំ ប្ែេជាទ្ូដៅ
ដោយប្

កពីគនចំដ

ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

ដោយប្

កពីគន អាចបប្នថម្ផ្សងប្ែរដេើការចងត្កងដនោះ។

រ ដ

ដបាោះពុម្ពផ្សាយោច់
រុដនោះដ

ើយឯកសារ

កនុងដគេបំណងដធវើឲ្យមានភាពងាយស្រសួេរវាងភាពខុសគនម្ួយចំនួនននរកកកម្ម និងឯកសារ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ
បានបដងកើរដ

ក់ព័នធ ដគេគំនិរននសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្រូវ

ើង ។ សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមាននិយម្ន័យខុសៗគន

អាស្រស័យដេើទ្ំ

ក់

40

ទ្ំនងជិរសនិទ្ធប្ែេឯកសារទាំងដ

ោះ

ប្ផ្សែកដេើការោក់

កយអាទ្ិភាព។

តាម្ដសៀវដៅបទ្បបញ្ា រិត

របស់ WIPO កំណរ់និយម្ន័យែូចជាៈ


សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងស្រសុ
ន
ក

ជាសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននអងគភាពប្រ

ម្ួយ ប្ែេមាននីរិវ ិធី ដបាោះពុម្ពផ្សាយដផ្សសងគនចំដ


សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតា

ោះសំណុំេិខិរដសនើសុំដែើម្ប្រម្ួយ។

ជាសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ព័នធនឹង

រកកកម្មប្រម្ួយ ប្ែេសមាជិកនីម្ួយៗមានម្ូេោានសិទ្ិធអាទ្ិភាព ែូចគនពីសំណុំេិខិរដសនើ
សុំដែើម្ ឬសំណុំេិខិរដសនើសុំ


។

សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទ្ូោយ

ជាសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ក់ព័នធនឹងរកក

កម្មម្ួយឬដត្ចើន ប្ែេសមាជិកនីម្ួយៗមានម្ូេោានសិទ្ិធអាទ្ិភាពោងដហាចណាស់ម្ួយពី
សំណុំេិខិរដសនើសុំដែើម្រួម្ជាម្ួយសមាជិកោងដហាចណាស់ម្ួយននសំណុំ។
ឧទា

រណ៍េម្ែិរនននិយម្ន័យដផ្សសងគនននសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

អាចរកបានដៅ

URL ខាងដត្កាម្:
http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families/definitions.html
បប្នថម្ដេើដគេគំនិរទ្ូដៅននសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតានិងសំណុំត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មត្បឡាយ ផ្សេិរករត្បព័នធទ្ិននន័យដផ្សសងៗបានបដងកើរនិ យម្ន័យផ្ទាេ់ខួនននសំ
េ
ណុំត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម
FamPat ។

សត្មាប់ ការដរៀបចំចងត្កងឯកសារត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មរបស់ខួន
េ

Intellogist wiki

ទ្ូដៅបប្នថម្ចំដ

ផ្សដេ់នូវនិយម្ន័យចំដ

ែូចជា

ោះអនកផ្សតេ់ដសវាសំខាន់ៗ ក៏ែូចជានិយម្ន័យ

ោះសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ៅពីសំណុំធម្មតានិងសំណុំត្បឡាយ ។

http://www.intellogist.com/wiki/Patent_Families
ចងត្កងការដរៀបចំ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយទ្ត្ម្ង់សំណុំម្ួយចំនួន គឺជាសកម្មភាពែ៏

ចាំបាច់ ប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេំងដេើការដរៀបចំ សិរ
ថ ិ សត្មាប់ PLR ។ ការកំណរ់ វ ិធី ណាម្ួ យប្ែេនឹង
ត្រូវដត្បើ ត្បាស់ និងអនុវរតឲ្យស្រសបគនកនុងគដត្មាងទាំងម្ូេនឹងធា

ថាអាចមានការដត្បៀបដធៀបែ៏ ត្រឹម្

ត្រូវរវាងអងគភាពដផ្សសងគនប្ែេត្រូវបានដគសិកា។ និោយជាទ្ូដៅ ការដត្បើត្បាស់សំណុំធម្មតា នឹង
បដងកើរឲ្យមានចំនួនដត្ចើនននការចងត្កងែ៏ ចដងែៀរកនុងការវ ិភាគ ចំប្ណកឯសំណុំទ្ូោយនឹងបដងកើរជា
ការចងត្កងរូចប្រមានេកេណៈទ្ូោយ។

អនកវ ិភាគត្រូវកំណរ់ថាដរើការដត្បើត្បាស់សំណុំទ្ូោយ

នឹងរំណាងឲ្យចំ នួនទ្ឹកត្បាក់ វ ិនិ ដោគរបស់អងគភាព ដៅដពេសដត្ម្ចចិរតដត្បើ វ ិធី សាស្តសតដនោះ។
៤.៥ - ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
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ការសដត្ម្ចចិរតពីការដត្បើត្បាស់ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណា

គឺមានសារៈ

សំខាន់សត្មាប់ អនកវ ិភាគកនុងការពិចារណា ដោយសារពួកដគជាអនកផ្សតួចដផ្សតើម្គដត្មាង។ ការចំណាយ
ដេើការទ្ទ្ួេបានទ្ិននន័យសត្មាប់ វ ិភាគ គួរត្រូវបានថ្េឹងប្ថ្េងនឹងដពេដវោប្ែេត្រូវចំណាយ ដែើម្បី
ដធវើការជាម្ួយទ្ិននន័យ

និងភាពសុីជដត្ៅរបស់វា។

សត្មាប់ភាពងាយស្រសួេ

បញ្ជីអនកផ្សតេ់ត្បព័នធ

ទ្ិននន័យព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេដរៀបចំ ដោយត្បដភទ្ទាំងបី ដនោះ អាចរកបានកនុងប្ផ្សនក
៩.២ ននម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ។

ខណៈដពេប្ែេមានប្រអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

អាចបដងកើរនូវទ្ិននន័យត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មផ្សូវការរបស់
េ
ខួន(ត្បភពចម្បង)
េ
មានត្បភពប ា ប់ បនសំដផ្សសងៗគនជាដត្ចើនដទ្ៀរននឯក
សារនិងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរ PLRs ដោយសារពួក
វាមានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដផ្សសងគន។

កនុងប្ែនយុតាតធិការដត្ចើន

ប្ែេទ្ទ្ួេបានពី ត្បភពចម្បង

ដៅដពេដត្បៀបដធៀបត្បភពព័រ៌មានឬត្បព័នទ្
ធ ិនន
ន ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្រូវប្ញកឲ្យ

ោច់ រវាងទ្ិននន័យប្ែេអាចប្សវងរកបាន (វ ិស័យស្រសាវត្ជាវ) និងទ្ិននន័យប្ែេអាចទាញយកបាន។
ដ

េម្ិនប្ម្នទ្ិននន័យទាំងអស់ប្ែេមានកនុងត្បព័នធទ្ិននន័យ

ប្សវងរកបាន។ ជាឧទា

និងអាចដម្ើេឬទាញយកបានគឺអាច

រណ៍ត្បព័នទ្
ធ ិននន័យជាដត្ចើន ម្ិនអនុញ្ញារឲ្យប្សវងរកតាម្

អរថបទ្ទាំងម្ូេដទ្ រួម្ទាំងដសចកតីអោះអាងនិងដសចកតីអធិបាយ។ ដពេខេោះ
ប្សវងរកបានប្រដៅកនុងចំណងដជើ ងនិ ងដសចកតីសដងេបប្របុដណាណោះ។

កយគនេឹោះដៅកនុង

កយគនេឹោះអាចត្រូវបាន

ដៅដពេការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយត្រូវ

កំណរ់ ែូចជាតាម្រយៈការប្សវងរក ដសចកតីអោះអាងអាចត្រូវបានអាន។
ដោយសារេកេណៈរបស់វា ត្បភពប ា ប់បនសំ ប្រងប្រមានព័រ៌មាន

ក់ព័នធនឹងទ្ំ

ក់ទ្ំនង

សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដៅកនុងត្បព័នទ្
ធ ិននន័យម្ួយចំនួន ព័រ៌មានពីសំណុំដនោះត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់ដែើម្បីការ់បនថយសំណុំដេើបញ្ជី។

បញ្ជីេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវ

អាចមានឯកសារប្រម្ួយគរ់ កុង
ន

ម្ួយសំណុំ ប្ែេរំ ណាងឲ្យសំណុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។ វ ិធី សាស្តសតការ់បនថយ ខុ សគនពីត្បព័ នធ
ទ្ិ ននន័យម្ួយដៅត្បព័នធទ្ិននន័យម្ួយ ប្ែេ

ំឲ្យមានរំណាងសមាជិកសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ខុសៗគន។ ត្បភពចម្បងជួ នកាេក៏អាចបញ្ូា េព័ រ៌មានសតីពីទ្ំ
កម្មជារិផ្សងប្ែរ ែូចជាការបនតឬការបនតកុងប្ផ្សន
ន
ក។

ដោយសារការវ ិភាគម្ួយចំនួន ប្រងប្រដធវើដ

ក់ទ្ំនងសំណុំត្បកាសនី យបត្ររកក

ើងប ា ប់ពីការស្រសាវត្ជាវ និងដោយឧបករណ៍

ខុសៗគន វាពិរជាមានសារៈសំខាន់ ថាដរើ ត្បភពអាចអនុញ្ញាឲ្យទាញយករច

សម្ព័នទ្
ធ ិននន័យ ឬដទ្
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(សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក៤.៥.១ )។
ត្បភពចម្បង ជាទ្ូដៅឥរគិរកនត្ម្ រ ីឯត្បភពប ា ប់បនសំពីត្បភពឥរគិរកនត្ម្ប្ែេផ្សតេ់ទ្ិនន
ន ័យគនថ
និដទ្ាសជាម្ូេោាន អរថបទ្ និង/ឬជារូបភាព ដៅត្បភពទ្ិននន័យឥរគិរនថ្េ ប្ែេដសនើឲ្យព័រ៌មាននិង
េកេណៈពិ ដសសបប្នថម្

ក់ព័នន
ធ ឹងទ្ិននន័យ ឬ ឧបករណ៍វ ិភាគប្ែេដត្បើ។

៤.៥.១- អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ
ប្ែនយុតាតធិការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ កំណរ់ដគេនដោបាយដបាោះពុម្ពផ្សាយ
របស់ខួន
េ និងសិទ្ិអ
ធ ំណាចកនុងការបដងកើរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្សូវការទាក់
េ
ទ្ងនឹងការដបាោះពុម្ពផ្សាយ
និងផ្សតេ់ការអនុញ្ញារឲ្យដត្បើត្បាស់បាននូវព័រ៌មាន ែូចជាទ្ិនន
ន ័យពីេកេណៈចាប់ ឬប្ផ្សនកសាធារណៈ
ននសំណុំឯកសារ។ អាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើ នដៅជុំ វ ិញពិភពដោក មានដគ

ទ្ំព័រ

ជាម្ួយនឹងដសវាទ្ិនន
ន ័យ ប្ែេអាចឲ្យសាធារណជនទ្ូដៅ អាចស្រសាវត្ជាវ និងទាញយកឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបាន។ ត្បភពទាំងដនោះ អាចត្រូវបានចារ់ទ្ុកជាត្បភពចម្បង ដោយសារវាជា
ត្បភពផ្សេូវការដបើ ដត្បៀបដធៀបនឹងត្បព័នធទ្ិននន័យ (ប ា ប់បនសំ) ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេត្បម្ូ េផ្សតំុព័រ៌មានទាំង
ដនោះពី ត្បភពចម្បងដផ្សសងៗ

ដ

ើយដធវើឲ្យអាចស្រសាវត្ជាវព័រ៌មានទាំងដនោះបាន

ស្រសាវត្ជាវប្រម្ួយ។ េកេណៈម្ួយចំនួន ប្ែេ


ក់ព័នធនឹងដគ

តាម្រយៈឧបករណ៍

ទ្ំព័រចម្បងទាំងដនោះ រួម្មានៈ

ការចងត្កង ជាទ្ូដៅ អាចស្រសាវត្ជាវបានដោយឥរគិរនថ្េ មានប្រប្ែនយុតាតធិការម្ួយចំនួន
រូចបុដណាណោះអនុញ្ញារឲ្យទ្ទ្ួេបានការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដពញដេញ ប្រគិរនថ្េ។ ទ្ិនន
ន ័យគនថ
និដទ្ាសម្ូេោាន ជាទ្ូដៅ អាចដត្បើត្បាស់បានដោយឥរគិរនថ្េ។



អងគភាពម្ួយចំនួន (ែូចជាអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មស
ត្ជាវសំណុំេិខិរដសនើសុំ



ពី ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ

ដត្ចើនអាចឲ្យអនកដត្បើត្បាស់ស្រសាវត្ជាវឯកសារទាំងពីរកនុងដពេែំណាេគន។

រ

បុប្នតភាគ

អាជាាធរម្ួយចំនួន រកាត្បព័នធទ្ិននន័យចុោះបញ្ជីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ោច់ដោយប្
ប្ែេផ្សដេ់ព័រ៌មានពី សាថនភាពគរិយុរិត

កម្ួយ

ដពេថ្មីៗននសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ

ឬ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ


រែាអាដម្រ ិក) ប្ញកការស្រសាវ

រ ឬ ឯកសារប្ែេអាចដធវើអធិការកិចា

បប្នថម្ដៅដេើដសវាដបាោះពុ ម្ពឯកសារជាផ្សេូវការ។
ត្បភពចម្បងជាដត្ចើន

អាចឲ្យដធវើការស្រសាវត្ជាវដោយឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវជាភាសាអង់ដគេស

ដោយម្ិនគិរពី ភាសាដែើម្ននត្បដទ្សដ

ោះ ដទាោះជាទ្ិននន័យ (ែូចជា សាថនភាពគរិយុរត) ឬឯក

សារ ប្ែេទាញយក មានប្រជាភាសាជារិ ក៏ដោយ។
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វាកយសម្ព័នធនិងរួ

ទ្ីននការស្រសាវត្ជាវ

មានភាពខុសគនពីដគ

ទ្ំព័រម្ួយដៅដគ

ែូដចនោះចំបាច់ត្រូវបដងកើរយុទ្ធសាស្តសតននការស្រសាវត្ជាវសត្មាប់ត្បភពនីម្ួយៗដ


ត្បភពចម្បងម្ួយចំនួន
បានរកដ

ើញកនុងអំ

ទ្ំព័រម្ួយ

ោះ។

អាចអនុញ្ញារឲ្យទាញយកឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ែេ

ុងដពេស្រសាវត្ជាវ ចំប្ណកឯត្បភពដផ្សសងដទ្ៀរ អនុញ្ញារឲ្យទាញយកប្រ

ឯកសារម្ួយចំនួនរូច ឬប្រម្ួយបុដណាណោះ។


ដៅដពេប្ែេឯកសារទាំងម្ូេអាចទាញយកបាន

ដគ

ទាញដចញទ្ិនន
ន ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ

(រច

ទ្ំព័រភាគដត្ចើនម្ិនអនុញ្ញារឲ្យ
សម្ព័នធទ្ិនន
ន ័ យ)

ឬត្បសិនដបើ

អនុញ្ញារ ចំនួនឯកសារគឺមានកំណរ់។
ដោយសារប្រការកត្ម្ិរប្ែេមានដេើដគ

ទ្ំព័រអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិ

ពិដសស ម្ិនអាចឲ្យទាញដចញឯកសារទ្ិនន
ន ័យនីម្ួយៗ (រច
ដបាោះពុម្ពផ្សាយរបស់អាជាាធរផ្ទាេ់
បដងកើរជាសំណុំទ្ិនន
ន ័យ

ការចងត្កងទាំងដនោះ

ជា

សម្ព័នធទ្ិននន័យ)និងការកត្ម្ិរននការ

ជាទ្ូដៅ

ម្ិនត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់សត្មាប់

ក់ព័នន
ធ ឹង PLRs េុោះត្តាប្រវ ិសាេភាពភូម្ិសាស្តសតននរបាយការណ៍ គឺ កុង
ន

ប្ែនយុតាតធិការប្រម្ួយ ឬទ្ិននន័យថានក់ជារិ ម្ិនត្រូវបានបញ្ូា េដៅកនុងត្បភពប ា ប់បនសំណាម្ួយ ឬ
កនុងករណីប្ែេទ្ិនន
ន ័យម្ួយចំនួន ែូចសាថនភាពគរិយុរត ចាំបាច់ត្រូវមានការដផ្សាៀងផ្ទារ់។ ពួកវាអាច
ផ្សដេ់នូវម្ដធាបាយមានរំនេដថាក សត្មាប់ប្សវងរកវ ិស័យត្បធានបទ្ណាម្ួយ បុប្នតដៅដពេប្ែេ
បានបញ្ាប់

អនកវ ិភាគភាគដត្ចើន

នឹងងាកដៅរកត្បភពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ

បដងកើរទ្ិននន័យប្ែេដត្បើសត្មាប់ការវ ិភាគ។

ដែើម្បី

៤.៥.២- ត្បភពដសវាប្សវងរកប្ែេម្ិនយកកនត្ម្
អាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួនរូច

រកាត្បព័នធទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្មប ា ប់បនសំ ប្ែេអាចស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីត្បដទ្សជាដត្ចើនរួម្គន។ ទាំងដនោះភាគ
ដត្ចើនគឺ PATENTSCOPE ពីWIPO; Esp@cenet ពីអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ ឬ DEPATISNET
ពី អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងមាកអាេេឺម្ង់។
មានដសវាស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនដផ្សសងដទ្ៀរ តាម្អុិនធឺប្ណរ ប្ែេម្ិន
គិរនថ្េ។

េកេណៈរបស់វាស្រសដែៀងគននឹងដសវាប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដទាោះជាវ ិសាេភាពត្គបែណតប់ននត្បដទ្សមានេកេណៈរូចក៏ដោយ។
សម្បរតិដេើសពី ដគ

ទ្ំព័ររបស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ជួនកាេពួកវាផ្សតេ់នូវគុណ

ដោយសារឧបករណ៍សត្មាប់ អក
ន
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ដត្បើត្បាស់មានភាពេែត្បដសើររិចរួច ដ

ើយមានភាពងាយស្រសួេែេ់អនកដត្បើត្បាស់។ ជាដរឿយៗ ពួក

វាផ្សតេ់នូវេកេណៈបប្នថម្ប្ែេគមនកនុងដគ

ទ្ំព័ររបស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ឧបករណ៍វ ិភាគចម្បង អាចរកបានដៅដេើដគ

បានផ្សតេ់ដៅត្បភពគិរកនត្ម្។ ឧទា
ដ

ទ្ំព័រម្ួយចំនួន បុប្នតម្ុខងារដនោះ ជាទ្ូដៅត្រូវ

រណ៍ TheLens ពី Cambia និង PatentInspiration ពី CREAX,

ើយ PATENTSCOPE ផ្សដេ់នូវការវ ិភាគសថិរិនិងេកេណៈរូបភាពម្ួយចំនួន។
ដគ

ទ្ំព័រទាំងដនោះ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរ PLRs26 ដ

ើយេកេណៈឥរគិរនថ្េដនោះដធវើ

ឲ្យត្បភពទាំងដនោះ មានភាពទាក់ទាញសត្មាប់ការត្បម្ូេទ្ិនន
ន ័យ។ រុេយភាពប្ែេអនកវ ិភាគត្រូវគិ រ
គូរសថិរដៅចដ េ ោះរនម្េទាបននទ្ិននន័យដធៀបនឹងសម្រថភាព

កនុងការដរៀបចំ ទ្ិននន័យកនុងអំ

វ ិភាគបនតប ា ប់។ កនុងករណីម្ួយចំនួន េកេណៈនិ ងម្ុខងាររបស់ឧបករណ៍
សម្ដ

ុងដពេ

ណិជជកម្ម មានភាព

រុសម្ផ្សេសត្មាប់ កនត្ម្រកទ្ិននន័យ ដោយសារវាចំ ដណញដពេដវោដៅែំ ណាក់កាេ់វ ិភាគ

បនតប ា ប់។
៤.៥.៣ - ត្បភព

ណិជជកម្ម (ប្ែេគិរកនត្ម្)

ត្បភពព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគិរកនត្ម្ មានជាងម្ួយសរវរសរ ៍ម្កដ
ដផ្សតើម្ពីដសវាដសចកតីសដងេបនិងសនាសសន៍ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីត្បដទ្សជាដត្ចើន ដ

ើយ។ ចាប់

ើយដេើវ ិស័

យម្ួយចំនួនរូច បានវ ិវែតជាអាជីវកម្មធំជាម្ួយរួអងគសំខាន់ជាដត្ចើន។ េកេណៈម្ួយចំនួន

ក់ព័នធ

នឹងអនកផ្សតេ់ត្បព័នធទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគិរកនត្ម្ ប្ែេរួម្មានៈ


មារិកាត្បដសើរ (Enhanced content) - បុគគេិកប្ករត្ម្ូវ បដងកើរចំណងដជើង ដសចកតីសដងេប
និងសនាសសន៍ ប្ែេនិង "បកប្ត្ប" ភាសាផ្សេូវចាប់ប្ែេដត្បើ ត្បាស់កុងត្បកាសនី
ន
យបត្ររកកកម្ម
ដៅជា

កយតាម្បទ្ោានរបស់អក
ន អនុវរត។ ដៅដពេស្រសាវត្ជាវ បប្នថម្ដេើមារិកាត្បដសើរ មាន

ឥទ្ធិពេខាេំងដេើការសុីជដត្ៅននការចងត្កងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។


"បញ្ជរប្រម្ួយ" សត្មាប់ការស្រសាវត្ជាវ វ ិភាគ និងផ្សសពវផ្សាយ - អនកផ្សតេ់ដសវាគិរកនត្ម្ចម្បងៗ

ជាដត្ចើន អនុញ្ញារឲ្យអនកវ ិភាគអាចស្រសាវត្ជាវ កំណរ់ ពិនិរយ វ ិភាគនិ ងប្ចករ ំប្េកការចងត្កង
និងេទ្ធផ្សេកនុងត្បព័នធប្រម្ួយ។ ការមានម្ុខងារភាគដត្ចើនដៅម្ួយកប្នេង គឺ អាចសនសំដពេ
ដវោបានោងដត្ចើន។


26

មានភាពបរ់ប្បនកនុងការទាញទ្ិននន័យដចញ - ត្បភពគិរកនត្ម្ ជាទ្ូដៅមានការកត្ម្ិរខពស់

http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/landscapes-tools.html
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ដេើចំនួនកំណរ់ត្តាប្ែេមានសត្មាប់ទាញដចញ។ ជាទ្ូដៅ ពួកវាក៏មានវ ិស័យដផ្សសងៗគនជា
ើយផ្សតេ់នូវជដត្ម្ើសបប្នថម្ដទ្ៀរសត្មាប់ អក
ន វ ិភាគដធវើការស្រសាវត្ជាវ។

ដត្ចើន ដែើម្បីដត្ជើសដរ ើស ដ


ឧបករណ៍បប្នថម្សត្មាប់កំណរ់ ការចងត្កងទ្ិននន័យ - នឹងត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនកប ា ប់
ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចមានកំ

ុស ែូចជាកំ

ុសននការសរ

ដសរខុសដឈាមោះអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬត្ចំប្ែេ ែូចជា ដឈាមោះរកកកម្មប្រ
ម្ួយកនុងត្បដទ្សដផ្សសងគន។
កំ

ុសទាំងដនោះ

ដសវាកម្មជាដត្ចើ ន

ដោយម្ិនចាំប្កកំ

ដវោបានដត្ចើនកនុងការវ ិភាគទ្ិ នន
ន ័ យ។

៤.៦-របាយការណ៍

មានយនតការដែើម្បីជួយអនកដត្បើ ត្បាស់ចំដ

ុសទាំងដនោះដោយនែ

ោះ

ំឲ្យផ្សតេ់ការសនសំសំនចដពេ

ក់ព័នន
ធ ឹងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ស្រសបដៅនឹងេកេណៈសំខាន់ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងព័រ៌មាន

ក់ព័នធ

របាយការណ៍សតីពីព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់កុងបរ
ន
ិបទ្អាជី វកម្មដផ្សសងៗគន

ជាដត្ចើន។ មានរបាយការណ៍ជាដត្ចើនផ្សតេ់ព័រ៌មានសតីពីទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងបរ
ន
ិសាថន
ដផ្សសងៗទាំងដនោះ។ ម្គគុដទ្ាសន៍ទាំងដនោះ ដផ្ទតរដេើការដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដែើម្បី
បដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ព

បុប្នតនិយម្ន័យននរបាយការណ៍បប្នថម្ខាងដត្កាម្ប្ែេមានព័រ៌មាន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យសត្មាប់ ឯកសារដោង។
៤.៦.១ ទ្ិែភា
ា ព
គមននិយម្ន័យប្រម្ួយ ឬការយេ់ែឹងរួម្ចំដ

ោះរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម។ មានវ ិធានដផ្សសងៗគន ខេោះមានេកេណៈទ្ូោយ ត្គបែណតប់ ដេើធារុ ននដសរ ីភាពកនុងការអនុ វរត
(Freedom to Operate elements ) ដ

ើយដផ្សសងដទ្ៀរ ម្ិនប្ម្នជាទ្ិនន
ន ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ែូចជាការវ ិភាគទ្ី ផ្សារ ចំប្ណកឯខេោះដទ្ៀរ មានេកេណៈចដងែៀរ ដោយយេ់ថាទ្ិែាភាពត្បកាសនីយ
បត្ររកកម្ម គឺែូចគននឹងប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (patent map) (សត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថម្ សូម្
ពិនិរយដម្ើេប្ផ្សនក៤.៦.២)។ អាចនិោយថា របាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បងាាញជា
សដងេបពីសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងនិ ន ការកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។

ទ្ិ ែភា
ា ពត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅ ដ្េើយរបដៅនឹងដគេនដោបាយជាក់ោក់ ឬបញ្ញ
ា ជាក់ប្សតង និងបងាាញ
ពីព័រ៌មានសមុត្គសាមញអំពីសកម្មភាពទាំងដនោះកនុងេកេណៈចាស់ោស់និងអាចរកបាន។
កម្មបានដត្បើត្បាស់ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាយូរម្កដ

ឧសា

ើយ ដែើម្បីដធវើដសចកតីសដត្ម្ចជាយុទ្ធ

សាស្តសតដេើការវ ិនិ ដោគ ការស្រសាវត្ជាវ និ ងការអភិ វឌ្ឍ (R&D) សកម្មភាពគូត្បកួរត្បប្ជង ក៏ែូចជា
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ដសរ ីភាពកនុងការែំដណើរការផ្សេិរផ្សេថ្មី។ បចាុបបនន អនកដគេនដោបាយសាធារណៈ មានការងាក
កាន់ប្រដត្ចើនដៅរកទ្ិែភា
ា ពដនោះ

ដែើម្បីបដងកើរម្ូេោានពិរត្បាកែម្ុនពិចារណាដេើបញ្ញ
ា ដគេ

នដោបាយសំខាន់ៗ ជាពិដសសកនុងវ ិស័យជាដត្ចើ នែូចជា វ ិស័យសុខាភិបាេ សុវរថិភាពម្ាូបអាហារ
និងបរ ិសាថន។

៤.៦.២ ប្ផ្សនទ្ី
ដៅដពេប្ែេដឈាមោះប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្បហាក់ត្បប្

េដៅនឹងទ្ិែភា
ា ព

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅរំណាងឲ្យត្កា

ិច
វ តាងននការចង

ត្កងទ្ិនន
ន ័យ ប្ែេខាីេកេណៈពី ប្ផ្សនទ្ី វ ិទ្ា។ ប្ផ្សនទ្ី ប្រងប្រដផ្ទតរដេើេកេណៈប្រម្ួយ

ក់ព័នធនឹង

ការចងត្កងទ្ិននន័យ ែូចជាចំ ណារ់ថានក់ ឯកសារប្ផ្សែកដេើវ ិស័យប្ែេវាត្គបែណតប់ ។ គំរប្ូ ផ្សនទ្ី ត្រូវ
បានដត្បើត្បាស់រំណាងឲ្យភាពត្បហាក់ ត្បប្
របស់ម្នុសសគឺធាេប់ដត្បើត្បាស់ ដ
៤.៦.៣

កា
ិ ឬ

េគនរវាងឯកសារឬដគេគំនិរ

ដោយសារគំ និរ

ើយប្សវងយេ់ពីការដត្បើ ត្បាស់ប្ផ្សនទ្ី ដែើម្បីកំណរ់ ចមាាយរវាងវរថុពី រ។

កា
ិ ដរាទ្៍(Watch ឬ Alerts)

ិកាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

គឺជាែំដណើរការពិនិរយដេើបញ្ញ
ា ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ថ្មីៗ ក៏ែូចជាសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេអាចកំពុងត្រួរពិនិរយ ដែើម្បីវាយរនម្េថាដរើឯកសារត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មទាំងដនោះមានការ

ក់ព័នធប្ែរឬដទ្27។

ិកាដរា

៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ត្រូវបាន

ដត្បើត្បាស់ដែើម្បីកំណរ់ពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ
ឧទា

រណ៍

សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ព័នធ មានការផ្ទេស់បូរសា
ត
ថ នភាព។
ក់ព័នធ

អាចត្រូវបានពិនិរយដែើម្បី

កំណរ់ពីភាពអាចបនតផ្សេ
ត ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ អងគភាព ក៏ បានបដងកើរឲ្យមាន
នីយបត្ររកកកម្ម

ដែើម្បីពិនិរយសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្ីម

ត្បប្ជង កនុងវ ិស័យបដចាវ ិទ្ាសំខាន់ ៗ។

ិកាត្បកាស

ម្កពីអងគភាពត្បកួរ

៤.៦.៤ ដសរ ីភាពដែើម្បីអនុវរត/ការទ្ូទារ់
កនុងរបាយការណ៍ត្បដភទ្ដនោះ ប្ែេ

ផ្សេប្ែេដគដត្គង

ំចូេ វាបានរ ំដោភបំ

ែំដណើរការ។ ការស្រសាវត្ជាវប្ែេ
ជាក់ោក់ និងប្រងប្រអនុវរតប្រចំដ
27

ក់ព័នធនឹងអងគភាពដសនើសុំដោបេ់ផ្សូវចាប់
េ
ថាដរើផ្សេិរ

នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានឬដទ្ ម្ុនោក់ឲ្យ

ក់ព័នធ គឺត្រូវឲ្យបានចាស់ោស់ ដោយសារវាសថិរកនុងត្បដទ្ស
ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ

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

រជាធរមាន
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និងដសចកតីអោះអាងរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងដ
ការណ៍ដនោះដ

ើយ

ដោយសារភាគីប្ែេសងស័យ

ោះ។ ដនោះគមនអវីត្បឆ្ំងដៅដេើត្បដភទ្របាយ

ម្ិនអោះអាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្បឆ្ំងនឹង

បុគគេដផ្សសងដទ្ៀរ ពួកដគត្គន់ប្រចង់បញ្ញ
ជ ក់ថាពួកដគម្ិនបានរ ំដោភបំ
ដផ្សសងដទ្ៀរ។

ការវ ិភាគកនុងករណីដនោះ

នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ចាំបាច់ត្រូវកំណរ់ពីធារុចម្បងននផ្សេិរផ្សេដ

ោះ

ស្រសាវត្ជាវដសចកតីអោះអាងកនុងប្ែនយុតាតធិការជាក់ោក់ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាធរមាន

និង
ដែើម្បី

ពិនិរយថាដរើ មានធារុណាម្ួ យននផ្សេិរផ្សេសថិរដត្កាម្វ ិសាេភាពដនោះ។ កនុងករណីភាគដត្ចើន ចំ នួន
ថ្វ ិកាោងដត្ចើន

ចំណាយដេើការោក់ែំដណើរការផ្សេិរផ្សេ

ឬអាច

ក់ព័នធនឹង ភាពដជាគជ័យនន

ផ្សេិរផ្សេប្ែេបដងកើរបានជាចំណូេោងដត្ចើន ែូដចនោះវាពិរជាមានសារៈសំខាន់សត្មាប់ត្កុម្
កនុងការែឹ ងថាពួ កដគនឹ ងមានសុវរថិភាពពី វ ិវាទ្

ប្ែេអាចដកើរមានដពេអ

ុន

គរ ម្ុ នដពេដធវើការវ ិ

និដោគកាន់ប្រធំ។

៤.៦.៥ - ភាពអាចទ្ទ្ួេបាននូវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/សាននែម្ុន
ត្បដភទ្របាយការណ៍ដនោះ ជាទ្ូដៅ ដែើររួ
ទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

ទ្ីកំណរ់ទ្ិែាភាពចាប់ ត្បសិនដបើរកកកម្មអាច

រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងកំណរ់ពីរដបៀបសរដសរដសចកតីអោះអាងនន

រកកកម្មេកេណៈទ្ូោយ។ របាយការណ៍ត្បដភទ្ដនោះ អាចត្គបែណតប់ ទាំងដេើឯកសារត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មនិងម្ិនប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ
ពុម្ពផ្សាយម្ុ នកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់
ដពេរ

ើយជាទ្ូដៅរកឯកសារដោងប្ែេត្រូវបានដបាោះ

កយននរកកកម្មដ

ោះ។

ដៅស

រែាអាដម្រ ិក

រកកករមានរយៈ

ូរែេ់ដៅម្ួយឆ្នំ ចាប់ ពីការបងាាញរកកកម្មជាសាធារណៈដេើកែំបូង ដែើម្បីដសនើសុំត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ែូដចនោះអនកស្រសាវត្ជាវម្ួយចំនួននឹងមានរយៈដពេម្ួយឆ្នំបប្នថម្កនុងការប្សវងរករបស់
ពួកដគ ដែើម្បីដធវើឲ្យត្បាកែថាពួកដគរកដ

ើញឯកសារដោងេែបំផ្សុរ។

របាយការណ៍ដនោះ ជួយកំណរ់ ពីត្ពំប្ែនននឯកសារដោងប្ែេដគសាគេ់ និ ងជួយភានក់ងារ

ដម្ធាវ ីកនុងការត្

ងដសចកតីអោះអាងសុំការកំណរ់ពីវ ិសាេភាពទ្ូ ោយតាម្ប្រអាចដធវើដៅបាន។

ដោយម្ិនែឹ ងពី វ ិសាេភាពននឯកសារដោងប្ែេដគសាគេ់
កនុងការយេ់ែឹងពីភាពទ្ូោយប្ែេដគអាចត្

វាជាការពិ បាកសត្មាប់ភានក់ងារដម្ធាវ ី

ងដសចកតីអោះអាងរបស់ដគបាន

ដ

ើយដៅប្ររ ំពឹងថា

ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយនឹងផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឲ្យ។
៤.៦.៦ សុពេភាព
របាយការណ៍សុពេភាព ផ្សដេ់នូវេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធំ
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បំផ្សុរនិងេម្ែិរបំផ្សុរ។ របាយការណ៍ទាំងដនោះ
ការសដត្ម្ចចិរតអាជីវកម្មសំខាន់ ៗ

ដ

ការណ៍ដនោះ មានេកេណៈត្បហាក់ត្បប្

ក់ព័នដធ សាើរប្រទាំងស្រសុងនឹងចំនួនេុយែ៏ដត្ចើន និង

ើយនឹងត្រូវេម្ែិរសុីជដត្ៅតាម្ប្រអាចដធវើដៅបាន។

របាយ

េគននឹងភាពអាចទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បុប្នត

ជាទ្ូដៅមានេកេណៈេម្ែិរជាង ដោយសារភាគដត្ចើនវាត្ប

ម្នឹងបញ្ញ
ា ដៅដពេប្ែេរបាយកាណ៍

ត្បដភទ្ដនោះត្រូវបានដសនើសុំ។
កម្មវរថុននការស្រសាវត្ជាវននរបាយការណ៍ដនោះ

គឺដែើម្បីកំណរ់ ឯកសារដោងដៅសាននែម្ុន

ប្ែេអាចដធវើឲ្យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ
េុបដចាេកនុងែំ ដណើរការជាក់ ោក់ ចំដ

រ

មានអសុពេភាពឬត្រូវបាន

ោះម្ុ ខអងគភាពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មប្ែេ

វ ិធីរុោការ។ ជួនកាេ អងគភាពនឹងចាប់ដផ្សតើម្ជួបបញ្ញ
ា សុពេភាពត្ប
រកកកម្មប្ែេដគគិរថានឹងទ្ទ្ួេបានកិចាការ

ម្ ចំដ

ក់ ព័នធ ឬនី រិ

ោះត្បកាសនីយបត្រ

រ ជាពិដសសត្បសិនដបើដគដជឿជាក់ថាត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្មទាំងដនោះ នឹងត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដៅដពេដត្កាយកនុងដរឿងវ ិវាទ្ម្ួយចំនួនឬដផ្សសងៗដទ្ៀរ។ ផ្សាុយ
ម្កវ ិញអងគភាពប្ែេទ្ទ្ួេបានេិខិរត្ពមាន

ចង់ឲ្យមានការេុបដចាេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ទាំងដនោះដោយប្សវងរកសាននែម្ុនប្ែេអាចដធវើដមា
រយដ

ភាព ដ

ើយប ា ប់ម្កោក់វាឲ្យមានការត្រួរពិនិ

ើងវ ិញ។ ឯកសារដោងសាននែម្ុនទាំងដនោះ អាចបានពីឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬម្ិន

ប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្រូវមានជាសាធារណៈ

អាទ្ិភាពននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដៅស
ការដសនស
ើ ត្ុំ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនកាេបរ ិដចឆ ទ្

រែាអាដម្រ ិក

មានរយៈដពេអនុដត្គោះម្ួយឆ្នំចំដ

ែូដចនោះអនកវ ិភាគម្ួយចំនន
ួ នឹងត្កដេកត្រ

ោះ

ប់ដត្កាយម្ួយឆ្នំ

បប្នថម្ដទ្ៀរ ដពេប្ែេដគស្រសាវត្ជាវដែើម្បីដគអាចត្បាកែបានពីការដជៀសវាងសាថនភាពប្បបដនោះ។
៤.៦.៧ - សថរ
ិ ិទ្ូដៅ
របាយការណ៍ប្បបដនោះ បដងកើរដ

ើងដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 28 និងអងគភាព

ដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើម្បីផ្សេ
ត ់ចមាាយននែំដណើរការ និងេទ្ធផ្សេប្ែេ
ឧទា
សថិរិ

ក់ព័នធនឹងវ ិស័យប្ែេដគសងស័យ។

រណ៍ Price Waterhouse Coopers ដបាោះពុ ម្ផ្ស
ព ាយជាត្បចាំឆ្នំនូវការសិកាពីវ ិវាទ្ ប្ែេមានកនុង

ក់ ព័នធនឹងវ ិវាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងស
ន

រែាអាដម្រ ិក29។

http://www.wipo.int/ipstats/en/resources/office_stats_reports.html
http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patentlitigationstudy.pdf
28

29

49

WIPO ស

ប្ែេ

ការជាម្ួយអងគភាពកម្មសិទ្ិធបញ្ញា(IP) ជុំ វ ិញពិ ភពដោក ដែើ ម្បីផ្សេ
ត ់ែេ់ភាគី

ក់ ព័នន
ធ ូ វបចាុបបននភាពសថិរិកម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញា30។ ជាទ្ូដៅ សថិរិទាំងដនោះផ្សតេ់ជាទ្ិននន័យដៅប្ែេ

អាចដត្បើត្បាស់ដោយអនកវ ិភាគ ដែើ ម្បីទាញការសននិោានប្ផ្សែកដេើផ្សេត្បដោជន៍ និងការពិ ដសាធន៍ របស់

ខេួន។ WIPO ក៏ បានដបាោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍សថិរិផ្សងប្ែរសតីពីសកម្មភាពកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញាជាសកេ
និងការដត្បើត្បាស់សិទ្ិធប្ែេត្គប់ត្គងដោយ WIPO កនុងកិចាការ
ែូចជា PCT Yearly Review

31

និងសូច

ម្ជឈម្ណឌេទ្ិននន័យសថិរិកម្មសិទ្ិធបញ្ញារបស់

រសិទ្ិ ក
ធ ម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញា IP ជាអនតរជារិ

ករអងគការកម្មសិទ្ិធបញ្ញាពិភពដោក
WIPO

32

។ បប្នថម្ពីដនោះ

គឺជាដសវាតាម្អុិនធឺប្ណរ

ប្ែេអាចឲ្យដគ

ទ្ទ្ួេបានទ្ិនន
ន ័យសថិរិរបស់ WIPO សតីពីសកម្មភាពកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញាទ្ូទាំងពិភពដោក 33 ។ អនកដត្បើ
ត្បាស់អាចដត្ជើសដរ ើសពីសូ

ករនិងទ្សសនៈោងទ្ូោយ ឬអាចទាញយកព័រ៌មានចុងដត្កាយបំផ្សុរ

ក៏ែូចជាទ្ិននន័យត្បវរតិតាម្រត្ម្ូវការ ប្ផ្សែកដេើត្បព័នធទ្ិននន័យសថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទ្ូទាំងពិភព
ដោក (PATSTAT34) ប្ែេត្គប់ត្គងដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ
សថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្រងប្រចាប់នែគូនឹងទ្ិននន័យដផ្សសងដទ្ៀរ និងសូច
វ ិធាននចនត្បឌ្ិរថ្មីេិរ
ែ េែន់។ ឧទា

ករ

ប្ែេផ្សតេ់

រណ៍ននទ្ិនន
ន ័យដនោះ គឺសនាសសន៍នចនត្បឌ្ិរថ្មីជាសកេ (GII 35 )

ប្ែេកំណរ់ពីកត្ម្ិរអនុវរតការនចនត្បឌ្ិរថ្មី ននត្បដទ្សចំនួន ១៤៣ និងដសែាកិចទ្
ា ូទាំងពិភពដោក
ប្ផ្សែកដេើសូច

ករ ៨១។ GII ត្រូវបានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរួម្ដោយ WIPO

សាកេវ ិទ្ាេ័យ Cornell

និង INSEAD។

http://www.wipo.int/ipstats/en
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/
30
31
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ជំពូក្ទី៥
ក្មមវរថុ និង្ការជប្មុញឲ្យបទ្ង្កើររបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម
កាបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

(PLR)

អាចជាែំដណើរការប្ែេ

ចំណាយដពេ និ ងថ្វ ិកាដត្ចើ ន។ ការចំ ណាយធនធានចាំបាច់ ដែើម្បីបដងកើរ PLR ជាទ្ូដៅផ្សារភាជប់ដៅ
នឹងកម្មវរថុអាជីវកម្ម ែូចជា ដៅដពេប្ែេអងគភាពដរៀចបំ វ ិនិ ដោគ

ិរញ្ា វរថុឬវ ិនិ ដោគសំខាន់ៗកនុង

ការអភិវឌ្ឍ ឬងាកដៅរកវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាណាម្ួ យ។ អងគភាពដផ្សសងៗ មានការកំ ណរ់ កម្មវរថុខុសៗ
គនដែើម្បីដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិ រតពីការប្បងប្ចកធនធានចំ ដ

ោះគដត្មាងថ្មីឬវ ិស័យថ្មី។

សត្មាប់ ដគេ

បំណងននម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ អងគភាពដផ្សសងៗអាចជាអងគភាពរោាភិបាេនិងអនតររោាភិបាេឬត្កុម្
វ ិធី សាស្តសតកុងការបដងក
ន
ើរ PLR

ខុសគនអាស្រស័យដេើកម្មវរថុអាជី វកម្ម

ុន។

ប្ែេចាំបាច់ឲ្យមាន

របាយការណ៍សត្មាប់វែតននការសដត្ម្ចចិរតរបស់អងគភាពនីម្ួយៗ។ ជាទ្ូដៅ PLRs គំត្ទ្ការដធវើដសច
កតីសដត្ម្ច។ ដោយម្ិ នគិរពីកម្មវរថុននអាជី វកម្ម PLRs បានបដងកើរដ
ដធវើដ

ើងដែើម្បីកំណរ់ោងមានត្បសិទ្ភា
ធ ពនូវការត្ពួយបារម្ភ

ៗកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាបចាុបបនន

ដោយមានទ្ំនុកចិ រតខស
ព ់។

ើងជាទ្ត្ម្ង់ជាក់ោក់ ម្ួយ និង
ក់ព័នន
ធ ឹងការសដត្ម្ចចិរច
ត ម្បង

ជាដត្ចើ នឆ្នំម្កដ

ើយ

អនកដធវើដសចកតី

សដត្ម្ចចិរត ដធវើការសដត្ម្ចចិរតប្ផ្សែកដេើបណា
ត ញផ្ទាេ់ខួននិ
េ
ងញាណ។ ជាម្ួយនឹងការវ ិភាគត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម និង PLRs វាអាចដៅរួចសត្មាប់ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗទាំងដនោះ តាម្
រយៈវ ិធីសាស្តសតជំរញ
ុ ទ្ិនន
ន ័យ ប្ែេជាជដត្ម្ើសែ៏េែ និងមានហានិភ័យទាប។
៥.១ កម្មវរថុដៅពីដត្កាយរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
បញ្ញ
ា

ក់ព័នន
ធ ឹងការសដត្ម្ចដគេនដោបាយសាធារណៈ

ប្ែេផ្សតួចដផ្សតើម្ដោយភានក់ ងារ

រោាភិបាេ ជាទ្ូដៅ មានភាពខុសគនពីដសចកតីសដត្ម្ចសំខាន់ៗរបស់អងគភាព និងភាគីប្ែេ

ក់

ព័នធ។ ការវ ិភាគព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និ ងការបដងកើរ PLRs កាន់ប្ររត្ម្ូវដោយអងគភាព
ទាំងពីរត្បដភទ្ដ

ោះ ដែើម្បីប្សវងយេ់ពីវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។ ការប្សវងយេ់ពីរដបៀបសដត្ម្ចចិរតខុស

គនរវាងអងគភាពទាំងពីរត្បដភទ្ដនោះ អាចឲ្យអនកវ ិភាគបដងកើររបាយការណ៍សម្ស្រសបដែើ ម្បីបំដពញបាន
ោងដពញដេញនូ វរត្ម្ូវការរបស់អនកដម្ើ េរបាយការណ៍។ កនុងករណីភាគដត្ចើន វាម្ិនមានភាពជាន់
គនត្ចំប្ែេដត្ចើនរវាងកម្មវរថុ

របស់អងគភាពនីម្ួយៗដ

ោះដទ្ បុប្នតចំដ

ោះការដត្បើត្បាស់PLRs ដែើម្បី

ប្សវងរកការដផ្សារបដចាកវ ិទ្ា និ ងការស្រសាវត្ជាវ និ ងសំណួរននការអភិវឌ្ឍ មានភាពត្បហាក់ត្បប្

េគន

គួរឲ្យករ់សមាគេ់នូវអវីប្ែេត្កុម្ទាំងពីរដនោះបានពាោម្រុករកកនុងការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិ រ។
ត
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៥.១.១ ការគំត្ទ្ការពិភាកាដគេនដោបាយរោាភិបាេ
ដៅដែើម្ប្ខ ដម្សា ឆ្នំ ២០០៨ អងគការកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញាពិភពដោក (WIPO) ស

ការជាម្ួយ

អងគការកសិកម្មនិងដសបៀងអាហារពិភពដោក (FAO) បានដរៀបចំសននិសីទ្ដគេនដោបាយសាធារ
ោះវ ិទ្ាសាស្តសតននជី វ ិរ 36 ។ ដគេបំណងននសននិសីទ្

ណៈសតីពីទ្ិែាភាពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មចំដ

ដនោះ គឺដែើម្បីផ្សេ
ត ់ការពនយេ់េម្ែិរពីរដបៀបប្ែេ PLR អាចដត្បើត្បាស់ជាឧបរកណ៍ជូនែំណឹងែេ់
អនកដធវើដគេនដោបាយសាធារណៈ

ដៅដពេប្ែេពួកដគសំ

បដចាកវ ិទ្ា។

ឹងដៅកាន់ការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា

សននិសីទ្ បានកំណរ់រម្
ួ គននូវនិ ន ការសំខាន់ពីរៈ


ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាឧបករណ៍ននដគេនដោបាយសាធារណៈ អនកដធវើដគេ
នដោបាយប្ែេ

ក់ព័នធនឹងការនចនត្បឌ្ិរថ្មី

និ ងការទ្ទ្ួេបានព័រ៌មានពី វ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរ

ក់ព័នធនឹងកសិកម្មនិងសុវរថិភាពម្ាូបអាហារ សុខភាពសាធារណៈនិងឱសថ្ និងបញ្ញ
ា បរ ិសាថន

មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខាេំងដេើត្បព័នត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ពួកដគប្សវងរកព័រ៌មាន

ប្ែេមានភាពចាស់ោស់ ងាយរកបាន និងតាម្ភូម្ិសាស្តសត ដែើម្បីគំត្ទ្ែំដណើរការដគេ
នដោបាយសំខាន់ៗ។ ពួកដគ ប្សវងរកម្ូេោានរ ឹងមាំចាស់ោស់សត្មាប់ដធវើការវាយរនម្េ
ដេើរួ

ទ្ី និងឥទ្ធិពេននត្បព័ នធត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មចំដ

សាស្តសតជីវ ិរ។


អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យកាន់ប្រត្បដសើរដ
បត្ររកកកម្ម

ការដកើនដ

ើងនូ វឧបករណ៍វ ិភាគ

ើងោងឆ្ប់រ

និងពិពិធភាពននអនកដត្បើត្បាស់

ោះវ ិស័យសំខាន់ៗននបដចាកវ ិទ្ាវ ិទ្ា

និ ងទ្ទ្ួេបានននព័រ៌មានត្បកាសនីយ

័សកនុងការដត្បើ ត្បាស់ត្បព័ នត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ំម្កនូវការផ្សាុោះដ

ើងននទ្ិននន័យដៅដេើសកម្មភាពត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម ដៅកនុងវ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរ។ ទ្ិ នន
ន ័យដនោះ កាេយជាព័រ៌មានែ៏ មានសារៈសំខាន់ ។
ភាពអាចរកបាន

និងគុណភាពននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ឧបករណ៍វ ិភាគ និ ងវ ិធីសាស្តសត មានការយេ់ែឹងោងេែ ដ
ោយ។

បទ្ពិដសាធន៍ននការអនុវរតជាក់ប្សតងជាដត្ចើន

ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មបចាុបបនន។
ដ

ើងជាដត្ចើន

និ ន ការដនោះ

ដបើ កចំ

មានការដកើនដ

ើង។

ើយអាចទ្ទ្ួេបានោងទ្ូេំទ្ូ
ទ្ទ្ួេបានពីការផ្សតួចដផ្សតើម្ទ្ិែាភាព
ឲ្យមានការដធវើឲ្យកាន់ ប្រត្បដសើរ

នូវធនធានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់អក
ន ដរៀបចំដគេនដោ

បាយសាធារណៈកនុងការកំណរ់ពីវ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរ។
36

http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/patent_landscaping
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សននិសីទ្ដនោះ មានដគេបំ ណងោក់ដចញជាជំហានែំ បូងដឆ្ពោះដៅរកការផ្សគូរផ្សគងជាត្បព័ នន
ធ ូវ

រត្ម្ូវការដគេនដោបាយ

កម្មវ ិធី ដគេនដោបាយអនតរជារិសីព
ត ីបញ្ញ
ា ដគេនដោបាយសាធារ

ក់ព័នធនឹងវ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរ ជាម្ួយនឹងសម្រថភាពអនុវរតន៍ជាក់ប្សតង

ណៈ

ដចោះប្រដកើនដ

ើង

ដែើម្បីត្បម្ូ េ

ពិពិធកម្មធនធានប្ែេ

វ ិភាគ និ ងចត្មាញ់យកនិ ន ការនិងការរកដ

ើញសំខាន់ពីព័រ៌មាន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
PLRsបដងកើរដ

ើងដែើម្បីទ្ទ្ួេបានោងមានត្បសិទ្ធភាពនូវការត្បម្ូ េផ្សតំុទ្ិននន័យបដចាកវ ិទ្ា

និងដែើម្បីដ្េើយរបដៅនឹងបញ្ញ
ា ចម្បងៗ

ថាដរើ បដចាកវ ិទ្ាណាខេោះត្រូវបានវ ិសាេភាពត្គបែណតប់

អងគភាពនិងត្បដទ្សណាប្ែេជាមាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ចំដ

ោះការប្សវងយេ់បដចាកវ ិទ្ាបុ ដណាណោះ ប្រឥ

ពីម្ុនទ្ិនន
ន ័យដនោះអាចមានប្រ

ូវវាអាចរកបានដោយបុគគេដៅត្គប់ កត្ម្ិរននចំដនោះ

ែឹងបដចាកវ ិទ្ា។ការដធវើឲ្យព័រ៌មានបដចាកវ ិទ្ាមានែេ់អនកដរៀបចំដគេនដោបាយសាធារណៈ

ំឲ្យ

ឈានដៅរកការមានការសដត្ម្ចចិរតែ៏េន
ែ ិ ងមានធនធានបប្នថម្សត្មាប់ បញ្ញ
ា សំខាន់ ៗ។ កនុងបរ ិបទ្
ននការពិភាកាដគេនដោបាយរបស់រោាភិបាេ ការកំណរ់សកម្មភាព

ក់ព័នធនឹងប្ែនយុតាតធិការ

ដផ្សសងៗគន អាចជួយកំណរ់ អរតសញ្ញាណធារុ ប្ែេរត្ម្ូវកនុងការដរៀបចំ PLRs សត្មាប់ភានក់ងារទាំង
ដនោះ។

៥.១.១.១ ការត្បឹងប្ត្បងជាសកេ
WIPO

មានការខិរខំត្បឹងប្ត្បងជាសកេជាដត្ចើនដែើម្បីពត្ងឹងភាពអាចរកបានននព័រ៌មាន

ដេើសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ អរថបទ្កនុងទ្សស

វែតី WIPO ជោះរសមីដេើវ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរៈ

ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់អក
ន ដរៀបចំដគេនដោបាយសាធារណៈ
ោងេែឥរដខាាោះ

ទាក់ទ្ងថាដ

ផ្សតេ់នូវដ

រុ ផ្សេ

រុអីវការខិរខំត្បឹងប្ត្បងជាអនតរជារិ គឺត្រូវការជាចាំបាច់ សត្មាប់ការ

ពិភាកាដគេនដោបាយសាធារណៈ37។

ព័រ៌មានប្ែេមានគុណភាពេែអំពីសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាធារុ បញ្ូា េោង

សំខាន់សត្មាប់ការពិភាកាដគេនដោបាយជាអនតរជារិចម្បងៗម្ួយចំនួន

ដពេបចាុបបនន។ បុប្នត

ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូ ដៅមានភាពសមុត្គសាមញ មានការវ ិវរតឥរ
កនុងការទ្ទ្ួេបានកនុងទ្ត្ម្ង់ សម្ស្រសបសត្មាប់ អក
ន ប្ែេគមនជំ
ព័ នធនឹងការវាយរនម្េ

37

ញ។

ប់

រ និងពិបាក

មានហានិភ័យជាដត្ចើន

ក់

ប្ផ្សែកដេើម្ូេោានទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មានកត្ម្ិរដោយម្ិន

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/04/article_0005.html
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ពិចារណាបរ ិបទ្បដចាកដទ្សនិងចាប់ឲ្យបានដពញដេញ។ ែូដចនោះរត្ម្ូវការចំដ
បត្ររកកកម្មប្ែេអាចទ្ុកចិ រតបានកនុងវ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរ

គឺមានភាពរ ឹងមាំ

បំដពញរត្ម្ូវការដនោះដទ្។

ោះទ្ិែាភាពត្បកាសនីយ
ដ

ើយគមនផ្សេូវការ់ដែើម្បី

ិ ជមានកំ ពុងមានការអភិ វ ឌ្ឍ ព័ រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកា ន់ ប្រ
បណំុត ដោបេ់ របវជ

មានការដផ្ទតរដេើនិងការទ្ទ្ួេបានព័រ៌មានពីផ្សេិរផ្សេសត្មាប់អនកដរៀបចំដគេនដោបាយ ប្ែេ
អាចសត្ម្ួេនិងកត្ម្ិររត្ម្ូវការរបស់ពួកដគចំដ
ការដកើនដ

ោះព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ

ើងនូវការគំត្ទ្ប្ែេមានត្បដោជន៍និង

ក់ព័នធជាដត្ចើន។

ំឲ្យមាន

ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម ម្ិនប្ម្នជាការជំនួសសត្មាប់ការពិភាកាពីដគេនដោបាយ និងការពិភាកាោងេែិរេែន់ ពី
បញ្ញ
ា វ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរចម្បងបចាុបបនន។ បុ ប្នតវាអាចជូនែំណឹង គំត្ទ្ និងពត្ងឹងម្ូេោានពិរត្បាកែ
សត្មាប់ពិភាកា ែូដចនោះវាអាចជួយអនកដរៀបចំដគេនដោបាយកនុងវ ិស័យទាំងដនោះ ដែើ ម្បីកំណរ់ទ្ិស
ដៅដៅអ

គរដេើបញ្ញ
ា សុខភាព បរ ិសាថន និ ងសុវរថិភាពម្ាូបអាហារ។

យុទ្ធសាស្តសតសកេ និងប្ផ្សនការសកម្មភាពរបស់ WHO
ដែើម្បីដធវើឲ្យមានភាពត្បដសើរដ

ក៏បានកំណរ់ផ្សងប្ែរពីរត្ម្ូវការ

ើងននការទ្ទ្ួេបានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេ

ែេ់ការកំណរ់សាថនភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននផ្សេិរផ្សេសុខភាព។

វាជត្ម្ុញឲ្យភាគីប្ែេ

ក់ព័នដធ ែើម្បីៈ


ជួយសត្ម្ួេែេ់ការទ្ទ្ួេបានត្បព័នទ្
ធ ិននន័យសកេោងងាយស្រសួេែេ់អនកដត្បើត្បាស់
ប្ែេមានផ្សាុកព័រ៌មានជាសាធារណៈសតីពីសាថនភាពរែាបាេ ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ព័នធនឹងសុខភាព។

ដនោះរួម្ទាំងការគំត្ទ្ននភាពខិរខំត្បឹងប្ត្បងប្ែេមានស្រសាប់ចំដ

ក់

ោះការ

កំណរ់សាថនភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននផ្សេិរផ្សេសុខភាព និង


ដេើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបប្នថម្ដេើត្បព័នទ្
ធ ិននន័យសកេ រួម្ទាំង ការចងត្កង រកាទ្ុក និងដធវើ
បចាុបបននភាពត្បព័ នទ្
ធ ិ ននន័យសកេដ
បចាុបបននដនោះ

កនុងវ ិស័យថានំបងាករដ

គឺ គមនការពិពណ៌

ោះដទ្។

ោះ។

េម្ែិរពីសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងនិ ន ការ

កនុងត្កបខ័ ណឌការពិ ភាកាដគេនដោបាយដៅឯសននិបារសុខភាព

ពិភពដោក សតីពីការផ្សេិរថានំបងាករកនុងស្រសុក WHO និង WIPO បានរួម្គនបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែា
ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 38 ប្ែេផ្សតេ់នូវដសចកតីសដងេបពីត្បដភទ្ជម្ាឺជាក់ោក់ ប្ែេត្រូវការ
ដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អនកប្ែេដធវើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កប្នេងោក់
38

រ

កយត្បកាសនីយ

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/vaccines.html
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បត្ររកកកម្ម និងរដបៀបប្ែេត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មផ្ទេស់បូរពី
ត ដពេម្ួយដៅដពេម្ួយ។ ដនោះផ្សតេ់
នូវភ័ សតាងពិ
រត្បាកែ និងម្ូេោាន ដែើម្បីគំត្ទ្ែេ់ការពិភាកាដគេនដោបាយប្ែេ
ុត

ក់ព័ន។
ធ

WIPO បានដធវើការផ្សងប្ែរជាម្ួយអងគការសុខភាពពិភពដោក (WHO) សតីពីការយេ់ែឹងពី

បរ ិសាថនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ក់ព័នធនឹងឱសថ្សំខាន់ៗជុំ វ ិញពិ ភពដោក។

ជាការសដងេបនន

ការងារដនោះ39 ដសចកតីេម្ែិរែូចខាងដត្កាម្ត្រូវបានប្ចករ ំប្េក៖
ជាងរយៈដពេ ៣០ ឆ្នំដ

ើយ WHO បានដបាោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជីគំរនូ នឱសថ្សំខាន់ៗ ប្ែេត្រូវ

បានដធវើបចាុបបននភាពជាដរៀងរាេ់២ឆ្នំម្ង
ត ។
ដ

ត្បដទ្សភាគដត្ចើន

ើយបានបដងកើរបញ្ជីឱសថ្សំខាន់ ៗថានក់ជារិ របស់ខួន។
េ

ប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចការ

បានអនុម្័រដធវើតាម្ដគេគំនិរដនោះ
គឺ ដរើ វ ិសាេភាពអវី

សំណួរសំខាន់ម្ួយ

រឱសថ្សំខាន់ៗដៅដេើបញ្ជីគំររូ បស់ WHO ។ គដត្មាងម្ួយ

បានបងាាញដៅសននិសីទ្ប្ែេដផ្ទតរដេើការវាយរនម្េសាថនភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេបានបញ្ូា េកនុងបញ្ជីគំររូ បស់ WHO

ពី ដសៀវដៅទ្ឹកត្កូចរបស់រែាបាេឱសថ្ស

ឆ្នំថ្ីមៗដនោះ។ ការសិកា ប្ផ្សែកដេើទ្ិនន
ន ័យប្ែេទ្ទ្ួេបាន
ព័នអា
ធ ដម្រ ិក

(

US Federal Drug Administration's

Orange Book) បានកំណរ់អរតសញ្ញាណសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ
ទាំងដនោះកនុងត្បដទ្ស

ននឱសថ្

ក់ព័នធចំដ

ោះឱសថ្

ប្ែេមានទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ការទ្ទ្ួេបានឱសថ្ទ្ូដៅប្ែេមានរនម្េសម្រម្យ អាចសដត្ម្ចបានតាម្រយៈកិចាសនាអាជាា

ប័ណណ។

វ ិធីសាស្តសតថ្ីដម ែើម្បីបដងកើនការទ្ទ្ួ េបានតាម្វ ិធី ដនោះ

កម្មសត្មាប់ថានំពនារជំ ងឺដអែស៍

Pool) អងគការចំណុោះឲ្យអងគកាស

គឺ ការបដងកើរបណំុត ត្បកាសនី យបត្ររកក

ដោយបណំុត ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឱសថ្
ត្បជារិ ប្ែេបដងកើរដ

ើងកនុងឆ្នំ២០១០

40

(Medicines Patent

។

ដនោះរត្ម្ូវឲ្យមាន

ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេអាចដជឿជាក់បាន រួម្មានៈ

១. ែឹងពីវ ិសាេភាពននត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មប្ែេត្រូវដត្បើ ត្បាស់ដេើផ្សេិរផ្សេ
២. ការត្គបែណតប់ពិរត្បាកែននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើផ្សេិរផ្សេទាំងដ

ោះ

៣. មាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៤.ត្បដទ្សប្ែេោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងទ្ទ្ួេបានកិចាការ

រ

៥. សាថនភាពផ្សេូវចាប់បចាុបបននននត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មទាំងដនោះ។

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
39
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ទាំងដនោះគឺជាកិ ចកា
ា រសមត្គសា
ម ញ។
ុ

កត្ម្ងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិនិងរំបន់ជាដត្ចើនគឺ

អាចត្បឹកាដោបេ់បានតាម្ប្រត្បព័នអ
ធ ុិនធឺប្ណរប្របុដណាណោះ។ ព័រ៌មានជាទ្ូដៅម្ិនបានដធវើបចាុបបនន
ភាពឬម្ិនដពញដេញ

ជាពិដសសដេើ សាថនភាពផ្សេូវចាប់។

ចំដណាម្អនកគំត្ទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ

ដោយមានការគំត្ទ្ពី

WIPO

(កនុង

តាម្រយៈការដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីរ

ដេើ Ritonavir41និង Atazanavir42 និងព័រ៌មានប្ែេត្បម្ូេដោយ WIPO ដោយមានការគំត្ទ្ពីអងគ
ភាពកម្មសិទ្ិធបញ្ញាជារិ) និងអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារិនិងរំបន់ជាដត្ចើន បណំុត ត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មឱសថ្ បានកំ ណរ់ សាថនភាពផ្សេូវចាប់ ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចម្បងៗ ចំ ដ

ោះថានំ

ពនារជំងឺដអែស៍ជាក់ោក់ កនុងត្បដទ្សប្ែេមានចំ ណូេទាបនិ ងម្ធយម្ 43 ។ ត្បព័នទ្
ធ ិននន័យ ត្រូវ
បានោក់ឲ្យែំដណើរការ

ដពេថ្មីៗដនោះ ដែើម្បីឲ្យមានការទ្ទ្ួេបានធនធានដនោះ និងព័រ៌មានពីសាថន

ភាពផ្សេូវចាប់ននឱសថ្ទាំងដនោះ 44 ។ ការពិភាកាដនោះ បានដេើកដ

ើងនូវសំណួរថាដរើ បណំុត ត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មអាចជាែំដណាោះស្រសាយទ្ូដៅ កនុងករណីប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ចើន(ត្កាស)
ែូចជា សាថនភាព

ក់ព័នធនឹងភាពជាន់គនននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេបងាករការត្បកួរត្បប្ជង។

កនុងករណីម្ួ យចំ នួន PLRs មានរួ

ទ្ីដេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងពីសារៈសំខាន់ននទ្ិែភា
ា ពកម្ម

សិទ្ិប
ធ ញ្ញានិងព័ រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងការពិ
ន
ភាកាដគេនដោបាយពីបញ្ញ
ា ដផ្សសងៗ
ព័នធនឹងបដចាកវ ិទ្ា ដ

ើយអាចបានផ្សេបោះ

េ់ផ្សងប្ែរ។ ប ា ប់ពីកិចាស

ក់

ការរវាង WIPO និង

IRENA45 ទ្ីភានក់ងារថាម្ពេបដងកើរថ្មីអនតរជារិ (Internation Renewable Engeriy Agency) និងការ
បដងកើរ PLR សតីពី Desalination Technologies និងការដត្បើ ត្បាស់ Renewable Energies for
Desalination46 សារៈសំខាន់ ននកម្មសិទ្ិធបញ្ញា និងព័រ៌មានត្បកានីយបត្ររកកកម្មឲ្យកាន់ ប្រមានភាព
ចាស់ោស់សត្មាប់ IRENA និងភាគីប្ែេ

ក់ព័នធ ដ

ើយបុ ម នឆ្នំដត្កាយម្ក វានឹង

ំឲ្យមានការ

ោក់ឲ្យែំដណើរការ IRENA’s Standards and Patent Information Platform ដៅដែើម្ឆ្នំ ២០១៥47។

41
42

43

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/wipo_pub_946_2.pdf
ត្បព័នធទ្ិននន័យ ត្គបែណតប់ពីនថ្ាទ្ី១ ប្ខម្ិថ្ុ

ឆ្នំ២០១៥ 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/
46
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/desalination.html
47
http://community.irena.org/t5/Innovation-for-Energy-Transition/LAUNCH-OF-IRENASSTANDARDS-amp-PATENTS-INFORMATION-PLATFORM/gpm-p/2257
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WIPO បានបដងកើរ PLRs ជាដត្ចើ នរួម្ជាម្ួ យការបនតខិរខំ ត្បឹ ងប្ត្បងជាសកេ។ ដសចកតីេម្ែិរ

បប្នថម្ននការខិរខំត្បឹងប្ត្បងទាំងដនោះ និងបញ្ជីនន PLRs អាចរកបានកនុង

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html.
៥.១.១.២ ការត្បឹងប្ត្បងថានក់រំបន់
ធា

អងគការសុខភាពពិភពដោក ដធវើការជាថានក់ រំបន់ ជាពិដសសកនុងត្បដទ្សកំ ពុងអភិ វឌ្ឍន៍ ដែើម្បី

ថាអាចទ្ទ្ួេបានឱសថ្សំខាន់ៗែេ់បុគេ
គ ត្គប់ម្ជឈោានដសែាកិចា និងសងគម្។ ដែើម្បីប្សវង

យេ់ពីបដចាកវ ិទ្ា និងសិទ្ិ ក
ធ ម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញា
ដធវើការជាម្ួយ WIPO និងអងគការ

ក់ព័នធនឹងការទ្ទ្ួេបានការប្ថ្ទាំសុខភាព WHO បាន

ណិជជកម្មពិភពដោក (WTO) ដ

ើយបានពិនិរយដេើសកម្មភាព

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជុំវ ិញថានំបងាករ។ នថ្ាទ្ី ១៨ ប្ខកុម្ៈភ ឆ្នំ ២០១១ អងគការទាំងបី បានដរៀបចំ
សននិសីទ្បដចាកដទ្សរួម្ សតីពីការទ្ទ្ួេបានឱសថ្ ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដសរ ីភាព
កនុងការត្បរិបរតិ48 ប្ែេបានេម្ែិរពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បងថានក់រំបន់ដនោះ។
កនុងវ ិស័យថានំបងាករ

WHO

បាននឹងកំពុងត្រួរពិនិរយដេើសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដែើម្បីកំណរ់ពីវ ិសាេភាពននកិចកា
ា រ

រថានំបងាករ

និ ងផ្សេិរផ្សេបដចាកវ ិទ្ាដោយកម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញា។

ដៅដពេអនុវរតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងករណីម្ួយចំនួន WHO បានដធវើការគំត្ទ្ការស្រសាវត្ជាវ
ដេើជដត្ម្ើសដផ្សសងដទ្ៀរននបដចាកវ ិទ្ាឬការចរចាអាជាាប័ណណជាម្ួយមាាស់សិទ្ិធ កនុង
ត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ចំដ
ជាទ្ូដៅ
សមាគេ់

ោះថានំបងាករភាគដត្ចើនប្ែេមានរួចម្កដ

ម្ិនរារាំងគូ ត្បកួ រត្បប្ជងកនុងការផ្សេិរដទ្
ែូចជាវ ិសវកម្មននប្សនត្រ

ប់

ើយ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

បុប្នតមានការដេើកប្េងម្ួយចំនួនគួរឲ្យករ់

បដចាកវ ិទ្ាចម្បងសត្មាប់ ផ្សេិរថានំបងាករ

influenza និង human papilloma- virus។ ឧបសគគចម្បងចំដ

ោះការដកើនដ

ថានំបងាករកនុងត្បដទ្សកំ ពុងអភិ វឌ្ឍន៍ គឺ ការខវោះខារចំ ដណោះកនុងការដធវើ។
ប្ែរដេើការដផ្សារបដចាកវ ិទ្ាផ្សេិរថានំបងាករចំ ដ

ត្គសផ្សេិរ

ោះត្បដទ្សទាំងដនោះ។

សកេកនុងការវ ិភាគរបស់ដបកេភាពដផ្សសងៗជាដត្ចើ នចំ ដ
អភិវឌ្ឍន៍

ើងននស

pandemic

ែូដចនោះ WHO ក៏បានដផ្ទតរផ្សង

គំនិរផ្សតួចដផ្សតើម្ថានំបងាករជម្ាឺត្គុនឈាម្របស់វ ិទ្ាសាថនថានំបងាករអនតរជារិ

ប្សវងយេ់ពីឥទ្ធិពេ

ម្ជាផ្សេិរករដៅ

បងាាញពីដសរ ីភាព

ោះថានំបងាករជម្ាឺត្គុនឈាម្។ ដគេដៅគឺដែើម្បី

ននកម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញាដេើការទ្ទ្ួ េបានថានំបងាករ

ដពេអ

គរកនុងត្បដទ្សកំពុង

និងដែើម្បីវាយរនម្េពីរដបៀបប្ែេអនកអភិវឌ្ឍន៍ដោយដសរ ីដៅត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដធវើទ្ី

ផ្សារថានំបងាកររបស់ខួនជាេកេ
េ
ណៈអនតរជារិ។
48

http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/program.html
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ការវ ិភាគបងាាញថាអនកផ្សតេ់ជំនួយែេ់ដបកេភាពបដងកើរថានំបងាករ ហាក់ែូចជារត្ម្ូវឲ្យមានកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា
ចំ ដ

ោះភាន ក់ ងា រអាជាា ធរកនុ ងការអនុ ញ្ញា រដបកេ ភា ពនិ ង ទ្ី ផ្សាររបស់ ពួ ក ដគ។ បុ ប្នត កុន ងដពេអ

គរ

បញ្ញ
ា ដៅប្រដកើរមានពីសំណុំេិ ខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្គប់ែណតប់ដេើយនតការនន
ការប្ចកចាយ។
WIPO ក៏ ដធវើការោងជិរសនិទ្ធជាម្ួ យសាថប័ នជារិជាដត្ចើ ន ដែើ ម្បីគំត្ទ្សាថប័ នទាំងដ
កំណរ់ ពីបញ្ញ
ា
ជាម្ួយត្បដទ្សមាដ

ប្ែេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ែេ់រំបន់។ ឧទា

រណ៍ WIPO កំពុងដធវើកិចស
ា

សុី (MyIPO) ត្កុម្ត្បឹកាដត្បងដធវើពីសរក ដតានរននត្បដទ្សមាដ

Palm Oil Board) និងអងគភាពកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា

ោះ កនុងការ
ការ

សុី (Malaysian

ីេ
វ ីពីន (IPOPHIL) ដេើរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មដេើផ្សេិរកម្មដត្បងសករដតានរ និងបដចាកវ ិទ្ាដធវើអាជីវកម្មដេើកាកសំណេ់ (Patent
Landscape Report on Palm Oil Production and Waste Exploitation Technologies)
នូវដសចកតីសដងេបជាទ្ូ ដៅសតីពីបដចាកវ ិទ្ាប្ែេ

ក់ ព័នជា
ធ សកេ

ត្បដទ្សកនុងរំបន់ ប្ែេមានដសែាកិចារ ឹងមាំនិងសកម្មកុងវ
ន ិស័យដនោះ។
៥.១.១.៣ ការត្បឹងប្ត្បងថានក់ជារិ
អងគភាពកម្មសិទ្ិធបញ្ញាជាដត្ចើន បានចាប់ដផ្សតើម្ដធវើការ

ដោយផ្សតេ់

បុប្នតក៏ដផ្ទតរសំខាន់ផ្សងប្ែរដេើ

ក់ព័នធកុងវ
ន ិស័យនន ការវ ិភាគត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ែូចជា អងគភាពកម្មសិទ្ិធបញ្ញាចត្កភពអង់ដគេស (http://www.ipo.gov.uk/) បានផ្សតួច
ដផ្សតើម្បដងកើរត្កុម្ផ្សតេ់ព័រ៌មានកនុងឆ្នំ ២០០៩ ដោយមានដគេដៅ”កនុងការដត្បើត្បាស់ទ្ិនន
ន ័យត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីរក
ុ រក បងាាញ និងជូនែំណឹងែេ់រោាភិបាេ និងឧសា

កម្ម”49។ ម្កែេ់

បចាុបបនន ពួ កដគបានបដងកើរ PLRs ចំនួន ១២ ប្ែេបានចុោះបញ្ជីកុងទ្ំ
ន
ព័ររបាយការណ៍របស់ដគ50 ប្ែេ
ត្គប់ែណតប់ពីការបដងកើរដកាសិកា (stem cells) ែេ់ 3DTVs។ ពួកដគបានដធវើបញ្ជីពីផ្សេត្បដោជន៍
ជារិពីការដត្បើត្បាស់ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និ ង PLRs ចំដ
កម្មកុងចត្កភពអង់
ន
ដគេសៈ


ដគេនដោបាយនវវបបកម្មៈ ផ្សតេ់នូវភ័សុតាងននការដងើ
ត
បដ
វ ិទ្ា



49
50

ោះទាំងរោាភិបាេ និងអាជីវ

ើងរបស់និនកា
ន រកនុងវ ិស័យបដចាក

ឱកាសវ ិនិដោគៈ កំណរ់អរតសញ្ញាណបដចាកវ ិទ្ាប្ែេអាចបដងកើរទ្ីផ្សារថ្មីទាំងម្ូេ

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

ផ្សតេ់នូវព័រ៌មានពីគូត្បកួរត្បប្ជងដោយដត្បើត្បាស់ត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្ម


ការដផ្សារចំដណោះែឹងៈ វ ិភាគេំ



ព័រ៌មានតាម្រំបន់ៈ ដត្បៀបដធៀបទ្ីផ្សាររវាងត្បដទ្សនិងរំបន់។
ត្កដ

ូរចំដណោះែឹងនិងការស

ការ

កដម្ើ េដគេបំណងជាក់ ោក់ ប្ែេមានកនុងការសិការបស់ IPO សតីពីការបដងកើរថាម្

ពេពីសំណេ់ មានការផ្សតេ់ដ

រុផ្សេែូចខាងដត្កាម្ៈ

 ផ្សតេ់នូវការវ ិភាគពី ទ្ិែាភាពទ្ូ ដៅននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងម្ូេកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា
ថាម្ពេពីសំណេ់

 ផ្សតេ់នូវការវ ិភាគពីការស្រសាវត្ជាវននកត្ម្ិររបស់ចត្កភពអង់ដគេស ដធៀបដៅស

ភាពអឺរប
ុ និង

ពិភពដោកទាំងម្ូេ
 កំណរ់អរតសញ្ញាណត្កុម្

ុនសកម្មចម្បងៗ និងសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ធំៗ។
ដគេបំណងននែំណាក់កាេទ្ី២

ត្រូវបានដរៀបចំ ដោយដផ្ទតរដេើថាម្ពេរបស់ចត្កភព

អង់ដគេសពីទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសំណេ់ ប្ែេត្គបែណតប់ដេើៈ


វ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាជាក់ោក់ ៈ ឧសម័នជី វសាស្តសត/ជី វអុី ត្ែូប្សនពីសំណេ់



បដចាកវ ិទ្ាថ្មីៗ



ត្បដភទ្អនកដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ចត្កភពអង់ដគេសៈ

ណិជជកម្ម

ការសិកា

អប់រ ំ ឬរោាភិបាេ


សកម្មភាពននអនកដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ និងវ ិសាេភាពននផ្សេបោះ
ចត្កភពអង់ដគេសទាំងម្ូេ




េ់កុនង

ការរួម្បញ្ូា េចំ ណារ់ ថានក់ IPC-ដែើម្បីបដងកើរជាត្កុម្ែ៏ធំម្ួយនិងដផ្ទតរកាន់ប្រខាេំងដេើេទ្ធផ្សេ
បដងកើរនិងប្កេម្ែប្ផ្សនទ្ីទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចត្កភពអង់ដគេស។

ដគេបំ ណងកនុងែំ ណាក់ កាេទ្ី ២ ជាពិដសសបងាាញថាដរើរដបៀបបដងកើរ PLR ប្ែេអាចជួយ

ែេ់ការអភិវឌ្ឍន៍ ននបដចាកវ ិទ្ាប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេំង កនុងប្ែនយុតាតធិការជារិ។ ការវ ិនិ ដោគកនុង
បដចាកវ ិទ្ាប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេំង
កនុងត្បដទ្ស

ជួ យបដងកើរឲ្យមានទាំងម្ជឈម្ណឌេសិកានិងឧសា

ប្ែេប្រងប្រឈានដៅរកការដកើ នដ

កម្មែ៏េែ

ើងចំនួនអងគភាពប្ែេនឹងបដងកើរឲ្យមានដរាងចត្កផ្ស

េិរនិងស្រសាវត្ជាវកនុងត្បដទ្ស។
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៥.១.១.៤ ការដផ្សារបដចាកវ ិទ្ា និងការផ្សតេអា
់ ជាាប័ណណ
ដែើម្បីជួយែេ់ឧសា

កម្មប្ែេមានទ្ី តាំងកនុងត្បដទ្សរបស់ខួន
េ រោាភិបាេត្បដទ្សជាដត្ចើន

ដពេថ្មីៗដនោះ បានចាប់ផ្សេ
ត ់ទ្ិញត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុង
ន

កនុងប្ែនយុតាតធិការរបស់ខួន។
េ

ម្អងគភាពផ្សេិរកម្ម

អរថបទ្ព័រ៌មានដេើការអនុវរតដនោះប្ែេមានត្បភពម្កពី Reuters 51

បានបងាាញេម្ែិរពីការអនុវរតដនោះ៖
France Brevets ត្រូវបានោក់ ឲ្យែំ ដណើរការកនុងឆ្នំ២០១១ ជាម្ួយត្បាក់ ១០០ោន អឺរូ ប្ែេ

ក់កណា
ត េបានម្កពីរែា និង

ក់កណា
ត េដទ្ៀរបានពី Caisse des Depots វ ិនិ ដោគិ នត្គប់ ត្គង

ដោយរែាកុងការអភិ
ន
វឌ្ឍដសែាកិចបា
ា រាំង។

Pascal Asselot ត្បធានត្បគេ់អាជាាប័ណណពី France Brevets បាននិោយថា ដោយការ

ត្បម្ូេផ្សតំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាម្ួយកម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញាប្ែេបានទ្ិញពីអាជី វកម្មបារាំង និ ងបរដទ្ស
France Brevets មានបំណងបញ្ុា ោះបញ្ូា េត្កុម្

ុនដផ្សសងដទ្ៀរ ឲ្យចុោះ

រថដេខាដេើអាជាាប័ណណនិង

បង់ កនត្ម្ោភការជូនែេ់រាជវងស។ Asselot បាននិោយថា ត្បសិនដបើ France Brevets អាច
បងាាញេំ

ូរននចំណូេោងកាក់កប កតីសងឃឹម្គឺអាចទាក់ ទាញការវ ិនិដោគឯកជនប្ែេមាននិរនត

ភាព។
របកគំដ

ើញកម្មសិទ្ិធបញ្ញារបស់កូដរ (Korea's Intellectual Discovery)ប្ែេបានចាប់ដផ្សតើម្

កនុងឆ្នំ ២០១០ ចំដពេប្ែេរោាភិបាេមានការត្ពួយបារម្ភថាត្កុម្
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចម្បងៗ

ុនកនុងស្រសុក មានការបារ់បង់

ប្ែេអាចត្បឆ្ំងរបម្កវ ិញដោយត្កុម្

ុនបរដទ្ស

គឺមានទ្ឹក

ត្បាក់ ១៤០ ោនែុោេអាដម្រ ិកននការដបតជាាចិរតរបស់រាជរោាភិបាេ ។
ត្កុម្

ុនធំៗរបស់កូដរខាងរបូង ែូចជាត្កុម្

Electronics បានចុោះ

ុន Samsung Electronics Co Ltd និង LG

រថដេខាជា "ភាគទ្ុនិក" ផ្សតេ់ឲ្យរបកគំដ

ជាថ្នូនឹ ងអាជាាប័ ណណត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មរបស់ខួន។
េ
Chant Kim អនកត្គប់ត្គងទ្ូដៅរបស់របកគំដ

ើញកម្មសិទ្ិធបញ្ញានូវចំណូេបប្នថម្

ើញកម្មសិទ្ិធបញ្ញា បានដត្បៀបដធៀបត្កុម្

ដៅនឹងRPX Corp ប្ែេមានម្ូេោានដៅ San Francisco ប្ែេបានទ្ទ្ួេការការ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ
PLRs

ុន

រដោយ

ោះសមាជិ ករបស់ខួន
េ បុ ប្នតម្ិនបានផ្សតួចដផ្សតើម្បណឹ ត ងដទ្។

ជាទ្ូដៅត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ដោយអងគភាពប្សវងរកការដផ្សារបដចាកវ ិទ្ានិងផ្សតេ់អាជាា

ប័ណណ ដែើម្បីប្សវងយេ់ពីអីវប្ែេអងគភាពែនទ្ដទ្ៀរបានវ ិនិដោគដៅវ ិស័យជាក់ ោក់។ ត្បសិនដបើអងគ
51

http://www.reuters.com/article/2013/03/20/patents-nations-idUSL1N0BZ10C20130320

60

ភាពដផ្សសងដទ្ៀរ បានវ ិនិដោគកនុងបដចាកវ ិទ្ាម្ួយ ជាពិ ដសសត្បសិនដបើ ការវ ិនិដោគដនោះត្រូវបានដធវើ
ដ

ើងជាដត្ចើនឆ្នំម្ុន

វាហាក់មានការរ ំពឹងោងខពស់ថានឹងទ្ទ្ួេែំណឹងពី ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនិងអាច

ទ្ទ្ួេបានឬផ្សដេ់អាជាាប័ណណបដចាកវ ិទ្ាប្ែេមានសកាតនុពេ។

ដៅដពេប្ែេភានក់ងាររោាភិបាេ បានបងាាញពីការចាប់អារម្មណ៍

ើយ ដោយអងគភាពសាជីវកម្មបដចាកវ ិទ្ាធំៗ។ មាន

ត្រូវបានបដងកើរឲ្យបានការអនុវរតជាដត្ចើនឆ្នំម្កដ
ឧទា

រណ៍ត្កុម្

ដពេថ្មីៗកនុងវ ិស័យដនោះវា

ុនជាដត្ចើន ែូចជា Texas Instruments នឹង Tessera ប្ែេមានចំណូេភាគដត្ចើន

ពីការេក់ផ្សេិរផ្សេរូបិយ

បុប្នតបានចាប់ដផ្សតើម្ដធវើការងាកទ្ត្ម្ង់អាជី វកម្មរបស់ខួនដៅអាស្រស័
េ
យជា

ចម្បងដេើចំណូេពីការផ្សតេ់អាជាាប័ណណ។

៥.១.១.៥ ការស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍(R&D)
ែូចបានដ

ើញការខិរខំថានក់ ជារិ កុងអងគ
ន
ភាពកម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញាចត្កភពអង់ ដគេសជាឧទា

រណ៍

ការដត្បើត្បាស់PLRs អាចមានឥទ្ធិពេដេើការសដត្ម្ចចិរតជុំវ ិញការវ ិនិ ដោគកនុងវ ិស័យសិកានិងដែើម្
ទ្ុនគមនត្បាក់ចំដណញកនុងការបដងកើរបដចាកវ ិទ្ាប្ែេមានរនត្ម្សម្ស្រសប
ផ្សេកនុងស្រសុករបស់ត្បដទ្ស។ រោាភិបាេដត្បើត្បាស់ PLRs ដែើម្បីធា
ំដៅរកបដចាកវ ិទ្ានិ ងឧសា

កម្ម ប្ែេនឹ ងធា

ប្ែេអាចបដងកើនផ្សេិរ

ថាការវ ិនិ ដោគកនុង R&D នឹង

ែេ់ការត្បកួ រត្បប្ជង

ដពេអ

ប្ែេមានឥទ្ធិពេខាេំង។

គរកនុងវ ិស័យ

ការយេ់ែឹងពីសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏មានឥទ្ធិខាេំងផ្សងប្ែរដេើ R&D ដោយសារ
េកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺជាសិទ្ិធរារាំងបុគគេែនទ្ និងអាចមានឥទ្ធិពេខាេំងដេើេទ្ធភាព

កនុងការស្រសាវត្ជាវបនតកុងវ
ន ិស័យប្ែេសថិរដត្កាម្វ ិសាេភាពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។ ត្បដទ្សដផ្សសង
គនអនុញ្ញារឲ្យមានការដេើកប្េងចំដ

ោះការស្រសាវត្ជាវដផ្សសងគនទាក់ទ្ងនឹងសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម។ ទ្ំព័រ Wikipedia សតីពីការដេើកប្េងចំដ

ោះការស្រសាវត្ជាវ52 ផ្សតេ់នូវដសចកតីេម្ែិរននត្កបខ័ណឌ

អនតរជារិជុំវ ិញការដេើកប្េងដនោះ ែូចខាងដត្កាម្ៈ

មាត្តា៣០ននកិចាត្ពម្ដត្ពៀងTRIPs របស់ WTO អនុញ្ញារឲ្យមានការដេើកប្េងត្បដភទ្ដនោះ៖
“

សមាជិកទាំងឡាយអាចផ្សតេ់ការដេើកប្េងប្ែេមានកត្ម្ិរចំដ

ត្បគេ់ឲ្យដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឲ្យប្រការដេើកប្េងដនោះម្ិនដធវើឲ្យបោះ
ផ្សេសម្រម្យែេ់អាជីវកម្មធម្មតាននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

52

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

ោះសិទ្ិផ្ទ
ធ ត ច់ម្ុខប្ែេ
េ់ដោយគមនដ

រុ

និងម្ិនដធវើឲ្យខូចខារដោយគមនដ

រុ
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ផ្សេសម្រម្យែេ់ត្បដោជន៍ ស្រសបចាប់ននមាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដោយពិចារណាែេ់ផ្សេ

ត្បដោជន៍ស្រសបចាប់ននររិយជន។”

PLRs ជាវ ិធីសាស្តសតែ៏េក
ែ ុងការកំ
ន
ណរ់ ពីបដចាកវ ិទ្ាប្ែេ

ក់ព័នន
ធ ឹ ងត្បកាសនី យបត្ររកក

កម្ម និងត្បដទ្សណាប្ែេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅជាធរមាន។ ត្បសិនដបើ ការផ្សតួចដផ្សតើម្ R&D
កនុងរំបន់ ជាក់ោក់ ណាម្ួ យ គឺ ជាដគេបំ ណងម្ួយននរបាយការណ៍ ដ
ការដេើកប្េងចំ ដ
ត្កុម្

ោះការស្រសាវត្ជាវកនុងរំ បន់ដ

ោះគួ រត្រូវោក់ បញ្ូា េ។

ុនសាជីវកម្ម ក៏ជាកម្មវរថុននចេករែូ ចគនផ្សងប្ែរ ដៅដពេប្ែេដធវើដសចកតីសដត្ម្ច
ើងកនុងវ ិស័យដនោះ ក៏ ែូចជាដែើម្បីគំត្ទ្ែេ់ការត្គប់

ចិរត R&D និង PLRs គឺភាគដត្ចើនបានបដងកើរដ
ត្គង។ ឧទា
ចំដ

រណ៍ជាក់ោក់ ែ៏េព
ែ ីបញ្ញ
ា ដនោះ គឺ Safe Harbor exemptions ប្ែេអាចអនុញ្ញារ

ោះសកម្មភាព R&D កនុងការ

សតីពីការដេើកប្េងចំដ

ក់ព័នធនឹងការបដងកើរឱសថ្ទ្ូដៅ(generic drugs)។ ទ្ំព័រ Wikipedia

ោះការស្រសាវត្ជាវ53 ពិភាកាសាថនភាពដនោះផ្សងប្ែរៈ

កនុងចាប់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ការដេើកប្េងចំ ដ
exemption
ពិដសស

ោះការពិភាកាពីចាប់សីព
ត ី

គឺជាការដេើកប្េងចំដ

ោះការស្រសាវត្ជាវ ឬ safe harbor

ោះសិទ្ិធប្ែេទ្ទ្ួេបានពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ែេជា

ក់ព័នធជាម្ួយនឹងឱសថ្។ តាម្រយៈការដេើកប្េងដនោះ ដោយម្ិនគិរពីសិទ្ិធត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម ការដធវើការស្រសាវត្ជាវនិងដរសតសត្មាប់ដរៀបចំសុំការអនុញ្ញារ ែូចជា ការដធវើការស្រសាវត្ជាវ
ដោយ FDAកនុងស

បញ្ាប់រយៈដពេការ

រែាអាដម្រ ិក ម្ិនប្ម្នជាការរ ំដោភបំ
រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ

នសត្មាប់ រយៈដពេកត្ម្ិរម្ួយ ម្ុនដពេ

ោះដទ្។ ការដេើកប្េងដនោះ អនុ ញ្ញារឲ្យផ្សេិរករ

ទ្ូដៅ ដរៀបចំឱសថ្ទ្ូដៅជាម្ុនដពេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្សុរកំណរ់។
កនុងស

រែាអាដម្រ ិក ការដេើកប្េងដនោះ ជាបដចាកដទ្សដៅផ្សងប្ែរថា § ២៧(e)(១)ការដេើក

ប្េង ឬ ការដេើកប្េង Hatch-Waxman។ រុោការកំពូេស

រែាអាដម្រ ិក ថ្មីៗដនោះ បានចារ់ទ្ុក

វ ិសាេភាពននការដេើកប្េង Hatch-Waxman កនុងដរឿង Merck v. Integra។ រុោការកំពូេបាន
សដត្ម្ចថាេកេនិក
ត ៈដេើកប្េងពីការរ ំដោភបំ

នរាេ់ការដត្បើត្បាស់សមាសធារុ ប្ែេទាក់ទ្ងនឹង

ការបញ្ូជ នព័រ៌មានដៅរាជរោាភិបាេដៅតាម្ចាប់ត្គប់ត្គងការផ្សេិរ ការដត្បើត្បាស់ ឬ ប្ចកចាយ
ឱសថ្។

ដៅកាណាោ ការដេើកប្េងដនោះ ត្រូវបានដគដៅថា បទ្បបញ្ារិត Bolar ឬ Roche-Bolar ប្ែេ
ដឈាមោះដនោះត្រូវបានោក់ប ា ប់ពីដរឿងកតី Roche Products v. Bolar Pharmaceutical ។
53

Ibid
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ដៅស

ភាពអឺរប
ុ គឺបានោក់ឲ្យមានការអនុញ្ញារការដេើកប្េងែូចគនដនោះប្ែរ តាម្

EC

Directives 2001/82/EC (ប្ែេបានដធវើវ ិដសាធនកម្មដោយDirective 2004/28/EC ) និង

2001/83/EC(ប្ែេបានដធវើវ ិដសាធនកម្មដោយ Directives2002/98/EC, 2003/63/EC, 2004/24/EC
and 2004/27/EC)។
ទាំងកនុងបរ ិបទ្រោាភិបាេ និងត្កុម្

ុនសាជីវកម្ម PLRs គឺជាឧបករណ៍ែ៏មានសារៈសំខាន់

ោះការប្សវងយេ់ពីបរ ិសាថនននការត្បកួរត្បប្ជងជុំ វ ិញការស្រសាវត្ជាវពីវ ិស័យប្ែេមានត្បដោជន៍

ចំដ

និងរកឲ្យដ

ើញថាត្កុម្ណាម្ួយប្ែេមានចំណាប់អារម្មណ៍កនុងការផ្សតួចដផ្សតើម្ការស្រសាវត្ជាវបនតមានដសរ ី

ភាពដធវើប្បបដ

ោះរដៅដទ្ៀរ។

៥.១.២ ការដត្បើត្បាស់សត្មាប់អាជីវកម្មឬសាជីវកម្ម

ដៅដពេប្ែេមានភាពជាន់ គនម្ួ យចំនួនរវាងការដត្បើ ត្បាស់ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម និង PLRs សត្មាប់ការសដត្ម្ចចិរតពីដគេនដោបាយរបស់រាជរោាភិបាេ ដៅដត្កាម្កាេៈ
ដទ្សៈប្ែេឧបករណ៍ទាំងដនោះ ប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់អាជីវកម្ម ឬសាជីវកម្ម អាចមានភាព
ខុសគន។ វ ិធីសាស្តសតដត្បើត្បាស់ដែើ ម្បីបដងកើរ PLRs ដៅដត្កាម្កាេៈដទ្សៈទាំងពីរ មានភាពត្បហាក់
ត្បប្

េគន បុប្នត ការអនុវរតទាំងកនុងរយៈដពេខេី និ ងរយៈដពេប្វង អាចមានភាពខុសគនែ៏គួរឲ្យករ់

សមាគេ់។

៥.១.២.១ ការត្គប់ត្គងគូត្បកួរត្បប្ជង
ការត្បកួរត្បប្ជង គឺជាដគេការណ៍ប្ែេមានជាប់
ម្ិនអាចរកឧសា
ត្កុម្

ក់ព័នធនឹងអាជីវកម្ម ដ

ើយវាដសាើរប្រ

កម្មដជាគជ័យ ប្ែេគមនការត្បកួរត្បប្ជងជាម្ួយអងគភាពប្ែេដកងចំដណញដេើ

ុនដផ្សសងដទ្ៀរកនុងទ្ី ផ្សារ។ ដោយសារអាជី វកម្ម មានការត្បកួរត្បប្ជងជាម្ួ យអាជី វកម្មដផ្សសង

ដទ្ៀរ ការប្សវងយេ់ពីេទ្ធភាព ធនធាន និងជំ

ញរបស់គូរត្បកួរត្បប្ជង កាេយជាធារុគនេឹោះ ម្ួយនន

យុទ្ធសាស្តសតសាជីវកម្ម។
គំនិរទាំងដនោះជាទ្ូដៅ

ក់ព័នន
ធ ឹង Sun Tzu កនុងដសៀវដៅសតីពី សិេបៈននការដធវើសន្តងាគម្ Art

of War ប្ែេគរ់បាននិោយថាៈ

ត្បសិនដបើអនកសាគេ់សត្រូវនិ ងសាគេ់ខួនឯង
េ

ទាំងម្ួយរយដ

ោះដទ្។

ត្បសិនដបើអនកសាគេ់ខួនឯង
េ

អនកម្ិ នចាំបាច់ខាេចពី េទ្ធផ្សេននការត្បយុទ្ធ
បុ ប្នតម្ិនសាគេ់សត្រូវ

រាេ់ការទ្ទ្ួេបាន

ដជាគជ័យ អនកនឹងទ្ទ្ួេរងការបរាជ័យផ្សងប្ែរ។ ត្បសិនដបើ អក
ន ម្ិ នសាគេ់ទាំងខេួនឯងនិ ងសត្រូវផ្សង
ដ

ោះ អនកនឹងបរាជ័យដៅរាេ់ការត្បយុទ្ធ។
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គំនិរដនោះ
ចំដ

ប្រងប្រត្រូវបានដគយកម្កអនុវរតចំដ

ោះយុទ្ធសាស្តសតអាជីវកម្ម

និងជាពិដសស

កម្មប្ែេដផ្ទតរដេើវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។ PLR ប្រងប្រដ្េើយរបដៅនឹងសំណួរែំបូងនន

ោះឧសា

ដរើគូរត្បកួរត្បប្ជងរបស់ខំុមា
ា នសិទ្ិ ត្ធ បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុងវ
ន ិស័យប្ែេមាន

ប្ផ្សនកយុទ្ធសាស្តសត

ើយកនុងវ ិស័

ត្បដោជន៍ប្ែរឬដទ្? ពួកដគក៏ដេើកនូវសំណួរប ា ប់ផ្សងប្ែរ ដរើពួកដគមានចំនួនបុ ម នដ
យបដចាកវ ិទ្ាណាខេោះប្ែេដគត្គបែណតប់ ?
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

អាចផ្សតេ់ចំដណោះែឹង

ែេ់កត្ម្ិររបស់អនកជំ

ញប្ផ្សនកត្បកួរ

ត្បប្ជង ដពេដវោ និ ងការវ ិនិ ដោគ បប្នថម្ដៅដេើផ្សតេ់សិទ្ិ រា
ធ រាំងអនកែនទ្។ ពួ កវាកាន់ ប្រមានសារៈ

កម្មបដចាកវ ិទ្ាធំ ៗ ដោយសារខេឹម្សារកនុងឯកសារត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ត្រូវ

សំខាន់កុងឧសា
ន

បានដបាោះពុម្ពផ្សាយប្រកនុងត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និ ងគមនការពិ ពណ៌
ពុម្ពផ្សាយដផ្សសងដទ្ៀរ។

៥.១.២.២ ការត្រួរពិនិរយបដចាកវ ិទ្ា
ត្កុម្
កនុងឧសា

ុនសាជីវកម្ម ជាទ្ូដៅ មានទ្ំ

កម្មឱសថ្ គមនត្កុម្

ដៅកនុងត្បដភទ្ននការដបាោះ

ក់ទ្ំនងនឹងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាជាក់ោក់ ។ ឧទា

ុនម្ួយណាអាចមានជំ

ញកនុងត្គប់ ដរាគវ ិនិ ច័យ
ឆ ដ

រណ៍

ោះដទ្។ ត្កុម្

ុនភាគដត្ចើន ដផ្ទតរសំខាន់ ដេើវ ិស័យម្ួយចំនួនរូចប្របុដណាណោះ និងដផ្ទតរការខិរខំត្បឹងប្ត្បងរបស់

ដគកនុងវ ិស័យទាំងដនោះ ដែើម្បីរារាំងបុ គេ
គ ដផ្សសងដទ្ៀរ។ អាចមានគូ ត្បកួ រត្បប្ជងជាក់ ោក់ ប្ែេអងគ
ភាពនឹងត្រូវដធវើការត្រួរពិនិរយ បុប្នតគឺមានការទ្ទ្ួេសាគេ់ថានវវបបកម្មអាចដចញពី ត្បភពប្ែេម្ិន
បានរ ំពឹងទ្ុក ដ

ើយែរាបណាវាត្គបែណតប់ដេើវ ិស័យប្ែេមានត្បដោជន៍ ត្កុម្

ុ នដ

ោះនឹងប្សវង

យេ់ពីការអភិវឌ្ឍថ្មីទាំងដនោះ ដោយម្ិនគិរពីត្បភពរបស់វា។

ជាដរឿយៗ អងគភាពនឹ ងងាកដៅរកទ្ី ផ្សារថ្មី ឬចូេដៅកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាថ្មី ប្ែេពួកដគគមន

បទ្ពិដសាធន៍ផ្ទាេ់ពីម្ុនម្ក។ ដៅដពេមានការដធវើែូចដនោះ PLR អាចផ្សតេ់នូវបញ្ញាខាេំងែេ់រួអងគ
កំពូេ រកកករ និងអនុ ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ាប្ែេ
ទ្ិននន័យកនុងនែ ត្កុម្
ែនទ្ដទ្ៀរ។
PLR

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យប្ែេមានត្បដោជន៍ ។ ដោយមាន

ុនអាចកំណរ់ ថាដរើ ពួកដគនឹ ងអភិ វឌ្ឍបដចាកវ ិទ្ាថ្មី ឬដសនើសុំបដចាកវ ិទ្ាពី បុគេ
គ

តាម្បដចាកវ ិទ្ាបានដផ្ទតរដេើវ ិសាេភាព

ប្ែេខុ សពី ការដផ្ទតររបស់គូត្បកួរត្បប្ជង

និងមានភាពសកតិសម្សត្មាប់ផ្សេ
ត ់ម្ូេោានននការចងត្កងព័ រ៌មានេម្ែិរ

ក់ ព័នធនឹងវ ិស័យជាក់

ោក់។ ដៅដពេប្ែេទ្ទ្ួេបានចំដណោះែឹងម្ូេោាន ការត្រួរពិនិរយបនតក៏អាចបដងកើរដ

ើង ដោយ

ដត្បើត្បាស់ PLR ជាម្ូេោានផ្សងប្ែរ។
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៥.១.២.៣ ការរួម្បញ្ូា េគន និងការទ្ិញយក

អងគភាពប្ែេយេ់ែឹងពីបដចាកវ ិទ្ា នឹ ងដម្ើ េដ

សកតិសម្របស់វា បប្នថម្ចំដ

ើញដេើផ្សេត្បដោជន៍នននវវបបកម្មនិងភាព

ោះដសែាកិចាប្បបត្បនពណីនិងកតាកែំដណើរការននទ្ីផ្សារ ដៅដពេសដត្ម្ច

ថាដរើ ទ្ិញយក ឬ រួម្បញ្ូា េគនជាម្ួយត្កុម្
ត្រឹម្ត្រូវ គឺមានភាពចាំបាច់ដែើម្បីធា

ុនដផ្សសងដទ្ៀរ។ បដចាកវ ិទ្ាប្ែេប្ផ្សែកដេើការវាយរនម្េ

ថាត្កុម្ពីរ មានភាពសកតិសម្នឹងគន ដ

ដត្បើត្បាស់ដែើម្បីកំណរ់ ចំនួនននភាពជាន់គនរបស់បដចាកវ ិទ្ាទាំងដនោះ។
វាជាដរឿងធម្មតា

ើយជាដរឿយៗត្រូវបាន

ប្ែេដៅដពេប្ែេអងគភាពពី រដធវើការដេើវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាប្រម្ួយ

ពួកដគ

បានដត្ជើសដរ ើសដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតដផ្សសងគនកនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា សំខាន់ ៗ។ កនុងករណីដនោះ ត្កុម្
ុន

ម្ូេដ

បានបំដពញបប្នថម្ឲ្យគនដៅវ ិញដៅម្ក
រុននការរួម្បញ្ូា េគនដនោះ

ដ

ើយអាចមានការដេើកដ

ើងោងរ ឹងមាំដែើម្បីគំត្ទ្

ជាពិដសសដៅដពេប្ែេការរួម្បញ្ូា េគន

សាស្តសតសំខាន់ៗទាំងអស់សត្មាប់ ដត្បើត្បាស់បដចាកវ ិទ្ា។
ដត្កាម្កាេៈដទ្សៈខុសគន ជួនកាេត្រូវរកឲ្យដ
សូវសំខាន់ ប្ែេមានស្រសាប់ ចំដ
ុនធំ និងចំរោះ
ុ ជារិ ឬ ត្កុម្

ោះត្កុម្

រយៈដពេខេី។
កនុងទ្ិែភា
ា ពណាម្ួយននទ្ិែាភាពទាំងដនោះ

ជាម្ួយត្កុម្

ុនដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ

ើញថា ការទ្ិញយកអាចផ្សតេ់េទ្ធភាពម្ិន

ុនប្ែេទ្ិញយក។ ទ្ិែភា
ា ពដនោះ អាចដកើរដ

ុនប្ែេមានការ

កាន់ប្រេម្ែិរដេើអងគភាពប្ែេ

ត្គបែណតប់ ដេើវ ិធី

ើងចំដ

ោះត្កុម្

ក់ ព័នធនឹងការរួម្បញ្ូា េជាដត្ចើ ន ឬការទ្ិ ញយកកនុង
PLRs

ជាទ្ូដៅត្រូវបានបដងកើរដ

ើងដែើម្បីដផ្ទតរ

ក់ ព័នធ និ ងគដត្មាងសតីពីរដបៀបបញ្ូា េធនធាន កនុងការដត្បៀបដធៀប
ក់ ព័នធនឹងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។

៥.២ ការជត្ម្ុញឲ្យមានការបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដោយមានការត្កដ

កដម្ើ េម្ូេដ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង ការ
កនុងការត្កដ

រុប្ែេអងគភាព

ចាប់ អារម្មណ៍កនុងការវ ិភាគព័រ៌មាន

ក់ព័នធជាម្ួយការដធវើការសដត្ម្ចជាយុទ្ធសាស្តសត វាចាំបាច់ផ្សងប្ែរ

កដម្ើេទ្ិ ែភា
ា ពនន PLRs ជាពិដសស និងរដបៀបប្ែេអាចសដត្ម្ចបានេទ្ធផ្សេជាអរិ

បបរមា។

កនុងជំពូកទ្ី៨ ប្ផ្សនកនីម្ួយៗនិ ងការវ ិភាគជាក់ោក់នឹងត្រូវបានកំ ណរ់ បុ ប្នតកុងប្ផ្សន
ន
កដនោះ រនម្េ

ក់ព័នន
ធ ឹ ងរបាយការណ៍ជាពិដសសចំដ
ត្រូវបានដេើកដ

ោះអរិ ថ្ិជនប្ែេប្ផ្សែកដេើបដចាកវ ិទ្ា អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច

ើង ។
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៥.២.១ ដរើរបាយការណ៍សត្មាប់នរណា?
ដែើម្បីឲ្យ PLR មានឥទ្ធិពេខាេំង អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ចត្រូវប្រអានវាម្ុនដគ។ ការពិចារណាពីរ
សំខាន់ៗ កនុងការកំណរ់ថាដរើ PLR នឹងត្រូវបានដគអាន និងអនុវរតតាម្បានេែ គឺអាស្រស័យដេើសាថន
ភាពអរិថ្ិជនរបស់អនកកនុងអងគភាព និ ងព័រ៌មានផ្ទាេ់ខួនរបស់
េ
ដគប្ែេមានកនុងប្បបបទ្។
ជាឧទា
កំ

រណ៍ ពិចារណាែំបូ ម នខាងដត្កាម្ប្ែេបងាាញដៅត្បរិបរតិការកនុងអងគភាពៈ54

ុសធំ បំផ្សុរប្ែេខាំុដ

គននឹងវ ិធី ប្ែេពួ កដគបងាាញចំ ដ

ើញម្នុ សសដធវើ
ោះស

គឺ ពួកដគបងាាញដៅអនកត្គប់ ត្គងជាន់ ខស
ព ់តាម្វ ិធី ែូច

ដសវ ិករបស់ដគ ឬត្កុម្របស់ដគ។ចងចាំថាឋានៈកាន់ប្រខពស់

របស់បុគគេដៅកនុងអងគភាព រូបភាពកាន់ ប្រធំនិងកាន់ប្រដត្ចើន ននបញ្ញ
ា ប្ែេដគនឹងត្រូវត្ប
ការគិរពី ដ

ើងឋានៈននការត្គប់ត្គង

គឺែូចនឹងឧធមាភគចត្កប្ែេដ

កាន់ប្រខពស់។ ដៅកត្ម្ិរម្ូេោាន អនកអាចដ
ដ

ើងកាន់ប្រខពស់ អនកអាចដម្ើេដ

ើញវរថុប្រដៅចំ ដ

ើងកាន់ ប្រខពស់

ម្ ។

ដៅកនុងេំ

ោះម្ុ ខអនកបុ ដណាណោះ បុ ប្នតដៅដពេអនក

ើញកាន់ប្រឆ្ាយ។

ដនោះមានន័យថា ដៅដពេអនកបងាាញែេ់អក
ន ត្គប់ត្គងថានក់ខស
ព ់ អនកចាំបាច់ត្រូវគិរអំពីបញ្ញ
ា
និងការត្ប

ម្

ពីត្ជុងការគិររបស់ពួកដគ ម្ិនប្ម្នពីទ្សសនៈរបស់អនកដ

របស់អក
ន ដែើម្បីបងាាញពីអនកប្ែេអនកដេើកដ
កម្មរបស់ត្កុម្

ោះដទ្។ វាជាការងារ

ើងឲ្យស្រសបតាម្ដគេដៅ ទ្សសនៈវ ិស័យ និ ងដបសក

ុ ន។

ក៏ជាចាំបាច់ កុងការទ្ទ្ួ
ន
េសាគេ់ថា

មានទ្ំ

ក់ ទ្ំនងផ្សាុយគនរវាងសារៈសំខាន់ ននរួ

ទ្ី របស់

អរិថ្ិជនអនកកនុងអងគភាព និ ងរយៈដពេប្ែេផ្សតេ់ឲ្យអនកវ ិភាគកនុងការបងាាញែេ់ពួកដគ។ ជាទ្ូ ដៅ
ែូចពិភាកាដៅប្ផ្សនកប ា ប់ េកេណៈសំខាន់បំផ្សុរនន PLR គឺការប្ត្បកាេយទ្ិននន័យដៅជាបញ្ញានិង
ទ្សសនៈ ប្ែេ

ំឲ្យសនសំដពេដវោរបស់អរិថ្ិជនកនុងការដធវើការដោយខេួនឯង។ កនុងប្ផ្សនកដនោះ ការ

អនុវរតខុសគនននដពេដវោ ដពេដវោប្ែេមានដែើម្បីប្ចករ ំប្េកទ្ិែាភាពសំខាន់ៗននការស្រសាវត្ជាវ
នឹងត្រូវបានពិភាកា។ PLRs គួ របញ្ូា េកនុងដសចកតីសដងេបត្បរិបរតិ ដ

ើយត្បសិនដបើដនោះជាប្ផ្សនកប្រ

ម្ួយប្ែេអរិថ្ិជនអាន វាចាំបាច់ ត្រូវបញ្ូា នសារ ឬទ្សសនៈប្ែេអនកវ ិភាគចង់បងាាញ។ ពិចារណា
ដេើការបដងកើរទ្ត្ម្ង់ខុសគននន PLR ប្ែេសម្ស្រសបចំ ដ
អនតរកម្មនឹងវា។

ោះរួ

ទ្ី ដផ្សសងៗគនកនុងអងគភាព ប្ែេមាន

វាចាំបាច់ ត្រូវដធវើការពិចារណាផ្សងប្ែរពីអនកដត្បើត្បាស់ PLR និ ង គិរអំ ពីវ ិធីប្ែេពួកដគែំ ដណើរ

54

http://www.impressionmanagement.com/blog/09-24-2010/presentation-skills-37
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ការនិងវ ិភាគព័រ៌មាន។

ត្រឹ ម្កត្ម្ិរម្ួ យ

ពិភាកាខាងដត្កាម្ៈ55

ម្នុ សសមានក់ អាចពិចារណាខួរខាងសាតឬ
ំ ខាងដ្វង

អនុដោម្តាម្ត្ទ្ឹសីនត នភាពេុបដេើខួរខាងសាតឬ
ំ ខាងដ្វង
គិរខុសៗគន។

ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ

ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ឧទា

ែូច

ខួរមាេងៗត្គប់ត្គងត្បដភទ្ននការ

ដគនិោយថាម្នុសសចូេចិរតត្បដភទ្ននការគិរម្ួយជាងត្បដភទ្

រណ៍ ដគនិោយថាម្នុសសមានក់ប្ែេដត្បើត្បាស់ខួរខាងដ្វង

មានដ

រុផ្សេ

មានការវ ិភាគ និ ងពិរត្បាកែជាង ចំ ប្ណកឯម្នុ សសប្ែេដត្បើត្បាស់ខួរខាងសាតំ មានការយេ់ដ
ត្រូវដ

រដពញដោយគំនិរ និងភាពអរតដ
ការស្រសាវត្ជាវ

េម្ែិរ

ើញ

ម្័រ។

ដពេថ្មីៗ បានបងាាញថាភាពខុសគនដនោះ គឺមានភាពសាម្ញ្ា បំផ្សុរ។

ត្ទ្ឹសី ត

ក់ព័នន
ធ ឹង Socionics ផ្សតេ់នូវវ ិធីសាស្តសតេម្ែិរជាងវ ិធី សាស្តសតននការដរៀនសូត្រប្ផ្សែកដេើត្បដភទ្

បុគគេិកេកេណៈនន Myers-Briggs ។ ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពី Socionics អាចរកបានកនុងដគ

ទ្ំ ព័រៈ

https://en.wikipedia.org/wiki/Socionics

ដៅដពេបដងកើរ
ប្ែេជាអនកចង់ដ

PLR

ត្រូវពិចារណាថាដរើ អរិ ថ្ិជនសំខាន់

ើញវឌ្ឍនភាពត្រឹម្ត្រូវប្ែេឈានែេ់ការសននិោាន

ប្ែេឆ្ប់អនុវរតការស្រសាវត្ជាវនិងផ្សេបោះ

គឺជាអនកប្ែេមានគំនិរវ ិភាគ
ឬ

ជាអនកពូប្កស្រសដម្ើស្រសនម្

េ់ននសញ្ញាណននការយេ់ែឹងជាម្ុនរបស់ដគ។

ការេែកុងការពាោម្កំ
ន
ណរ់ត្បដភទ្ននអនកគិរទាំងពីរ

វាជា

បុប្នតត្រូវផ្សតេ់អាទ្ិភាពែេ់ត្បដភទ្បុគេ
គ ិក

េកេណៈរបស់អរិថ្ិជនសំខាន់។

៥.២.២ ដរើវាជួយសនសំដពេដវោអរិថ្ិជនដោយរដបៀបណា?
ផ្សេិរផ្សេប្ែេមានរនម្េបំផ្សុរ

ប្ែេPLRផ្សតេ់ឲ្យអនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច

គឺការសនសំដពេ

ដវោ។ PLR យកទ្ិននន័យដៅ និងទ្ិននន័យម្ិនទាន់ែំដណើរការដត្ចើន និងភាពេម្ែិរននការបដងកើរ និង
បញ្ញាប្ផ្សែកតាម្ការវ ិភាគ ដ
ប្ែេមានជំ
ោក់

ញ។

ើយហាក់ សំខាន់ ជាងដនោះដទ្ៀរ គឺការបកស្រសាយេទ្ធផ្សេដោយអនកវ ិភាគ

អនកវ ិភាគត្រូវទ្ទ្ួេខុសត្រូវចំដ

ោះការអនុវរតបញ្ញាចំដ

ោះបរ ិបទ្អាជីវកម្មជាក់

ក់ព័នន
ធ ឹងការសដត្ម្ចចិរត និងផ្សតេ់នូវអនុសាសន៍ប្ែេអរិថ្ិជនអាចអនុវរតតាម្បាន។ អរិ -

ថ្ិជន កំពុងប្សវងរកអនកវ ិភាគដែើម្បីផ្សេ
ត ់នូវដោបេ់ជំ
ដគដេើត្បធានបទ្ ម្ិនប្ម្នទ្ិននន័យធម្មតាដ

ញ និ ងទ្សសនៈប្ផ្សែកដេើចំដណោះែឹ ងរបស់ពួក

ោះដទ្។

ជួនកាេ ដនោះអាចជាការងារេំបាក ដ

ើយ PLRs ជាដត្ចើន បានផ្សតេ់នូវដសចកតីសដងេប

ទ្ិននន័យ ដោយគមនចារ់វ ិធានការបប្នថម្ននការបកស្រសាយេទ្ធផ្សេ តាម្ទ្សសនៈជាក់ោក់ប្ែេ
55

http://psychology.about.com/od/cognitivepsychology/a/left-brain-right-brain.htm

ំ
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ដៅរកការដចញរបាយការណ៍ែំបូង។
ចាំបាច់ត្រូវទ្ទ្ួេសាគេ់ផ្សងប្ែរថា
ត្បកាយនីយបត្ររកកកម្មដទ្ ដ

អរិថ្ិជនម្ិនចាំបាច់យេ់ែឹងពីភាពខុសគនននព័រ៌មាន

ើយអាចមានការបកស្រសាយទ្ិនន
ន ័យខុស ត្បសិនដបើពួកដគម្ិនផ្សតេ់នូវ

ដសចកតីសននិោានប្ែេទាញដចញពី ការវ ិភាគ។
ត្បភពទ្ិននន័យែ៏សំខាន់ដនោះ

ការមានការបកស្រសាយពីអនកវ ិភាគប្ែេមានជំ

ក៏អាចជួយែេ់អក
ន ដធវើដសចកតីសដត្ម្ច

ឲ្យរួចផ្សុរពី ការអភិវឌ្ឍជំ

ញ
ញ

ផ្ទាេ់ខួនផ្សងប្ែរ។
េ
៥.២.៣ ដរើវាជួយបប្នថម្រនម្េែេ់ែំដណើរការសដត្ម្ចចិរោ
ត ងែូចដម្តច?
ការសដត្ម្ចចិរតភាគដត្ចើន ត្រូវបានដធវើដ

ើងដោយគមនបញ្ញាត្រឹ ម្ត្រូវ ឬការវ ិភាគ

ំដៅរក

ហានិភ័យខពស់។ ជាពិដសស អនកត្គប់ត្គងជាន់ខពស់ហាក់អាស្រស័យដេើបណា
ត ញអនកត្បឹកាដោបេ់
ត្បហាក់ត្បប្
កនុងឧសា

េគនប្ែេផ្សាុយពីការសដត្ម្ចចិរប្ត ផ្សែកដេើទ្ិននន័យសត្មាប់បដងកើរយុទ្ធសាស្តសតអងគភាព ។

កម្មដែើ រដោយបដចាកវ ិទ្ា បរ ិមាណទ្ិ ននន័យប្ែេមាន និងភាពសមុត្គសាមញននបញ្ញ
ា ជុំ វ ិញ

ែំដណើរការសដត្ម្ចចិរត ជាប្បបអាស្រស័យដេើបណា
ត ញផ្ទាេ់ខួនបានបដងក
េ
ើននូវហានិភ័យប្ែេអាចមាន
េទ្ធផ្សេទាបជាងការរ ំពឹងទ្ុក។
ការវ ិភាគទ្ិននន័យ

អនុញ្ញារឲ្យមានការប្សវងរកជដត្ម្ើសប្ែេមាន

ព័រ៌មានពីម្ុនប្ែេម្ិនត្រូវបានដេើកម្កពិចារណា

រួម្ទាំងបានអនុញ្ញារឲ្យ

ដែើម្បីឈានដៅែេ់ការសដត្ម្ចចិរជា
ត េកេណៈ

ត្បព័នធ។ ដោយសារប្រជដត្ម្ើសនិងព័រ៌មានដត្ចើន ត្រូវបានដគពិចារណាពីហានិភ័យប្ែេ

ក់ព័នធនឹង

ការបដងកើរយុទ្ធសាស្តសត ឬការសដត្ម្ចចិរតជាក់ោក់ មានកត្ម្ិរទាប។ ហានិភ័យម្ិនអាចេុបបំបារ់
ទាំងស្រសុងដ

ោះដទ្

បុប្នតដៅដពេទ្ិនន
ន ័យប្ែេមានត្រូវបានដគវ ិភាគ

បប្នថម្ដផ្សសងៗដទ្ៀរ វាផ្សតេ់នូវភាពដជឿជាក់ ប្ែេអនុសាសន៍ដសនើដ
ជាទ្ីដពញចិរស
ត ត្មាប់អាជីវកម្ម។

ដោយដត្បើ ត្បាស់វ ិធាននិងវ ិធី

ើង បាន្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពីេទ្ធផ្សេគួ រ

ពីទ្សសនៈអនកវ ិភាគ ដគអាចទ្ទ្ួេបានេទ្ធផ្សេប្ែេមានរនម្េបំផ្សុរដៅដពេប្ផ្សនការបងាាញ

ពីអនុសាសន៍ ននការស្រសាវត្ជាវត្រូវបានបដងកើរដ
ត្បប្

េចំដ

ើង

ដ

ើយការអនុវរតន៍និងឥទ្ធិពេប្ែេត្បហាក់

ោះអងគភាព ត្រូវបានបញ្ញ
ជ ក់ចាស់ោស់។ ជាក់ប្សតងតាម្ការនិោយ វារត្ម្ូវឲ្យមាន

ការផ្សតេ់ដោបេ់

ការគំត្ទ្តាម្រយៈការបកស្រសាយការវ ិភាគទ្ិ នន
ន ័យ

និងផ្សតេ់ទ្ិែភា
ា ពអាជីវកម្ម

សត្មាប់អនុវរតពីដេើវាបាន។
៥.២.៤ ដរើអក
ន ដត្បើត្បាស់វាយរនម្េត្បសិទ្ភា
ធ ពននរបាយការណ៍ោងែូចដម្តច?
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ែូចបានដេើកដ
ដត្ចើន ដ

ើងតាំងពីជំពូកែំបូង ការបដងកើរ PLR គឺដត្បើត្បាស់ដពេដវោនិងការចំណាយ

ើយវាចាប់ដផ្សតើម្ចាប់តាំងពីដពេអងគភាពកំពុងដរៀបចំ

យេ់ែឹងពីរដបៀបប្ែេអនកដត្បើត្បាស់វាយរនម្េ

PLR

សដត្ម្ច ត្រូវបានដគដពញចិរត។
ជាទ្ូដៅ ចំដ

ដ

ោះ PLR

ិរញ្ា វរថុ ឬការវ ិនិដោគសំខាន់ៗ។ ការ

គឺ ជាធារុែ៏សំខាន់ កុងការធា
ន

ការវាយរនម្េគឺត្រូវពិនិរយដេើថាដរើមានសំណួរគឺសួរបានត្រឹម្ត្រូវឬដទ្

ើយពួកវាត្រូវបានវ ិភាគត្រឹ ម្ត្រូវប្ែរឬោងណា។ វាកំណរ់ពីភាពសម្ដ

ភាពយុរិតធម្៌ននសកម្មភាព

ថាផ្សេិរផ្សេ

ទាក់ទ្ងនឹងការសដត្ម្ចចិរត

រុសម្ផ្សេ និងបញ្ញ
ជ ក់ពី

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណួរ។ ជាចុងដត្កាយ វា

កំណរ់ពីត្បសិទ្ធភាពននេទ្ធផ្សេ ឬ ពីរដបៀបប្ែេដពេដវោនិងការខិរខំត្បឹងប្ត្បង

ក់ព័នធ PLR

ត្រូវបានបំប្េងដៅជាេទ្ធផ្សេ និងផ្សតេ់នូវរនម្េែេ់ែំដណើរការសដត្ម្ចចិរត។
ការយេ់ែឹងពីបទ្ោានទាំងដនោះ
រនម្េរបសនងោងេែចំដ

ំដៅរកការបដងកើរ PLR ប្ែេមានរនម្េខស
ព ់ ប្ែេផ្សតេ់នូវ

ោះការវ ិនិ ដោគវ ិញ និងមានហានិភ័យទាប

បដចាកវ ិទ្ា។ ដៅដពេប្ែេអនកែឹ ក

ំអាជី វកម្ម ោក់ បងាាញរបាយការណ៍ប្បបដនោះ ដ

រដបៀបប្ែេវាផ្សតេ់បញ្ញាសំខាន់ៗ ដគប្រងប្រ
ដៅដពេអនុវរត។

ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរប្ត ផ្សនក
ើយរកដ

ើញពី

ំគនំចង់ បញ្ូា េធារុទាំងដនោះកនុងដគេបំ ណងចម្បងៗ

ជំពូក្ទី៦

ក្ិចចការពាក្់ព័នធនឹង្ការវិភាគ្ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មមនិង្ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្ក
ក្មម
ដៅដពេដធវើការវ ិភាគទ្ិនន
ន ័យ

ការដត្បើ ត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់របាយ

កាណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLR) ឬ សត្មាប់គដត្មាងវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគ
ដត្ចើន ដគមានម្ុខងារ ឬការងារជាក់ោក់ម្ួយចំនួន ប្ែេអនកវ ិភាគត្រូវពិ ចារណាកនុងការដត្បើ ត្បាស់។
បប្នថម្ដៅដេើសម្រថភាពវ ិភាគ

ការងារម្ួ យចំនួនគឺ

ក់ព័នធនឹងការដរៀបចំ ទ្ិននន័យសត្មាប់ការវ ិភាគ

បនតប ា ប់ចំប្ណកអនកដផ្សសងដទ្ៀរផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់បងាាញនូវេទ្ធផ្សេប្ែេទ្ទ្ួេបានពីកិចា
ការវ ិភាគ។

ជំពូកដនោះកំណរ់និងបងាាញពីកិចាការដផ្សសងៗ
និង PLRs ដ

ើយផ្សតេ់ការពនយេ់ពីឧបករណ៍ប្ែេដត្បើ ត្បាស់សត្មាប់វ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងឧបករណ៍ប្ែេដសនើដ
ការត្កដ

ក់ព័នធនឹងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ើងជាដត្ចើ នដទ្ៀរប្ែេអាចដត្បើត្បាស់កុងការអនុ
ន
វរតកិចកា
ា រនីម្ួយៗ។ ដោយ

កដម្ើេជាត្បព័នធននកចិកា
ា រទាំងអស់ដនោះប្ែេជាទ្ូដៅ

ក់ព័នន
ធ ឹង PLRs

អនកវ ិភាគអាច
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ពិចារណាពីជដត្ម្ើស

ប្ែេមាន និងសដត្ម្ចថាធារុ ណាខេោះប្ែេត្រូវបញ្ូា េកនុងការសិការបស់

ពួកដគ។
៦.១ ទ្ិនន
ន ័យដោយប្

ក និងការចងជាត្កុម្

ការសំអារទ្ិនន
ន ័យ និងការចងជាត្កុម្ គឺជាែំដណើរការដធវើទ្ិននន័យទាំងដនោះឲ្យមានេកេណៈ
សតង់ោរដោយនែ ឬ សវ័យត្បវរតិ ដែើម្បីប្ករត្ម្ូវកំ

ុសឬភាពម្ិនអនុដោម្តាម្ ឬ ដែើម្បីចងត្កងត្កុម្

ុនែូចគនជាត្កុម្។ វាត្រូវការសត្មាប់ អនកវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីការបដងកើរេទ្ធផ្សេ

ប្ែេ

ក់ព័នជា
ធ សថិរិ។ វាគឺចាំបាច់ ពីដត្

និងរត្ម្ូវឲ្យមានការសំអារ
ឧទា

ោះទ្ិនន
ន ័ យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅ មានភាពរដញរនញ

ឬដធវើឲ្យមានេកេណៈសតង់ោរដែើម្បីបដងកើរបានជាេទ្ធផ្សេត្រឹម្ត្រូវ។

រណ៍ ការត្បកបខុ ស គឺ ប្រងប្រដកើរមានដ

ើងកនុងវ ិស័យម្ួ យចំ នួន ដ

ប្ករត្ម្ូវ។ មានធារុ ជាដត្ចើ នប្ែេមានន័ យែូ ចឬត្បហាក់ ត្បប្
ចងត្កងជាត្កុម្ដៅដពេវ ិភាគគំនិរទាំងដនោះ។

ការដត្បើត្បាស់ការសំអារទ្ិននន័យសាម្ញ្ា ឧទា

ើយទាម្ទារឲ្យមានការ

េគន កនុងភាសាអង់ដគេស ដ

ើយគួរ

រណ៍ 3M គឺជាការរាយជាបញ្ជីកុងវ
ន ិស័យនន

អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម តាម្វ ិធី ដផ្សសងជាដត្ចើន ែូចជា 3M 3M Inc., 3M Inc, និងដោយ
ដឈាមោះដពញ Minnesota Mining និង Manufacturing។ ទាំងដនោះ រំណាងឲ្យត្កុម្

ុនប្រម្ួយ និងត្រូវចង

ជាត្កុម្ម្ួយ ឬ ដធវើឲ្យមានេកេណៈសតង់ោរដែើ ម្បីបដងកើរសថិរិឲ្យបានត្រឹ ម្ត្រូវប្ែេ្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពី ផ្សេបោះ
េ់ទាំងឡាយរបស់អងគភាព។ ការចងត្កងត្កុម្

ុនទាំងដនោះដៅជាត្កុម្

ុនប្រម្ួយ គឺជាកិចាការ

សំអារទ្ិននន័យែ៏សំខាន់ម្ួយ។
ជាដរឿយៗ

វាត្រូវការចំណាយដពេដត្ចើនដែើម្បីដរៀបចំ ទ្ិនន
ន ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

សត្មាប់ការវ ិភាគ ជាងការវ ិភាគជាក់ ប្សតង។ ដនោះគឺ ជាការពិ រចំដ

ោះការងារសំអារទ្ិននន័យ ប្ែេ

អាស្រស័យដេើវ ិធី សាស្តសតប្ែេដត្បើត្បាស់ អាចចំណាយដពេដត្ចើ នដមាង ត្បសិនដបើ អនកដត្បើ ត្បាស់ កំ ពុង
ចងត្កងទ្ិននន័យដត្ចើន។

ជាពិដសសការសំអារទ្ិននន័យត្រូវបានអនុវរតចំដ

កនុងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មៈ


ការសំអារអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្មៈ
និយម្ដត្បើត្បាស់ដោយសារកំ

ុសអកេរាវ ិរុទ្ធ

ជាធម្មតា

ោះវ ិស័យែូ ចខាងដត្កាម្

វាជាកិចាការសំអារប្ែេដគ

និ ងរំ ណាងដផ្សសងៗននដឈាមោះត្កុម្

ុ ន។

ការ

សំអារបញ្ញ
ា ដនោះ អាចដធវើដៅបានតាម្វ ិធី ជាដត្ចើនខុ សៗគន រួម្មាន bootstrapping, fuzzy logic
algorithms និ ងវ ិធី សាស្តសតដធវើដោយនែែូចជាPivotTables ។
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ការសំអារដឈាមោះរកកករៈ
ដរឿយៗ មានបញ្ញ
ា ចំដ

កំ

ុសអកេរាវ ិរុទ្ក
ធ ៏ ជាកំ

ុសទ្ូដៅម្ួយកនុងបញ្ញ
ា ដនោះប្ែរ

ោះការដត្បើត្បាស់ដឈាមោះដពញ ដឈាមោះកណា
ត េ ឬដគរត

និងកនុងករណីដត្បើត្បាស់ដគរត

ម្របស់ពួកដគ

ម្ ប្ែេអាចមានការផ្ទេស់បូរដៅដពេដរៀបអា
ត

ដឈាមោះដៅអាសុីនិងេំោប់ននដឈាមោះក៏បងកជាបញ្ញ
ា ផ្សងប្ែរ

បុប្នតជា
ិ៍ពិ

ដៅដពេដធវើការសំ អារចំដ

ិ៍។
ោះ

បញ្ញ
ា ដនោះ។
ដត្ៅពីការសំអារទ្ិននន័យប្ែេម្ិនត្រឹម្ត្រូវ

ក៏មានការចងត្កងជាត្កុម្ដែើ ម្បីត្បម្ូ េផ្សតំុទ្ិនន

ន័យកនុងការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗ រួម្មានែូ ចជា៖


ការចារ់ថានក់បដចាកវ ិទ្ាៈ

កយែូចគនពីការចងត្កងអរថបទ្កនុងវ ិស័យទ្ិ ននន័យត្បកាសនីយ ប

ត្ររកកកម្មែូចជា ដសចកតីសដងេប ដសចកតីអោះអាង ឬ ឧទា
រំណាងឲ្យដគេគំនិរប្រម្ួយ។ ឧទា

រណ៍

កយបប្នថម្ ែូចជា neoplasm។ ការចង
គឺរត្ម្ូវឲ្យមានដែើម្បីធា


កយជម្ាឺម្ហារ ី អាចពិពណ៌

ដោយដត្បើត្បាស់

កយជាត្កុម្ ដៅដពេបដងកើរចំណារ់ ថានក់ បដចាកវ ិទ្ា

ថាដគេគំនិរប្ែេបានដកើរដ

កនុងដពេវ ិភាគ។

រណ៍ ត្រូវបានចងជាត្កុម្រួម្គន

ើងប្ែេ

ក់ព័នធ

ត្រូវបានករ់ត្តា

Up Posting Classifications កម្មវរថុបដចាកវ ិទ្ា ប្រងប្រចារ់ថានក់ ដោយបញ្ជីឋា
ដគេគំនិរបុ ប្នតអនកវ ិភាគម្ិ នត្រូវដត្បើ ត្បាស់ពួកវាកនុងេកេណៈេម្ែិរឬម្ិនេម្ែិរដ

នុត្កម្នន
ោះដទ្។

កនុងករណីដនោះ ចំ ណារ់ថានក់ េម្ែិរអាចត្រូវបានចងជាត្កុម្រួម្គន និងត្រូវបានត្បម្ូេជាប្ផ្សនក
ននការោក់ បញ្ូា េកត្ម្ិ រខពស់។ ដត្បើត្បាស់ចំណារ់ថានក់ IPC ជាឧទា
ជាត្កុម្នូវអនុត្កុម្ជាដត្ចើនរួម្គន ដ

រណ៍ អនកវ ិភាគអាចចង

ើយោក់ដឈាមោះម្ួ យប្ែេរំណាងឲ្យដគេគំនិរទាំងម្ូេ

ប ា ប់ម្កែំដណើរការវាជាត្កុម្ប្រម្ួយ។

ជាទ្ូដៅ វ ិធី សាស្តសតសត្មាប់សំអារបញ្ជីទ្ិនន
ន ័យ ឬចងដគេគំនិរជាត្កុម្កនុងត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម ចាំបាច់អាចមានការប្បងប្ចកជាពីរត្បដភទ្ៈ ដធវើដោយនែ និងសវ័យត្បវរតិ។
វ ិធីសាស្តសតដធវើដោយនែ
វ ិធី សាស្តសតទាំងដនោះ

ទាម្ទារឲ្យអនកវ ិភាគដធវើការជាម្ួយធារុ ចូេនី ម្ួយៗននទ្ិ នន
ន ័ យកនុងវ ិស័យ

ណាម្ួយ។ វារត្ម្ូវឲ្យអនកវ ិភាគែឹ ងពី ទ្ំ

ក់ទ្ំនងរវាងធារុ ចូេម្ួ យនិងធារុ ចូេដផ្សសងដទ្ៀរ និងអាច

ដធវើដសចកតីសដត្ម្ច ត្បសិនដបើការពិរវាជាធារុចូេប្រម្ួ យ។ វ ិធី សាស្តសតទាំងដនោះ អាចចំ ណាយដពេ

ដត្ចើន និងអាចសដត្ម្ចបានដោយដត្បើត្បាស់ Pivot Tables ឬ ដោយសត្ម្បសត្ម្ួេបញ្ជី វរថុម្ួយកនុង
ដពេម្ួយ។
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Pivot Tables ម្ុខងារ Pivot Tables អាចអនុញ្ញារឲ្យអនកដត្បើត្បាស់ដត្ជើ សដរ ើសជួរម្ួយឬដត្ចើន
កនុងតារាង

ដ

ើយចងវាជាត្កុម្។

ដៅដពេចងជាត្កុម្

បញ្ញ
ា ង
ំ ពីដឈាមោះប្ែេដគចង់បានសត្មាប់ធារុចូេរួម្គនដ

ត្កុម្ថ្មីអាចោក់ដឈាមោះថ្មីដែើម្បី្ុោះ
េ

ោះ។សូម្ដម្ើេរូបទ្ី១ជាឧទា

រណ៍

ននការដត្បើត្បាស់ Pivot Table សត្មាប់ការសំអារអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។


Drag and Drop or Manual Grouping ឧបករណ៍ម្ួយចំនួនផ្សតេ់នូវបញ្ជីធារុ ប្ែេមានកនុង
ស័យម្ួយ ដ

វិ

ើយអាចឲ្យអនកដត្បើត្បាស់ ទ្មាេក់ ធារុ ចូេម្ួយដៅដេើកំពូេននធារុចូេដផ្សសង

ដទ្ៀរ ដែើម្បីបដងកើរជាត្កុម្ម្ួយ ឬអាចឲ្យដត្ជើសដរ ើសធារុចូេដត្ចើន ដ

ើយប ា ប់ម្កចងជា

ត្កុម្ដោយចុចប្ផ្សនកខាងសាតរំ បស់ដៅ ឬចុចបូរុង ។ ដៅដពេប្ែេធារុចូេត្រូវបានចងជា
ត្កុម្ ត្កុម្ថ្មីអាចោក់ដឈាមោះថ្មីដែើ ម្បី្ុោះបញ្ញ
េ
ា ង
ំ ពី ខឹ ម្
េ សាររបស់ធារុប្ែេបានបញ្ូា េគន។

រូបទ្ី១ ការសំអារអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើ Pivot Table Function កនង
ុ
Microsoft Excel ។

វ ិធីសាស្តសតសយ
័វ ត្បវរតិ

វ ិធីសាស្តសតទាំងដនោះ អាចែំដណើរបានដេើវ ិស័យទាំងម្ូ េននទ្ិ ននន័យប្ផ្សែកដេើការដត្បើ ត្បាស់កបួន

ដោោះស្រសាយ ឬការត្បម្ូេផ្សតំុទ្ិនន
ន ័ យប្ែេបានឯកភាព។ ខណៈដពេប្ែេវាម្ិនសូវចំណាយដពេ

ដត្ចើនែូចវ ិធីសាស្តសតដធវើដោយនែ ភាពត្រឹម្ត្រូវននវ ិធី សាស្តសតដនោះ គឺេែ
ែ ូចកបួនដោោះស្រសាយប្ែេបាន
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ដត្បើត្បាស់ឬចំដណោះែឹងរបស់បុគេ
គ ប្ែេបដងកើរការត្បម្ូេផ្សតំុការពិ រ ។ វ ិធីសាស្តសតស័យ
វ ត្បវរតិ រួម្មាន
ការដត្បើត្បាស់ Fuzzy Logic និង Bootstrapping ។


Fuzzy Logic

កបួនដោោះស្រសាយដនោះ ពិ និរយដេើចរ ិរេកេណៈប្ែេ

កំណរ់េកេណៈសម្ននវរថុពីររំណាងធារុចូេែូចគន

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងធារុ ចូេនិ ង

ប្ែេប្ផ្សែកដេើភាពស្រសដែៀងគនននធារុ

ទាំងដនោះ។ មានកបួនដោោះស្រសាយជាដត្ចើ នខុ សៗគន ប្ែេអនុវរតវ ិធី ដនោះ ដ
សុីចងាវក់គនអាស្រស័យដេើកត្ម្ិរននភាពត្បហាក់ត្បប្
ត្កុម្។


Bootstrapping វ ិធី សាស្តសតដនោះ

េគន

ើយដត្ចើ នមានភាព

ប្ែេទាម្ទារកនុងការចងត្កងជា

ក់ព័នធនឹងការត្បម្ូ េផ្សតំុបញ្ជីននធារុ ប្ែេមានេកេណៈសតង់

ោរ ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីចងធារុចូេជាត្កុម្រួម្គន។ អងគភាពប្ែេបដងកើរត្បព័នធទ្ិននន័យ
ជាដរឿយៗនឹងដត្បើត្បាស់បញ្ជីទាំងដនោះដែើម្បីដធវើឲ្យត្បាកែថាពួកវាបានោក់បញ្ូា េដត្កាម្ដឈាមោះ
ែូចគនចំដ

ដម្ើេតារាង

ោះធារុ ចូេម្ួយ ដោយម្ិនគិ រពី រដបៀបដត្បើ ត្បាស់វាកនុងត្បភពទ្ិ ននន័យ។ ត្កដ

ក

វាអាចត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់កុងការបំ
ន
ប្េងទ្ិ ននន័យដៅដៅជាធារុចូេប្ែេមាន

សតង់ោរកនុងការចងត្កងទ្ិ ននន័យធំៗ។

ឧបករណ៍ខាងដត្កាម្ ផ្សតេ់នូវទ្ត្ម្ង់ននការសំអារទ្ិននន័យ ឬការចងជាត្កុម្។ ដនោះម្ិនប្ម្នជា
បញ្ជីប្ែេកំណរ់ចំនួនដ
ព័រ៌មានទ្ំ

ោះដទ្

បុនតផ្សតេ់នូវសំដណើម្ួយចំនួនសត្មាប់ចាប់ដផ្សតើម្ជាម្ួយការងារដនោះ។

ក់ទ្ំនងសត្មាប់ ឧបករណ៍ទាំងដនោះ អាចរកបានកនុងប្ផ្សនកទ្ី ៩.១ននម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។



STN AnaVist ផ្សតេ់នូវការចងត្កងជាត្កុម្ដោយនែ ប្ែេអាចរកាទ្ុកដោយអនកដត្បើ ត្បាស់



VantagePoin អាចឲ្យមានការបដងកើរអនកដត្បើ ត្បាស់ប្ែេកំ ណរ់ ដោយដវចនស័ពា និងការចង

ជាត្កុម្តាម្ fuzzy logic


Orbit.com ផ្សតេ់នូវការចងត្កងជាត្កុម្ដោយនែប្ែេអាចរកាទ្ុ កដោយអនកដត្បើ ត្បាស់ តាម្

អុិនធឺប្ណរ


Microsoft Excel រួម្មានម្ុ ខងាររបស់ Pivot Table សត្មាប់ ការចងត្កងជាត្កុម្ដោយនែ។

បេក់ថ្ីមៗដនោះប្ែេមានការដត្បើត្បាស់ដែើម្បីជួយែេ់ការសំអារអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម អាចរកបានកនុងដគ

ទ្ំព័រ http://www.patinformatics.com/blog/patent-assignee-cleanup-using-

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

ធនធានបប្នថម្សត្មាប់ការចងត្កងជាត្កុម្នូវដឈាមោះអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យដោយអងគ
ភាពសត្មាប់កិចាស

ត្បរិបរតិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ ដសែាកិចា (OECD) ប្ែេបានបដងកើរការត្បម្ូ េផ្សតំុនន
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ដឈាមោះអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្រូវបានដគសំអារ
វ ិធីសាស្តសតbootstrapping។ OECD

ផ្សតេ់នូវការពិពណ៌

សុខែុ ម្នីយកម្មត្បព័នធទ្ិននន័យដឈាមោះអនកោក់
ននដឈាមោះអនកោក់

ប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ជាម្ួយ

ែូចខាងដត្កាម្ពីត្បព័នទ្
ធ ិននន័យHAN56។
កយដសនើសុំរបស់ OECD ផ្សតេ់នូវវច

កយដសនើសុំប្ែេបានេម្ែិរជាម្ួយទ្ិនន
ន ័យចុោះបញ្ជី

នុត្កម្

ណិជជកម្ម ែូចដនោះ វាអាចផ្សគូរ

ផ្សគងបានោងងាយស្រសួេដោយអនកដត្បើត្បាស់ទាំងអស់។ ទ្ិនន
ន ័យដនោះ គឺអាស្រស័យដេើអក
ន ោក់
ដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានោក់

កយដៅ EPO និងតាម្រយៈ PCT។ សំណុំទ្ិននន័យដនោះ

បំដពញបប្នថម្ឲ្យវ ិធី សាស្តសត Eurostat’s សត្មាប់ដធវើសុខែុម្នីយកម្មដឈាមោះអនកោក់
៦.២ បញ្ជជ
ី ំ

គឺ ជាវ ិធីសាស្តសតសិរ
ថ ិ ប្ែេផ្សតេ់នូវចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗ ជា

ដត្ចើនទាក់ទ្ងនឹងប្ម្ត្រសាស្តសតកុងវ
ន ិស័យទ្ិននន័យនីម្ួយៗ។
ទាំង១០ គឺជាឧទា

ការកំណរ់អរតសញ្ញាណរកកករកំពូេ

រណ៍ម្ួយននការបដងកើរបញ្ជីននរកកករកនុងការត្បម្ូេផ្សតំុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ផ្សតេ់នូវឧទា

រណ៍បញ្ជីប្ែេបដងកើរកនុង

សត្មាប់បងាាញបញ្ជី គឺការបដងកើរត្កា

Microsoft Excel។

y ។ បញ្ជី និ ងត្កា

ើងននការបញ្ូា េដៅដេើអ័កស

ិច
វ សរសរ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាដរឿយៗកនុងការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និង

កនុង PLRs ដោយសារពួកវាអាចឲ្យមានការដត្បៀបដធៀបជាសថិរិននស
ទ្ិននន័យែូ ចគន។ ដែើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹម្ត្រូវននការបញ្ូា េកនុងវ ិស័យដ
ការសំអារ ែូចប្ែេបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៦.១។
បញ្ជីប្ែេបានបដងកើរដ

ប្

ើងជាដត្ចើន ត្រូវបានដធវើដ

វ ិស័យទ្ិននន័យនីម្ួយៗប្ែេត្រូវបានវ ិភាគ គឺ រកដ

កប្ែេត្រូវបានវ ិភាគ គឺមានដៅជួរដែក។ ជួរ

ត្គសពី រឬដត្ចើន កនុងវ ិស័យ

ោះ វារត្ម្ូវឲ្យមានសតង់ោរ ឬ

ើងកនុងកម្មវ ិធីតារាង ែូចជា Microsoft Excel
ើញដៅកនុងជួ រ

ើងឬចុោះ។ កនុងជួ រ

អកេរត្កម្ េំោប់ចុោះអាចចាប់ដផ្សតើម្ជាម្ួយធារុចូេប្ែេមានអកសរ Z ដ
រែេ់អកសរ A ។ េំោប់ដ

56

ើង អាចដធវើតាម្វ ិធី បន្តញ្ញ
ា ស់វ ិញ ដ

ើយបនតតាម្ទ្ិសចុោះែេ់ Z។ កនុងជួរ

រដ

ើយធារុោច់ ដោយ

រ ឬវ ិស័យទ្ិនន
ន ័យអាចត្រូវបានរដត្ម្ៀបតាម្វ ិធី

ខុ សៗគនជាដត្ចើន បុប្នតជាដគេការណ៍វាសថិរកនុងេំោប់ ដ

កំពូេដគ ដ

វ ិធី សាស្តសតប្ែេដគនិយម្

ិច
វ សរសរ ឬអុី សត្កាម្។
ដនោះជាការវ ិភាគទ្ត្ម្ង់ ពីរខានរជាម្ួយ
ូត

បញ្ជីធារុចូេប្ែេជាទ្ូដៅបងាាញដៅដេើអ័កស x និ ងចំ នួនប្ែេដកើ រដ

ប្ែេ

កយដសនើសុំ។

ន់

ការបដងកើរបញ្ជី

រូបភាពទ្ី ២

កយ

រមានទ្ិនន
ន ័យតាម្

ើយអាចចុោះដត្កាម្តាម្ជួរ

ើយជួ រដែកប្ែេមានអកសរ A គឺដៅ

រប្ែេមានទ្ិ ននន័យជាដេខ េំោប់ ចុោះ ចាប់ ដផ្សតើម្

http://www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentdatabases.htm
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ពីចំនួនខពស់បំផ្សុរ និ ងបនតម្កដេខទាបបំ ផ្សុរ។ េំោប់ ដ

ើងកនុងជួ រ

រជាដេខ ចាប់ដផ្សតើម្ពីដេខរូច

ទាបបំ ផ្សុរ និងដឆ្ពោះដៅដេខខពស់បំផ្សុរ។ កនុងករណីម្ួយចំនួន ដេខែូចគន អាចមានកនុងជួ រដែកជា
ដត្ចើន កនុងកាេៈដទ្សៈដនោះ ជាទ្ូ ដៅ មានជួ រ
ប្ែេមានរនម្េែូចគនកនុងជួរ

រទ្ី ពីរ ប្ែេដត្បើ ត្បាស់ដែើ ម្បីដរៀបេំោប់ធារុចូេ

រទ្ីម្ួយ។

គួរមានការត្បុងត្បយ័រនដៅដពេដធវើការជាម្ួយជួរ

រប្ែេមានទ្ិននន័យជាដេខ

ដោយសារ

ជួនកាេ ទ្ិននន័យទាំងដនោះ បញ្ូា េតាម្េកេណៈអកេរត្កម្ ប្ែេផ្សាុយពីការបញ្ូា េដោយដេខ។ ដៅ
ដពេមានករណីដនោះដកើរដ

ើង ការរដត្ម្ៀប នឹងោក់ដេខ ១១ និង ១២ ជិរដេខ១ ប្ែេខុសពី

ដេខ ២ ែូចប្ែេវាគួរដៅ។ កនុងកម្មវ ិធី តារាងភាគដត្ចើន វាសាម្ញ្ា កុងការដត្ជើ
ន
សដរ ើសជួ រ

រ ដ

បំប្េងវាពី ការបញ្ូា េេកេណៈអកេរត្កម្ដៅជាដេខដោយផ្ទេស់បូរទ្ត្ម្ង់
ត
ននការបញ្ូា េកនុងជួ រ
ដៅដពេដរៀបកនុងជួ រ

រប្រម្ួ យ វាចាំបាច់ ដធវើឲ្យត្បាកែថាជួ រ

ត្បម្ូេផ្សតំុទ្ិននន័យ ត្រូវបានរដត្ម្ៀបកនុងត្បដភទ្
រនីម្ួយៗ និងទ្ុកជួរ

រ។

រដផ្សសងដទ្ៀរទាំងអស់កុងការ
ន

ក់ ព័នប្ធ រម្ួយ។ កម្មវ ិធី តារាងភាគដត្ចើន សួរអនកដត្បើ

ត្បាស់ជាសវ័យត្បវរតិ ត្បសិនដបើពួកដគចង់ពត្ងីកជួរ
ចង់រដត្ម្ៀបជួរ

ើយ

រទាំងអស់ ដៅដពេរដត្ម្ៀប ឬត្បសិនដបើពួកដគ

រដផ្សសងដទ្ៀរដៅែប្ែេ។ ដនោះប្រងប្រជាករណី ដៅដពេ

ប្ែេបដងកើរបញ្ជីសត្មាប់ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេអនកដត្បើត្បាស់ចង់ពត្ងីកការរដត្ម្ៀប
ចំដ

ោះជួរ

រទាំងអស់។

ចំនួនែងននការបញ្ូា េប្ែេមានបងាាញកនុងបញ្ជីអាចបដងកើរតាម្វ ិធី ដផ្សសងៗជាដត្ចើន។

ដត្ចាោះអាចដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីេុបដចាេជួរដែកទាំងអស់

ការ

កនុងតារាងដេើកប្េងប្រជួ រណាម្ួ យប្ែេមាន

រនម្េជាក់ោក់។ ប ា ប់ពីការដត្ចាោះត្រូវបានបំដពញរួចរាេ់ អនកវ ិភាគអាចរាប់ចំនួនជួរដែកប្ែេដៅ
សេ់និងោក់ដេខកនុងធារុ ចូេដ
ចំដ

ោះ ដៅកនុងតារាងដោយប្

រ ឬ វ ិស័យណាម្ួយ។ វ ិធី ដែើម្បីបំដពញែំដណើរការដនោះ

ោះធារុចូេពិ ដសសដផ្សសងដទ្ៀរកនុងជួ រ

ប្ែេមានត្បសិទ្ធភាព
Table ពី ជួរទាំងដ

គឺដោយការដត្ជើសដរ ើសជួរដែកនិងជួរ

ោះ។ ដ

កពីគន។ ែំដណើរការដនោះដធវើម្តងដទ្ៀរ

ោះដពេបដងកើរដ

រប្ែេ

ក់ព័នធដ

ើយបដងកើរ

ើយ ជាទ្ូដៅដៅកនុងតារាងោច់ ដោយប្

Pivot

ក កម្មវ ិធី នឹង

អនុញ្ញារឲ្យអនកវ ិភាគ សដត្ម្ចវ ិស័យទ្ិននន័យណាម្ួយគួ ររំ ណាងឲ្យជួរដែកកនុងតារាង និ ងម្ួយណា
គួរបដងកើរជាជួរ

រ។ កនុងបញ្ជីសង
ត ់ ោរ

ម្ិនអាចបប្នថម្ជួរ

ផ្សេបូកសរុបននទ្ិនន
ន ័យប្ែេដត្បើត្បាស់កុងជួ
ន
រដែក
តារាង។ ែំដណើរការដនោះ នឹងត្រូវបានដេើកដ
បប្នថម្ជាជួរ

រប្ថ្ម្ដទ្ៀរកនុងតារាងបានដទ្ ដ

ើយ

ត្រូវដត្បើ ត្បាស់កុងប្ផ្សន
ន
កននរនម្េននការបដងកើរ

ើងម្តងដទ្ៀរកនុងប្ផ្សនក៦.៣ បុប្នតវ ិស័យបប្នថម្ ត្រូវបាន

រសត្មាប់ដត្បៀបដធៀបវ ិស័យទាំងដនោះ។
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រូបទ្ី២- បញ្ជអ
ី ក
ន ទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដត្បើត្បាស់ MS Excel

ដៅដពេប្ែេបញ្ជីត្រូវបានបដងកើរ ជួរដែកនិងជួរ
ដរ ើស និងអាចបដងកើរត្កា

រប្ែេរំណាងឲ្យបញ្ជីអាចមានការដត្ជើស

ិច
វ សរសរដោយចុចដេើបូរុងត្កា

ិច
វ ឬ ដោយដត្ជើសដរ ើសបញ្ជីរាយ

ម្

ឧបករណ៍សម្ស្រសបដៅកនុងកម្មវ ិធី តារាង។ កនុង Microsoft Excel, ដៅដពេដត្ជើសដរ ើសបណំុត ននជួ រដែក
និងជួរ
ត្កា

រ ត្កា

ិច
វ របារ ត្កា

ិច
វ សរសរ ត្រូវបានបដងកើរដ

ិច
វ នន Ribbon ឬ ដត្កាម្កាតបញ្ជីត្កា

ើង ដោយការដត្ជើ សដរ ើសជដត្ម្ើ សកនុងប្ផ្សនក

ិច
វ ។ ដៅប្ផ្សនកែំបូងននប្ផ្សនកដនោះ ត្កា

ពី កប្នេងប្ែេប្ែេធារុចូេត្រូវបានរាយកនុងអ័ កស X។ កនុង Excel ត្កា
ែេ់ត្កា

ិច
វ ជួរ

ិច
វ បញ្ឈរ ដ

ិច
វ របារបានពិពណ៌

ិច
វ ដផ្សតកត្បដភទ្ដនោះ សំដៅ

រ។ ត្បសិនដបើ វ ិស័យននធារុ ចូេ ត្រូវបានរាយដេើអ័កស Y វ ិញ ដនោះសំដៅែេ់ត្កា

ើយត្រូវបានដៅថា ត្កា

ិច
វ សរសរកនុង Excel។

រូបភាពទ្ី ៣ បងាាញពីត្កា

ិច
វ ជួរ

រននទ្ិ ននន័យប្ែេមានកនុងបញ្ជីពីរប
ូ ភាពទ្ី ២។
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ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មតាម្ត្បដភទ្អនកោក់

រូបទ្ី៣- ត្កា

កយដសនើសុំ

ិច
វ បងាាញពីទ្ិនន
ន ័យប្ែេបានម្កពីរប
ូ ទ្ី ២។

ឧបករណ៍វ ិភាគភាគដត្ចើន

មានកនុងប្ផ្សនក៩.១

ិច
វ ធម្មតា ននវ ិស័យព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៦.៣ តារាងមាត្ទ្ីសប្ែេដកើរដ

ប្ែេរួម្បញ្ូា េម្ុ ខងារសត្មាប់ការបដងកើរត្កា
ក់ព័នក
ធ ុងត្បព័
ន
នធដនោះ។

ង
ើ រួម្គន

ការរាប់ឬការដត្បៀបដធៀបធារុ ចូេកនុងវ ិស័យទ្ិ ននន័យប្រម្ួយ ត្រូវដធវើដ

ប្ែេបានដេើកដ

ើងដោយបដងកើរជាបញ្ជី

ើងកនុងប្ផ្សនកម្ុន។ ជាដរឿយៗ អនកវ ិភាគនឹ ងចង់ផ្សតេ់បរ ិបទ្បប្នថម្ែេ់ការដត្បៀបដធៀប

ដោយោក់បញ្ូា េអញ្ញារឬវ ិស័យបប្នថម្កនុងការវ ិភាគរបស់ខួន។
េ
សំខាន់កុងការប្សវ
ន
ងយេ់ថា

ឧទា

រណ៍

វាពិ រជាមានសារៈ

ដរើអងគភាពណាប្ែេមានចំនួនឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកម្មដត្ចើន

ជាងដគកនុងវ ិស័យបដចាកដទ្សណាម្ួ យ បុ ប្នតភាពេម្ែិរនឹងទ្ទ្ួេបានតាម្រយៈការសិកាដពេប្ែេ
អងគភាពទាំងដ

ោះោក់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងដ

ប្ែេអងគភាពពីរមានចំនួនឯកសារសរុបត្បហាក់ត្បប្

ោះ។

វាប្រងប្រជាករណី

ដៅដពេ

េគន បុប្នតអងគភាពណាម្ួ យ បានោក់

កយ

ម្ុនអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដោយដត្បើត្បាស់មាត្ទ្ីសឬតារាងរួម្គន បរ ិបទ្បប្នថម្ទាំងដនោះអាចមានការ
រួចរាេ់កុងការរំ
ន
ណាង ។

មាត្ទ្ីសរួម្គន ក៏សំដៅផ្សងប្ែរែេ់តារាង និ ងត្រូវបានបដងកើរដ

ើងដោយោក់ វ ិស័យទ្ិននន័យ

ដេើអ័កស X និង Y ឬកនុងតារាង។ ចំនួនប្ែេដកើរដ

ើងជាន់គនដេើកអ័កស X និង Y អាចដ

ជាការវាស់ប្វងពីភាពខាេំងរបស់ទ្ំ

ដនោះត្រូវបានបកស្រសាយដោយដម្ើេដេើរនម្េប្ែេ

កនុងមាត្ទ្ី ស។ការរំ ណាងដនោះអាចអនុញ្ញារឲ្យមានទ្ំ
ក់ទ្ំនងដនោះ។

បានផ្សតេ់ដៅចំណុចត្បសពវ រនម្េកាន់ប្រខពស់ ទ្ំ

ើញជាដេខ

ក់ ទ្ំនងរវាងវ ិស័យព័ រ៌មានពី រឬដត្ចើននិងផ្សតេ់

ក់ទ្ំនងកាន់ប្រខាេំងរវាងធារុទាំងពីរ។
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ឧបករណ៍វ ិភាគភាគដត្ចើនប្ែេមានកនុងប្ផ្សនក ៩.១ រួម្មានម្ុខងារបដងកើរមាត្ទ្ីសរួម្គន ដោយ

ដត្បើត្បាស់វ ិស័យព័ រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងត្បព័ នធដនោះ

បុ ប្នតអនកវ ិភាគជាដត្ចើនដត្បើ

ត្បាស់ Pivot Tables កនុង Microsoft Excel ដែើម្បីបដងកើរមាត្ទ្ីសផ្សងប្ែរ។ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៦.៣
ជួរដែកនិងជួរ

រប្ែេ

ក់ព័នត្ធ រូវបានដត្ជើសដរ ើស ដ

ដត្បើត្បាស់វាផ្សងប្ែរ។ ដៅដពេបដងកើរបានដ

ើយPivot Table ត្រូវបានបដងកើរឲ្យមានដោយ

ើយ ជាទ្ូដៅកនុងតារាងដោយប្

ក កម្មវ ិធី អាចឲ្យអនក

វ ិភាគសដត្ម្ចវ ិស័យទ្ិនន
ន ័យណាម្ួ យគួ រដៅជួ រដែកកនុងតារាងនិងម្ួយណាគួរដៅជួរ
រួម្គន ោងដហាចណាស់វ ិស័យទ្ិ ននន័យម្ួយដទ្ៀរ ត្រូវបប្នថម្ជាជួរ

រ។កនុងមាត្ទ្ី ស

រកនុងតារាង ក៏ ែូចជាវ ិស័យកនុង

ជួរដែក និងចំនួនសរុបននវ ិស័យដនោះប្ែេដត្បើ ត្បាស់កុងជួ
ន
រដែក ត្រូវដត្បើ ត្បាស់កុងប្ផ្សន
ន
កននរនម្េននការ
បដងកើរតារាង។

បញ្ញ
ា ែូចគនននការរដត្ម្ៀប ការសំអារ និង អនុវរតចំដ
ដៅដេើបញ្ជី។ រូបទ្ី៤ បងាាញពីឧទា

ោះមាត្ទ្ី សរួម្គន

ដៅដពេពួកវាដធវើ

រណ៍ននមាត្ទ្ីសទ្ូដៅប្ែេដត្បៀបដធៀបឯកសារដោងដៅអនក

ទ្ទ្ួេសិទ្ិធតាម្ឆ្នំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ។

រូបទ្ី៤- ការបដងកើរមាត្ទ្ីសរួម្គនដោយដត្បើត្បាស់ Microsoft Excel ។

៦.៤ ការចារ់ជាត្កុម្ និងចំណារ់ថានក់
វ ិធីសាស្តសតទាំងដនោះ

កត្ម្ង ជាទ្ូដៅ

អាចដត្បើ ត្បាស់ឆ្េស់គនបាន

បុប្នតជាក់ប្សតងមានភាពខុសគនខាេំងពីគន។

ក់ព័នធនឹងវ ិធីសាស្តសតប្ែេគមនការត្រួរពិ និរយននការដរៀបចំ បណំុត ឯកសារ ប្ផ្សែកដេើ

ការដត្បៀបដធៀបភាពស្រសដែៀងគនរវាងឯកសារ។

ដោយមានចំនួនកំណរ់ននកត្ម្ងប្ែេបានកំណរ់
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ដពេែំបូង បណំុត ឯកសារប្ែេមានធារុ ស្រសដែៀងគន ត្រូវចងជាត្កុម្ម្ួ យ។ ឯកសារកនុងកត្ម្ងម្ួ យ
គួរមានភាពត្បហាក់ត្បប្

េគន បុប្នតត្រូវបានភាពខុសគនពីកត្ម្ងឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ។ បុប្នតចំណារ់

ថានក់ជាទ្ូដៅត្រូវបានដធវើដ

ើង

ដោយដត្បើត្បាស់មាសុីនប្ែេត្រួរពិនិរយបានត្រឹម្ត្រូវកនុងការសិកាពី

វ ិធីសាស្តសតប្ែេបានដត្បើ ត្បាស់កុងការកំ
ន
ណរ់េកេណៈសំខាន់ននឯកសារកនុងថានក់ ណាម្ួយ។ឯកសារ
ថ្មីត្រូវបានដត្បៀបដធៀបនឹងបណំុត ឯកសារប្ែេបានសិកា

និ ងចារ់ ដៅតាម្ថានក់ដោយប្ផ្សែកដេើភាព

ស្រសដែៀងគនននឯកសារប្ែេបានកំ ណរ់ ដៅកនុងថានក់នីម្ួយៗរួចម្កដ
តាម្រយៈដគ

ទ្ំព័រ

ផ្សតេ់នូវការបកស្រសាយពី កត្ម្ង

ើ យ។

ដធៀបនឹ ងចំ ណារ់ថានក់

និ ងវ ិធី សាស្តសត

សិកាពីមាសុីនត្រួរពិនិរយ ដធៀបនឹង វ ិធី សាស្តសតសិកាពីមាសុីនត្រួរពិ និរយម្ិនត្រួរពិនិរយៈ

http://stackoverflow.com/questions/5064928/difference-between-classification-and-clusteringin-datamining
http://stackoverflow.com/questions/1832076/what-is-the-difference-between-supervisedlearning-andunsupervised-learning
ដៅដពេចងត្កងជាត្កុម្ កបួនពី រប្ែេដគប្រងប្រដត្បើ ត្បាស់ គឺ k-means និង force-directed
placement:
 K-means –វ ិធី សាស្តសតននការវ ិភាគកត្ម្ង ប្ែេបំប្បកជាប្ផ្សនក n ការអដងករដៅជាកត្ម្ង k
ប្ែេការអដងករនីម្ួយៗជារបស់កត្ម្ងប្ែេមានម្ដធាបាយជិរបំផ្សុរ57



Force Directed Placement –ដៅកត្ម្ិ រម្ូេោានបំ ផ្សុរ កបួនដោោះស្រសាយពាោម្ោក់ វរថុ

ប្ែេត្បហាក់ត្បប្

េឲ្យដៅជិ រគន

និ ងវរថុប្ែេខុ សគនឲ្យដៅឆ្ាយពីគន។

ដនោះអាចទ្ទ្ួេបានដោយបំ ោស់ទ្ីវរថុជុំ វ ិញែំ ដណាោះស្រសាយ
ត្បហាក់ ត្បប្

ែំ ដណើរការ

តាម្រយៈបដចាកដទ្ស

េនឹង simulated annealing។ េកេណៈវ ិនិច័ យ
ឆ សត្មាប់ បំោស់ទ្ីដនោះ គឺ

ជាការដធវើអបបបរមាននថាម្ពេ58។
ចូរត្កដ

កដម្ើេចំ ណារ់ថានក់ កបួនដោោះស្រសាយពីរប្ែេជាដរឿយៗត្រូវបានអនុ វរត គឺ Artificial

Neural Networks និង Support Vector Machines:


Artificial Neural Networks –កនុងវ ិទ្ាសាស្តសតកុំពយូទ្័រនិ ងវ ិស័យប្ែេ
Neural

Networks

គឺជាគំរប្ូ ែេជត្ម្ុញដោយត្បព័នស
ធ នសត្បសាទ្សរវ(ជាពិដសសខួរ

កាេ) ប្ែេមានេិទ្ភា
ធ ពអាចសិកាពីមាសុីន និងសាគេ់ពីេំ

57
58

ក់ ព័នធ Artificial

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

ំ។ ពួកវា ប្រងប្របងាាញ
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ជាត្បព័នធអនតរទ្ំ

ក់ទ្ំនងដកាសិកាសនសត្បសាទ្

ដោយការោក់ព័រ៌មានតាម្រយៈបណា
ត ញ59


ប្ែេអាចគណ

Support Vector Machines គំរស
ូ ិកាប្ែេបានត្រួរពិនិរយ ប្ែេ

រនម្េពីធារុចូេ

ក់ព័នធនឹងការសិកា

កបួនដោោះស្រសាយ ប្ែេអាចវ ិភាគទ្ិ នន
ន ័ យនិងទ្ទ្ួ េសាគេ់គំរូ ប្ែេត្រូវដត្បើ ត្បាស់សត្មាប់

ចំណារ់ ថានក់ និងការវ ិភាគែំដណើរថ្យចុោះ។ SVM ម្ូ េោាន យកបណំុត ទ្ិននន័យធារុ ចូេ
ដ

ើយពាករណ៍ចំដ

ោះធារុចូេនីម្ួយៗ ប្ែេថានក់ ពីរបដងកើរបានជាធារុដចញម្ួយ ដធវើឲ្យ

វាកាេយជាការចារ់ថានក់ប ា រ់ ដគេពី រប្ែេគមនេកេណៈត្បូបាបីេីដរ។ ដោយការផ្សតេ់
ឧទា

រណ៍

ិក
វ ហារ់ម្ួយចំនួន

ត្បដភទ្ទាំងពីរ កបួន

ប្ែេចំណុចនីម្ួយៗគឺ ជារបស់ត្បដភទ្ណាម្ួយនន

ិក
វ ហារ់ដោោះស្រសាយSVMបដងកើរគំរម្
ូ ួយប្ែេកំណរ់ជាឧទា

ថ្មីកុងត្បដភទ្ណាម្ួ
ន
យឬត្បដភទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ60។

ដៅដពេអនុវរតចំដ

រណ៍

ោះ PLRs និ ងការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ត្បភពននអរថបទ្ប្ែេត្រូវ

បានដត្បើត្បាស់ជាដរឿយៗ ទាំងចំដ

ោះកត្ម្ង និងការដធវើចំណារ់ថានក់ បានម្កពីដេខកូែ ចំណារ់ថានក់

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬ អរថបទ្ដៅ ឬ អរថបទ្មានសតង់ោរ ប្ែេបានពីត្បភពឯកសារៈ




ដេខកូែចំណារ់ថានក់– ត្បព័នធចំណារ់ថានក់ កំណរ់ ដោយកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា បដងកើរបានជាដេខ
កូែសតង់ោរ

ប្ែេអាចដត្បើ ត្បាស់ជាម្ដធាបាយននការចារ់ថានក់ ឯកសារ

ត្បហាក់ត្បប្

េគន។

ប្ែេមានកម្មវរថុ

អរថបទ្ដៅ– ែំដណើរននការកំ ណរ់ អរតសញ្ញាណដគេគំនិរនិងឃាេ ប្ែេមានកនុងប្ផ្សនកជាក់
ោក់ននត្បភពឯកសារ ែូចជាដសចកតីសដងេបឬដសចកតីអោះអាង។ ែូចនឹងកត្ម្ងននរច

សម្ព័នធ

ទ្ិននន័យ ដគេគំនិរ ដេើកប្េងប្រដេខកូែ ត្រូវបានចងជាត្កុម្នូវឯកសារប្ែេមានភាព
ជាន់គនកត្ម្ិរខពស់។


េកេខណឌេិបិត្កម្ – អនកបដងកើរត្បព័នទ្
ធ ិននន័យនន ដសចកតីសដងេប និងេិបិត្កម្ជាទ្ូដៅបដងតើរ
ជាបញ្ជីននេកេខណឌប្ែេមានឋា
ដេើ

នុត្កម្ ប្ែេបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ ចារ់ថានក់ឯកសារប្ផ្សែក

កយនិងឃាេប្ែេមានសតង់ោរ។ ដោយសារបញ្ជីទាំងដនោះ ត្រូវបានដធវើឲ្យត្រូវតាម្សតង់ោរ

និងកំណរ់ជាក់ោក់ តាម្កម្មសិទ្ិធបញ្ញាពួកវាអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ចំដ
ចំដ

59
60

ោះការចងជាកត្ម្ង។

ោះការពិភាកាបប្នថម្ដេើការដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតប្ែេសិកាពី មាសុីន

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine

កនុងការវ ិភាគ

80

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សូម្ចូ េដៅដម្ើេកនុងបេក់ែូចខាងដត្កាម្ៈ

http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-1clusteringclassification-and-spatial-concept-maps-oh-my/
http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-2-binaryclassificationfor-prioritizing-search-results/
ឧបករណ៍ខាងដត្កាម្
កំណរ់ដ

ោះដទ្

មានម្ុខងារចងជាកត្ម្ងឬចំណារ់ថានក់។

បុប្នតវាផ្សតេ់នូវដសចកតីប្ណ

ដនោះម្ិនប្ម្នជាបញ្ជីប្ែេ

ំសត្មាប់ចាប់ដផ្សតើម្កិចកា
ា រដនោះ។

ព័រ៌មានទ្ំ

ក់ទ្ំនង

សត្មាប់ឧបករណ៍ទាំងដនោះ អាចមានកនុងប្ផ្សនក៩.១ ននម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ។


Thomson Innovation –ផ្សតេ់នូវអរថបទ្ននការចងជាកត្ម្ង ដោយប្ផ្សែកដេើចំនងដជើង និងដសច
កតីសដងេប ប្ែេដត្បើត្បាស់ K-means សូម្ដម្ើេរូបទ្ី ៥ សត្មាប់ជាឧទា






រណ៍

Relecura – ដគេគំនិរចងជាកត្ម្ង ប្ែេែក់ស្រសងនិងដធវើឲ្យមានសតង់ោរ ពីអរថបទ្កនុង
ម្ុខងារប្ផ្សនទ្ីកម្មវរថុ

Intellixir –ផ្សតេ់នូវម្ុខងារចងជាកត្ម្ង ប្ែេដត្បើត្បាស់ K-Means

Treperal –ផ្សេិរផ្សេ KMX រួម្មានម្ុខងារចំណារ់ថានក់ ប្ផ្សែកដេើ Support Vector Machine។

រូបទ្ី៥- ឧទា

រណ៍ពីកត្ម្ងអរថបទ្ពីThomson Innovation ។

81

៦.៥ ការកំណរ់ដគេការណ៍ទ្ំ
ការដធវើប្ផ្សនទ្ី

គឺ

ំ

ក់ព័នធនឹងកត្ម្ង

ចំណារ់ ថានក់ឯកសារដៅកនុងត្បព័នធ

ឬ

ក់ព័នធ

ដោយពិចារណាដេើភាពត្បហាក់ត្បប្

ការដធវើចំណារ់ថានក់ ប្ែេមានការបញ្ូា េកត្ម្ងឬ

និងដរៀបចំឯកសារទាំងដ

េននឯកសារប្ែេ

ក់ព័នគ
ធ ន

ទាំងម្ូេ។ ឯកសារប្ែេមានធារុរម្
ួ គន ត្រូវបានោក់ កុងេំ
ន

ោះកនុងេំ

ទ្ត្ម្ង់ ពីរខានរ

កនុងចំ ដណាម្បណំុត ឯកសារ

ជិរគន ចំ ប្ណកឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ

ប្ែេម្ិនសូវស្រសដែៀងគន ត្រូវោក់ដៅឆ្ាយពីគន។

ប្ផ្សនក FAQ ដៅដេើឧបករណ៍ IN-SPIRE 61 បងបែូនជាម្ួយនឹងឧបរកណ៍ ThemeScape ប្ែេ

បដងកើរែំបូងដៅកនុងបនាប់ពិដសាធន៍ ជារិននទ្ិស

យ័ពយននបាសុីភិច

ដត្កាម្ ននែំដណើរការប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់បដងកើរប្ផ្សនទ្ីេំ
ជាសដងេប

IN-SPIRE™

បានផ្សតេ់នូវការពនយេ់ែូចខាង

ៈ

បដងកើររំណាងប្បបពិជគណិរននឯកសារ

កត្ម្ង និ ងបងាាញជាប្ផ្សនទ្ី ប្ែេអាចបញ្ូា េសត្មាប់ ការវ ិភាគ។
កាន់ប្រជាក់ោក់ដទ្ៀរដ



ប្ែេត្រូវបានដរៀបចំជា

ោះ IN-SPIRE™ អនុវរតជំហានែូចខាងដត្កាម្ៈ

មាសុីនដសកនអរថបទ្ដសកនតាម្រយៈបណំុត ឯកសារនិងកំណរ់ ដោយសវ័យត្បវរតិនូវ

កយ

ត្បធានបទ្ខុសគនកនុងបណំុត ឯកសារ ប្ផ្សែកតាម្ការវាស់ប្វងជាសថិរិននការប្បងប្ចក
កង់

និងការដកើរដ

ពិពណ៌
ឧទា

កយដផ្សសងដទ្ៀរ។

កយដផ្សសងគន គឺជា

កយ ដន្ត

កយប្ែេជួយ

ពី ភាពខុសគនននឯកសារនី ម្ួយៗកនុងបណំុត ទ្ិ ននន័យពីឯកសារដផ្សសងៗដទ្ៀរ។

រណ៍

កយ និង ម្ិនត្រូវបានចារ់ទ្ុកជា

ោះវាត្រូវបានដគដត្បើត្បាស់ជា

ញឹកញាប់កងរាេ់
ឯកសារ។
ុន

កនងបណ
ំុត ទ្ិនន
ន យ
័ ប្ែេត្គប់ឯកសារ
ុ

ិ
និោយពីបដចាកវទ្ាណា

មាសុីនដសកនអរថបទ្ដត្បើត្បាស់

កយខុសគនទាំងដនោះ បដងកើរបានជាសញ្ញាពិជគណិរសត្មាប់

កយ បដចាកវ ិទ្ាណាណូ ម្ិនប្ម្នជា

កយខុ សគនដ

ោះដទ្។

ឯកសារនីម្ួយៗកនុងបណំុត ឯកសារ។ ប ា ប់ ម្ក មានការដត្បៀបដធៀបភាពត្បហាក់ ត្បប្
ោងេែិរេែន់


េគន

ំសញ្ញាទាំងអស់ ដែើម្បីបដងកើរកត្ម្ងជាត្កុម្។

IN-SPIRE™ ដត្បៀបដធៀបកត្ម្ង

កត្ម្ងទាំងដនោះកនុងេំ

61

វ

កយខុសគន ពីដត្

ណូ


ើងរួម្គនជាម្ួយ

ឬ

និងកត្ម្ងដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បីរកភាពស្រសដែៀងគន និងរំដរៀប

ប្ែេមានប្ផ្សនកដត្ចើ ន (ត្បប្

http://in-spire.pnnl.gov/faq_7.stm

េ ២០០ អ័កស) ែូដចនោះកត្ម្ងត្បហាក់

82

ត្បប្

េគន ត្រូវោក់ជិរគន។ កត្ម្ងអាចត្រូវបានចារ់ ទ្ុកជាពពុ ោះែ៏ធំ បុ ប្នតប្រកនុងេំ

មាន២០០អ័កស ជំនួសឲ្យេំ


ប្ែេ

ប្ែេមានប្រ៣អ័កស។

ការដរៀបចំកត្ម្ងប្ែេមានទ្ិែាភាពធំដនោះ ត្រូវបានបំប្បេងដៅជាទ្ត្ម្ង់ពីរខានរ ដោយពាោម្
រការូបភាពប្ែេកត្ម្ងស្រសដែៀងគនោក់ឲ្យដៅជិរគន ដ

ើយកត្ម្ងខុសគនោក់ឲ្យដៅឆ្ាយពី

គន។ ចុងដត្កាយ ឯកសារត្រូវបានបប្នថម្ដៅដេើរប
ូ ភាព ដោយដរៀបចំ ឯកសារនី ម្ួយៗកនុងពពុ ោះ
អរូបិយននកត្ម្ងនីម្ួយៗ។
ប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរេំ

អាចបដងកើរដ

ើងផ្សងប្ែរដោយដត្បើ ត្បាស់វ ិធី សាស្តសតចំណារ់ ថានក់។

វ ិធី សាស្តសតប្ែេេបីេាញននវ ិធី សាស្តសតទាំងដនោះ

ចាស់ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ

គឺ

Kohonen

Self

Organizing Map (SOM):
Kohonen Self Organizing Maps –ត្បដភទ្បណា
ត ញសរនសត្បសាទ្សិបបនិម្ិរត ប្ែេបងវឹកកនុង

ការដត្បើត្បាស់ការសិកាប្ែេគមនការត្រួរពិនិរយ
ខានរ) ប្ញករំណាងននេំ
ឯង

ដែើម្បីបដងកើរទ្ត្ម្ង់ខានរទាប

ំធារុចូេននគំរប្ូ ែេបានបងវឹក ដៅថា ប្ផ្សនទ្ី ។ ប្ផ្សនទ្ី ដរៀបចំ ដោយខេួន

គឺខុសគនពីបណា
ត ញសរនសត្បសាទ្សិបបនិម្ិរតកុងន័
ន
យថា

ដែើម្បីរកាេកេណៈននេំ

(ជាទ្ូដៅទ្ត្ម្ង់ពីរ

ធារុចូេ62។

ពួ កវាដត្បើ ត្បាស់ម្ុខជំ

ញជុំវ ិញ

សត្មាប់ការពិភាកាបប្នថម្ដេើការដត្បើត្បាស់ spatial concept maps កនុងការវ ិភាគត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម សូម្ចូ េដៅដម្ើ េបេក់បុសិ៍ខា
ត ងដត្កាម្ៈ

http://www.patinformatics.com/blog/machine-learning-in-patent-analytics-part-3-spatialconcept-mapsfor-exploring-large-domains/
ការពិភាកាបប្នថម្ដេើ ប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរេំ

មានដេើកដ

ដទ្ាសន៍ដនោះ។
ឧបករណ៍ខាងដត្កាម្ បងាាញពីម្ុខងារនន ការដធវើប្ផ្សនទ្ីេំ
ចំនួនកំណរ់ដ
ព័រ៌មានទ្ំ


ោះដទ្

បុប្នតត្គន់ប្រផ្សតេ់នូវដសចកតីប្ណ

ើងផ្សងប្ែរកនុងប្ផ្សនក៨.៦.២ ននម្គគុ
។ ដនោះម្ិនប្ម្នជាបញ្ជីប្ែេមាន

ំម្ួយចំនួនសត្មាប់ចាប់ដផ្សតើម្កិចកា
ា រដនោះ។

ក់ទ្ំនងសត្មាប់ឧបករណ៍ទាំងដនោះ មានផ្សតេ់កុងប្ផ្សន
ន
ក៩.១ ននម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ។

Thomson Innovation – ThemeScape បងាាញកនុងរូបភាពទ្ី ៦ គឺ កត្ម្ង K-means ជាម្ួយនឹង
ការបដងកើរប្ផ្សនទ្ីទ្ត្ម្ង់ខានរ-n ដៅជាទ្ត្ម្ង់ពីរខានរ។
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STN AnaVist – ដត្បើត្បាស់ Force Directed Placement ដែើម្បីបដងកើរប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរ។

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organizing_map
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Orbit.com – ផ្សតេ់នូវប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរដោយដត្បើត្បាស់ដគេការណ៍ត្បហាក់ត្បប្

េនឹង

ThemeScape។


Treperal – ផ្សេិរផ្សេKMXបដងកើរនូវប្ផ្សនទ្ីដោយដត្បើត្បាស់កត្ម្ងK-means។

រូបភាពទ្ី៦ ប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរ ThemeScape សត្មាប់ Wearable Fitness Bands

៦.៦ ស្រសទាប់ឬបណំុត ព័រ៌មាន

អនកវ ិភាគប្ែេដម្ើេដេើអញ្ា រិ ត ឬវ ិស័យប្រម្ួយ អាចមានេកេណៈម្ិ នត្គប់ ត្ជុងដត្ជាយ និ ងខវោះ

ខារបរ ិបទ្ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៦.៣។ ការោក់រប
ូ ភាពពីរត្បដភទ្ដៅជិរគន ឬ បប្នថម្ភាពត្រួរ
ដេើគនដៅដេើការវ ិភាគអនុ ញ្ញារឲ្យអនកវ ិភាគ
ជាម្ួយគន

ដោងដៅេកេណៈជាដត្ចើនននបណំុត ទ្ិននន័យកនុងដពេ

ដោយម្ិនចាំបាច់សួរអរិថ្ិជនឲ្យដោងត្រេប់ដៅការបងាាញពីម្ុន។

ការផ្សតេ់បរ ិបទ្

បប្នថម្កនុងរូបភាពប្រម្ួយ អនុញ្ញារឲ្យមានការដត្បៀបដធៀបបានោងស្រសួេនិងសំបូរប្បប រវាងធារុ
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រណ៍៣ននបដចាកដទ្សដនោះបានផ្សតេ់ដែើម្បីបងាាញពី រនម្េននវ ិធី សាស្តសតដនោះ។

ចូេដផ្សសងៗគន។ មានឧទា
ត្កា

ិច
វ គំនរ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីដធវើឲ្យត្បដសើដ

ើងវ ិញនូ វត្កា

ិច
វ សតង់ោរ ឬ ត្កា

ិច
វ សរសរ ដៅដពេប្ែេចាំបាច់ប្សវងរកអញ្ារិតទ្ី២ ជាម្ួយនឹងចំនួនរិចននធារុចូេ ។ ត្បសិនដបើ
អញ្ា រិតទ្ី២ មានរនម្េធំ អាចមានការដត្បើត្បាស់មាត្ទ្ីសរួម្ ដែើម្បីប្សវងរកធារុទាំងដនោះ។ រូបភាពទ្ី ៧
បងាាញពីត្កា

ិច
វ គំនរ ប្ែេត្បដភទ្ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បានោក់បងគរជាម្ួយឯកសារ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេកំណរ់ដោយអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ព័រ៌មានដនោះ
អាចផ្សតេ់ឲ្យដោយត្កា

ិច
វ ោច់ដោយប្

រួម្បញ្ូា េអញ្ា រិ ត កនុងត្កា

ក បុប្នតកាន់ប្រមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងដនោះដទ្ៀរ ដធវើការ

ិច
វ ប្រម្ួ យ សត្មាប់ជាម្ដធាបាយននការដធវើការដត្បៀបដធៀប។ កនុងករណី

ដនោះ អនកវ ិភាគអាចបងាាញថាដរើរច

សម្ព័ននធ នឯកសារត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម គឺជាការដត្បើត្បាស់

ចម្បងឬជាត្បដភទ្ននគំនូរ។

រូបភាពទ្ី៧ ការដត្បើត្បាស់ត្កា

ិច
វ បងគរដែើម្បីបងាាញពីអញ្ារិព
ត ីរ។

កនុងប្ផ្សនក៦.៥ បងាាញពីការងារននការដធវើប្ផ្សនទ្ី ការដធវើកត្ម្ងឯកសារ និងការបប្នថម្ប្ម្ត្រប្ែេ

ត្បហាក់ត្បប្

េគនរវាងឯកសារ

ដែើម្បីបដងកើរត្កា

ិច
វ រំណាងននរដបៀបប្ែេឯកសារមានទ្ំ

ទ្ំនងជាម្ួយគន ប្ផ្សែកដេើដគេគំនិររួម្។ ែូចបានដេើកដ
កំណរ់វ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា

ក់

ើង ប្ផ្សនទ្ីទាំងដនោះ ផ្សតេ់នូវវ ិធី ែ៏េក
ែ ុងការ
ន

ប្ែេទាក់ ទ្ងគនដៅវ ិញដៅម្ក។

ដៅដពេប្ែេព័ រ៌មានបប្នថម្ត្រូវបាន

85

ោក់ដៅកំពូេននប្ផ្សនទ្ី
ដេើការវ ិភាគប្ែេ

ព័រ៌មានទាំងដនោះអាចត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីបប្នថម្ទ្ត្ម្ង់ខានរបប្នថម្ដៅ

ក់ព័នធនឹងដគេគំនិរបដចាកវ ិទ្ា។ ត្បព័ នធប្ផ្សនទ្ីភាគដត្ចើ ន ផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយ

កនុងការដៅ ដោយដត្បើពណ៌ដផ្សសងគន ឬអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីរឬដត្ចើន ឬរយៈដពេ

ប្ែេដត្បើ ត្បាស់កុងការត្បម្ូ
ន
េផ្សតំុដែើ ម្បីបដងកើរប្ផ្សនទ្ី ។ ការចងជាត្កុម្ទាំងដនោះ បងាាញដេើប្ផ្សនទ្ី ប្ែេ

មានស្រសាប់ និងអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីផ្សេ
ត ់នូវបរ ិបទ្ននដពេប្ែេត្រូវដសុើបអដងករអនុត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា
ឬ

រច

សម្ព័នធម្ួយណាប្ែេកំពុងដសុើបអដងករកនុងប្ផ្សនកដផ្សសងៗគនដត្បៀបដធៀបនឹងប្ផ្សនកដផ្សសងដទ្ៀរ។

រូបភាពទ្ី ៨ បងាាញពីឧទា

រណ៍ននប្ផ្សនទ្ី Thomson Innovation ThemeScape ប្ែេកំណរ់ពីអនក

ទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួនដោយចំណុចពណ៌ខុសៗគន។

រូបភាពទ្ី ៨ ប្ផ្សនទ្ី បងាាញអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ត្កា

ិច
វ ែូចបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក៦.២ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើ ម្បីបងាាញពីផ្សេត្បដោជន៍ សរុប

ឬចំនួនធារុបញ្ូា េកនុងវ ិស័យព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រម្ួយឬភាគដត្ចើនពីរ។

តារាងកនុង

ជំពូក ៦.៣ អាចអនុញ្ញារឲ្យមានការត្រួរពិនិរយដេើវ ិស័យទាំងពីរ ជាម្ួ យនឹ ងធារុបញ្ូា េម្ួ យចំ នួន។
វ ិស័យទាំងពីរដនោះអាចបញ្ូា េកនុងរូបភាពប្រម្ួ យប្ែេពត្ងី កចំ នួនអញ្ា រិ ប្ត ែេត្រូវសិកាដពេជាម្ួយ
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គន និ ងអាចដ្េើយសំនួរសមុត្គសាមញដោយម្ិនចាំបាច់ ដត្បើត្បាស់រប
ូ ភាពដត្ចើ នដទ្ៀរ។ កនុងឧទា
ផ្សតេ់ឲ្យកនុងរូបភាពទ្ី៩ ត្កា
រកកកម្មគឺងាក

៩០

រណ៍

ិច
វ ប្ែេបងាាញពីកំពូេអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធតាម្ត្បដភទ្ត្បកាសនីយបត្ររកក

ែឺដត្កនិងបានោក់ដៅជាប់នឹងតារាងបងាាញពីអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធកំពូេ

និងដពេ

ដវោប្ែេពួកដគោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ ។ កនុងរូបភាពម្ួយ អនកវ ិភាគគឺ
អាចដធវើការដត្បៀបដធៀបរវាងអងគភាពណាម្ួយប្ែេសកម្មជាងដគដេើប្ផ្សនកអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម

ដពេដវោប្ែេដគវ ិនិដោគកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា

និងត្បដភទ្ននកិ ចកា
ា រ

ប្សវងរក។ ជាថ្មីម្ង
ត ដទ្ៀរ វាអាចផ្សតេ់បានកនុងការបងាាញបីឬបួនដោយប្
ស្រសួេកនុងការដធវើការដត្បៀបដធៀបេម្ែិរដពេប្ែេទ្ិននន័យត្រូវបានបងគរ
បងាាញប្រម្ួយ។

រូបភាពទ្ី ៩ រូបភាពបងាាញពី បងគំុននត្កា
៦.៧ ការរំណាងដោយត្កា

កពីគន បុប្នតវាជាការងាយ
ឬប្ចងជាស្រសទាប់ កុងការ
ន

ិច
វ និ ងតារាងពី ការសិកាអញ្ា រិ ដត ផ្សសងៗ។

ច
ិវ

ដៅដេើឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មភាគដត្ចើន អាសយោានរបស់អក
ន ោក់
រកកករប្ែេ

រប្ែេដគ

កយសុំ និង

ក់ព័នត្ធ រូវបានផ្សតេ់ឲ្យដៅដេើឯកសារ។ រំណាងរំបន់ភូម្ិសាស្តសតននទ្ិននន័យដនោះ ផ្សតេ់

នូវព័ រ៌មានពីទ្ីត្កុង ត្បដទ្ស ឬប្ផ្សនទ្ីពិភពដោក រួម្ជាម្ួយនឹងរំបន់ភូម្ិសាស្តសតរបស់អនក
ែូចជារច

ក់ព័នធ

សម្ព័នធននការអប់រ ំ ជាអាទ្ិ៍មាន សកេវ ិទ្ាេ័យធំៗ ឬ ចំណូេកនុងបុគេ
គ មានក់ ដៅរំបន់
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ណាម្ួ យ។

ែំដណើរការដនោះក៏សំដៅផ្សងប្ែរែេ់ឯកសារដោងរំ បន់ភូម្ិសាស្តសត

Wikipedia ថាៈ

ការដោងរំបន់ភូម្ិសាស្តសតអីវម្ួយ មានន័យថាជាការកំ ណរ់អរថិភាពកនុងេំ

ការបដងកើរទ្ីតាំងកនុងត្កបខ័ ណឌននប្ផ្សនទ្ីឬត្បព័ នធកូអរដោដណ63។

និ ងកំ ណរ់កុង
ន
រូបិយ។ ដ

ោះគឺ

ែំដណើរការត្រូវបានអនុវរតដោយការោក់ កូែភូម្ិសាស្តសតននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

នីម្ួយៗ ែូដចនោះពួកដគអាចោក់ កុងត្កបខ័
ន
ណឌភូម្ិសាស្តសតប្ែេបានបដងកើរដ
ត្បាស់ដេខកូែរំបន់

ឬដេខកូែនត្បសណីយ៍

កញ្ាប់កម្មវ ិធីជាដត្ចើនត្រូវមានត្កបខ័ណឌភូម្ិសាស្តសត

ើង ជាទ្ូ ដៅ ដោយដត្បើ

បុប្នតក៏មានការដត្បើត្បាស់អាសយោានផ្សេូវផ្សងប្ែរ។
ប្ែេអាចយកទ្ិននន័យអាសយោានពីត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗនិងផ្សតេ់ឲ្យនូវរយៈទ្ទ្ឹងនិងរយៈបដណា
ត យននកូអរដោដណរចំដ

ោះឯកសារ។

បណំុត ននកញ្ាប់កូែភូម្ិសាស្តសតអាចរកបានកនុង http://en.wikipedia.org/wiki/Geocoding។
ដៅដពេប្ែេកូ អរដោដណរបស់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្រូវបានកំណរ់ ត្បព័នធ

ព័រ៌មានភូម្ិសាស្តសត 64 ជាដត្ចើន អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរប្ផ្សនទ្ីជាក់ប្សតងននទ្ីតាំងឯកសារ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

Google Maps 65 បានដធវើឲ្យអនតរកម្មកម្មវ ិធី (API) 66 អាចដត្បើ ត្បាស់បាន

ដោយឥរគិរនថ្េ ដធវើឲ្យវាកាេយជាឧបករណ៍ែ៏មានត្បដោជន៍សត្មាប់ប្ចកចាយត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មដៅតាម្រំបន់ភូម្ិសាស្តសត។

ដពេថ្មីៗដនោះ មានដសវាកម្មពីរ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចត្កភពអង់ដគេសដៅដេើប្ផ្សនទ្ី 67

និងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិភពដោក

68

ត្រូវបានោក់ឲ្យែំដណើរការដោយផ្សតេ់នូវឧទា

រំ ណាងភូម្ិសាស្តសតននទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
រកកកម្មចត្កភពអង់ដគេស ផ្សតេ់នូវម្ូេដ

ដគ

រណ៍ពី

ទ្ំព័រដែើម្ននប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្រ

រុែូចខាងដត្កាម្សត្មាប់ការផ្សតេ់ដសវាកម្មដនោះ៖

បានោក់ឲ្យែំដណើរការដៅនថ្ាទ្ី៣ ប្ខកកកោ ឆ្នំ២០១៣

ដគ

ទ្ំព័រដនោះមានប្ផ្សនទ្ីននរកកករ

របស់ចត្កភពអង់ដគេសជាដត្ចើ ន ជាពិដសសមាាស់សិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានម្ូេោានដៅ
ចត្កភពអង់ដគេស។ ទ្ិនន
ន ័យ រួម្មានការភាជប់ដៅទ្ំព័រ

ក់ព័នធននត្បព័នធទ្ិននន័យ IPSUM ប្ែេែំដណើរ

ការដោយអងគភាពកម្មសិទ្ិធបញ្ញា(IPO)ចត្កភពអង់ដគេស ប្ែេអាចរកបានទ្ិននន័យថ្មីនិងត្រឹម្ត្រូវបំផ្សុរ
http://en.wikipedia.org/wiki/Georeference
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
63
64
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ក់ព័នន
ធ ឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ដនោះជាដសវាកម្មប្ែេខាំុសងឃឹម្ោងម្ុរមាំថានឹងជួ យរកកករ អនកដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម និងមាាស់សិទ្ិធ ក៏ ែូចជាអនកត្បឹ កាដោបេ់។ ដគេបំ ណងរបស់ខំុក
ា ុងការោក់
ន
ទ្ិននន័យទាំងដនោះ
កនុងទ្ត្ម្ង់ ជាប្ផ្សនទ្ី (ដោយមានការជួយពី ម្នុសសដៅ eSpatial) គឺ វាដធវើឲ្យមានសកាកនុពេមានែដងាើម្
ដ

ើងវ ិញសត្មាប់ ការសត្ម្បសត្ម្ួេ ដៅដពេប្ែេអនកដ

ើញថាអនកកាន់ប្រខិរជិ រជាមាាស់ត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មដេើអនកែនទ្ ដទាោះបី កុងរងវ
ន
ង់ការនចនត្បឌ្ិររបស់អនកឬម្ិនប្ម្ន។
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិភពដោក

ដសវាកម្មប្ផ្សនទ្ីត្រូវបានពិពណ៌

កនុងអំ

ុងដពេោក់

ឲ្យែំដណើរការនត្បសណីយ៍ពីត្កុម្អនកដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PIUG) wiki ៖

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិភពដោក ប្ផ្សនទ្ី ជាដសវាកម្មពិដសាធន៍ម្ួយប្ែេដៅទ្ីតាំងអនក
ោក់

កយដសនើសុំដេើការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO។

សកេវ ិទ្ាេ័យ

ត្បឌ្ិរថ្មី។

សត្មាប់ដ

បានទ្ទ្ួេសាគេ់ពីយូរម្កដ

រុ ផ្សេដនោះ

បត្ររកកកម្មពិភពដោក។

ើយថាវាជារួ អងគោងសំខាន់ កុងការនចន
ន

ខាំុបានបប្នថម្ទ្ី តាំងសកេវ ិទ្ាេ័យដៅដេើប្ផ្សនទ្ី ត្បកាសនី យ

ប្ផ្សនទ្ី ត្រួរដេើគនគឺមានដៅឯ http://w.pat.tc/maptop.htm ។ ប្ផ្សនទ្ីដនោះ បងាាញពីទ្ីតាំងអនក
ោក់

កយដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មPCT ប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយកនុងអំ

២០១៣។ វាក៏បងាាញផ្សងប្ែរនូវទ្ីតាំងសកេវ ិទ្ាេ័យត្បប្
រូបទ្ី ១០ ផ្សតេ់នូវឧទា

េ ៦០០។

ុងឆ្នំ ២០១២ និង

រណ៍ពីសំណុំេិខិរដសនើសុំ WO ប្ែេោក់ដោយរកកករ ប្ែេមាន

េំដៅសាថនកនុង Dublin, OH, USA។

រូបភាពទ្ី ១០ សំណុំេិខិរដសនើសុំ របស់រកកករកនុង Dublin, Ohio, USA ដោយដត្បើត្បាស់
ប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយត្បរកកកម្មពិភពដោក។
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៦.៨ ការវ ិភាគបណា
ត ញ

ដោយបានខាីពីការពិភាការបស់ wikipedia សតីពីការវ ិភាគបណា
ត ញសងគម្69 និងដោយអនុវរត

គំនិរដនោះ ចំដ

ោះការវ ិភាគបណា
ត ញកនុងបណំុត ឯកសារត្បកាសនី យបត្រករកកម្ម និយម្ន័យែូ ចខាង

ដត្កាម្ត្រូវបានដសនើដ

ើងៈ ការវ ិភាគបណា
ត ញ ជាការបងាាញទ្ំ

ក់ទ្ំនងននត្ទ្ឹសីប
ត ណា
ត ញ 70 ប្ែេរួម្

មានសនសត្បសាទ្ ប្ែេរំណាងឲ្យរួ អងគនីម្ួយៗកនុងបណា
ត ញ និ ងចំណង ប្ែេរំណាងឲ្យទ្ំ
ទ្ំនងរវាងបុគេ
គ
ែូចជាស
បានបងាាញជាត្កា

ក់

កម្មសិទ្ិធ ការដផ្សារសិទ្ិធរម្
ួ និងឯកសារដោងរួម្។ បណា
ត ញទាំងដនោះត្រូវ

ិច
វ បណា
ត ញ ប្ែេសរនសត្បសាទ្ត្រូវបានរំ ណាងជាចំណុច និងចំណងប្ែេ

រំណាងជាប ា រ់។

ការដត្បើ ត្បាស់ជាទ្ូ ដៅពី រននការវ ិភាគបណា
ត ញ

ដៅដពេដម្ើ េដេើឯកសារត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្មគឺរកកករ និងឯកសារដោងបណា
ត ញ។ បណា
ត ញរកកករ ប្ែេ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ែឹក

អនុញ្ញារឲ្យអនកវ ិភាគរកដ

ំគំនិរ ប្ែេដធវើការដៅកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាដ

ប្រងប្រស

ើញអងគភាពអនកស្រសាវត្ជាវសំខាន់ ៗ
ោះ។ ឧទា

ិច
វ បណា
ត ញ។ សិសសរបស់ពួកដគ ក៏អាចដៅប្ររកដ

ពួកដគចាកដចញពីសាោនិងការចាប់ដផ្សតើម្សកាតនុពេ
ដៅជាឧសា

និងអនក

រណ៍ សាស្តសាតចារយសកេវ ិទ្ាេ័យ

ការជាម្ួយអងគភាពជាដត្ចើនដផ្សសងដទ្ៀរដេើដរឿងត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ទ្ំនងដនោះអាចរកបានកនុងត្កា

ស

ក់ព័នផ្ស
ធ ងប្ែរអនកទ្ទ្ួេសិ ទ្ិធ

ដ

ើយទ្ំ

ក់

ើញបានដៅដពេ

ដេើអាជីពសិការបស់ពួកដគ

ឬផ្ទេស់បូរត

កម្មផ្ទាេ់ខួន។
េ
ដនោះជាបដចាកដទ្សែ៏មានត្បដោជន៍សត្មាប់កំណរ់អរតសញ្ញាណអនក

ការប្ែេមានសកាតនុ ពេ ឬ សត្មាប់ ការប្សវងរកបុ គគេិកថ្មី ប្ែេមានបទ្ពិ ដសាធន៍ កុងវ
ន ិស័យ

បដចាកវ ិទ្ា។
ដ

ដគេគំនិរននឯកសារែកស្រសង់កុងឯកសារត្បកាសនី
ន
យបត្ររកកកម្ម

បានបងាាញរួចម្ក

ើយកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.៥ ។ ដៅដពេពិនិរយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សាននែពីម្ុនប្ែេ

ក់

ព័នធត្រូវបានបងាាញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ ឬ ដៅទ្ំ ព័រម្ុ ខននឯកសារ។ ឯកសារែកស្រសង់
ទាំងដនោះ ផ្សតេ់នូវការភាជប់ រវាងឯកសារប្ែេអាចវ ិភាគ និ ងបងាាញកនុងការវ ិភាគបណា
ត ញ។
ឯកសារែកស្រសង់ត្កា

ិច
វ បណា
ត ញសាម្ញ្ាបំផ្សុរ គឺ រម្
ួ មានការដត្បើត្បាស់ឯកសារត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្មប្រម្ួយជាត្បភពននចំនុចត្បសពវ និងបងាាញពី ឯកសារែកស្រសង់ ផ្ទាេ់ ទាំងត្រ
69
70

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_theory

ប់ដត្កាយ
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និងដៅម្ុខប្ែេ

ក់ព័នន
ធ ឹ ងឯកសារដ

ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបងាាញពីទ្ំ

ោះ និ ងឯកសារដត្កាយៗដទ្ៀរ។កនុងករណីដនោះHyperbolic Tree

ក់ទ្ំនងរវាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេបានដោងផ្ទាេ់ដេើ

ឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ។ រូបទ្ី ១១ ផ្សតេ់នូវគំរនូ នការវ ិភាគ Hyperbolic Tree។

រូបភាពទ្ី ១១- គំ រត្ូ បកាសនី យបត្ររកកកម្មជាត្បភពកនុងការវ ិភាគការដោងតាម្ Hyperbolic Tree ។
ដៅដពេប្ែេបណំុត ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងម្ូ េ និងឯកសារែកស្រសងពីគនដៅវ ិញដៅម្ក ត្រូវ
បានសិកា ការវ ិភាគបណា
ត ញដពញដេញ អាចបដងកើរជាត្កា
កម្មសំខាន់ៗ

ិច
វ ប្ែេកំណរ់ ពីត្បកាសនីយបត្ររកក

ដោងដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនកនុងអំ

ុងដពេណាម្ួយ។

បណា
ត ញមានត្បដោជន៍ជាង Hyperbolic Tree ដោយសារ Hyperbolic Tree បងាាញប្រទ្ំ
ប ា ប់រវាងឯកសារ ពីជំ

ន់ម្ួយដៅជំ

ន់ម្ួយដទ្ៀរបុប្នតម្ិនបងាាញទ្ំ

ក់ទ្ំនងននជំ

វ ិធី សាស្តសត
ក់ទ្ំនងជា

ន់ប្ែេរ ំេង

ដចាេ។ ពួកវាក៏មានអរថត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរ ដោយសារវាគមនត្បភពប្រម្ួយ ប្ែេរំណាងឲ្យទ្ំ
ទ្ំនងម្ួយជាម្ួយទ្ំ

ក់

ក់ ទ្ំនងជាដត្ចើន បុប្នតឯកសារទាំងអស់កុងការចងត្កង
ន
ជាត្បភព ប្ែេផ្សតេ់នូវ
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ទ្សសនៈទ្ំ

ក់ទ្ំនងដត្ចើននិងទ្ំ

ដៅដពេប្ែេ
ដោយប្

កពីគន

ក់ទ្ំនងដត្ចើន។

ឯកសារែកស្រសង់ ភាជប់

ដកើរមានរវាងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មោច់

វាពិរជាមានសារៈត្បដោជន៍ កុងការត្បម្ូ
ន
េផ្សតំុត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មប្ែេមាន

អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិរធ ម្
ួ គន និងបដងកើរបណា
ត ញឯកសារែកស្រសង់ ម្ួយ ប្ែេបងាាញពីទ្ំ

ក់ទ្ំនងប្ែេអងគ

ភាពមានដៅដេើគនដៅវ ិញដៅម្កតាម្រយៈឯកសារែកស្រសង់ពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ។
រូបភាពទ្ី ១២ ជាឧទា

រណ៍ននត្កា

ិច
វ បណា
ត ញននឯកសារែកស្រសង់ អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធពី Orbit.com ។

រូបភាពទ្ី ១២- ត្កា

ិច
វ បណា
ត ញននការដោងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ។
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ការដផ្សារសិទ្ិធរម្
ួ ឬ អងគភាពស
និ ងដត្ៅត្ជោះ
ឧទា

ការគនដេើការបដងកើររកកកម្ម អាចជាការអនុវរតែ៏មានត្បដោន៍

បុប្នតដោយសាររកកកម្មភាគដត្ចើនត្រូវបានបដងកើរដ

រណ៍ដត្ចើនដទ្ននទ្ំ

ក់ទ្ំនងត្បដភទ្ដនោះចំដ

ើងដោយអងគភាពប្រម្ួយ

ម្ិនមាន

ោះការសិកា។ ការវ ិភាគត្បដភទ្ដនោះ កាន់ ប្រមាន

ការចាប់អារម្មណ៍ដៅដពេប្ែេមានការផ្ទេស់បូរមា
ត ា ស់សិទ្ិ ត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដ

ព័នធនឹងការបដងកើររួម្គន។ ការទ្ិញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរវាងអងគភាព

ក់ទ្ំនងប្ែេ

ទ្ំនងរវាងអងគភាពប្ែេទ្ិញនិងេក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានបប្នថម្ដៅដេើទ្ំ
គឺជាទ្ំ

ើយទ្ំ

ក់

ក់ទ្ំនង

ក់

កាន់ប្រមានការចាប់អារម្មណ៍ប្ថ្ម្ដទ្ៀរ ដៅដពេប្ែេត្កុម្ពីរសដត្ម្ចបដងកើររកកកម្មរម្
ួ គន។

ោះឧបករណ៍វ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងការដត្បើត្បាស់

កាន់ប្រមានេកេណៈទ្ូដៅចំដ

Hyperbolic Tress ជាជាងការវ ិភាគបណា
ត ញដពញដេញ បុ ប្នត

ដពេថ្មីៗដនោះ មានការខិរខំត្បឹងប្ត្បង

បប្នថម្កនុងការបដងកើរឧបករណ៍វ ិភាគបណា
ត ញសត្មាប់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ឧបករណ៍ខាង

ដត្កាម្ បងាាញនូវទ្ត្ម្ង់ម្ួយចំនួននន Hyperbolic Tree ឬការវ ិភាគបណា
ត ញ។ ដនោះម្ិនប្ម្នជាបញ្ជី
ប្ែេមានចំនួនកំណរ់ដ
កិចាការដនោះ។

ព័រ៌មានទ្ំ

ោះដទ្

បុប្នតវាបានប្រផ្សតេ់ជាដសចកតីប្ណ

ក់ទ្ំនងចំ ដ

ដនោះ។


ំម្ួយចំនួនសត្មាប់ការចាប់ដផ្សតើម្

ោះឧបករណ៍ទាំងដនោះ អាចមានកនុងប្ផ្សនក ៩.១ ននម្គគុដទ្ាសន៍

Thomson Innovation – បងាាញនូ វ Hyperbolic Trees ប្ែេចាប់ ដផ្សតើម្ពី ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្រម្ួយ។


Orbit.com – បងាាញនូ វត្កា

ឆ្េរនវ។



ិច
វ បណា
ត ញននឯកសារដោងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិក
ធ ុងទ្ត្ម្ង់
ន
អាជី វកម្ម

Intellixir – បងាាញនូវការវ ិភាគបណា
ត ញចំ ដ

ោះអនកទ្ទ្ួ េសិទ្ិ ន
ធ ិ ងរកកករ។

AmberScope–បដងកើរឯកសារែកស្រសង់បណា
ត ញដោយប្ផ្សែកដេើការវ ិភាគបណា
ត ញត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម ។

៦.៩ ការវ ិភាគភាសាវ ិទ្ា
ដៅដពេប្ែេមាន

កយបដចាកដទ្សជាដត្ចើ ន

ែូ ចជាការវ ិភាគអរថន័យនន

កយ

ប្ែេមាន

ត្បដោជន៍កុងបរ
ន
ិបទ្ព័ រ៌មានប្ែេអាចទាញម្កវ ិញបាន និងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ទ្ត្ម្ង់ ចម្បងននការវ ិភាគឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើ ត្បាស់ព័រ៌មានភាសា

គឺជាការ

សិកាពីកម្មវរថុ សកម្មភាពនិ ងវរថុបំ ណង (SAO)ទាំងបី ។ SAOទាំងបី ដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនកណាម្ួយនន
ភាសា ែូចជា

ម្ និងកិរ ិោស័ពា ប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បីពិពណ៌

ពីការបដត្ងៀន ប្ែេអនកោក់

កយ
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ចង់ប្ចករ ំប្េក។ SAOs សំខាន់ៗ កនុងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបងាាញពីការសិកាបដចាក
ដទ្សប្ែេមានកនុងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ដៅដពេទាញ SAOទាំងបីពីឯកសារ វរថុនិងសកម្មភាព អាចចងជាត្កុម្រួម្គននឹ ងរំណាងឲ្យ

បញ្ញ
ា ប្រម្ួយប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយ។ ឧទា
សកម្មភាព

ដ

ើយជំងឺ

ត្បាស់ការកំចារ់អាឡាក់

ឺរជាវរថុ។

សី ប្ែេការកំចារ់អាឡាក់

ោះបញ្ញ
ា ដនោះ

គឺការដត្បើ

សី ជាត្បធានបទ្។ ទាំងបីដនោះ អាចែកស្រសង់

សី ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីពាបាេអនកជំងឺ

ឺរ។ រូបភាពទ្ី

រណ៍ននកម្មវរថុ សកម្មភាព ដគេបំ ណង ពីអរថបទ្អង់ដគេស។

បណំុត ននកត្ម្ងបញ្ញ
ា ប្ែេបានម្កពី ឯកសារដផ្សសងៗគន
និងអាចផ្សតេ់នូវែំដណាោះស្រសាយសកាតនុពេដផ្សសងៗ

ក៏ដោយ។ កនុងឧទា

ការពាបាេ គឺជា

រណ៍ដផ្សសងៗននដគេការណ៍ SAO ទាំងបី។

រូបភាពទ្ី ១៣- ឧទា

ែឹង

ឺរ

ែំដណាោះស្រសាយែ៏មានត្បសិទ្ភា
ធ ពចំដ

ដចញពីឃាេ ែូចជា ការកំចារ់អាឡាក់
១៣ បងាាញពីឧទា

រណ៍ែូចជាការពាបាេជំងឺ

រណ៍ពី ជំងឺ

អាចចារ់ទ្ុកជាម្ូ េោានននចំដណោះ
ដទាោះបីជាវាម្ិ នមានកនុងឯកសារប្រម្ួយ

ឺរ ឃាេកនុងឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរ អាចសំដៅែេ់ការពាបាេជំងឺ

ឺរបុប្នតែំដណាោះស្រសាយឬកម្មវរថុកនុងករណីដនោះអាចជាការសិកាពីត្បព័នធការ

ររាងគកាយពីដម្ដរាគ។

ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពីព័រ៌មានប្ែេបានែកស្រសង់ពី SAO អាចរកបានកនុង

https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/nlp/entry/triple_extraction_from_unstr
uctured_text5?lang=en
កនុងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និ ង PLRs SAO ទាំងបីអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បី

សដងេបនូវបញ្ញ
ា បដចាកដទ្សសំខាន់ៗកនុងវ ិស័យជាក់ ោក់
ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា ទាំងដ

និ ងផ្សតេ់នូវវ ិធីសាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់

ោះ។ ប្ផ្សនកននសកម្មភាពដនោះ ជួនកាេត្រូវបានដធវើដ

ើងដោយនែ ដោយ

អនកវ ិភាគ ឬ អាចសដត្ម្ចបានដោយដត្បើ ត្បាស់បដចាកដទ្សចំ ណារ់ថានក់ ែូ ចបានពិ ភាកាកនុងប្ផ្សនក
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៦.៤ ។ SAO ទាំងបីផ្សតេ់នូវផ្សេត្បដោជន៍ បប្នថម្កនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា បដចាកដទ្ស ក៏ែូចជា
កំណរ់ពីបញ្ញ
ា ។

ត្បព័នធ I2E ប្ែេបានពី Linguamatics 71និង Goldfire ប្ែេបានពី IHS72 គឺជាត្បព័នធគិរ

កនត្ម្ពីរប្ែេផ្សតេ់នូវម្ុខងារ SAOទាំងបី ជាពិដសសសត្មាប់ដធវើការជាម្ួយឯកសារត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្ម។ ព័ រ៌មានសតីពីវ ិធានត្បភពដបើកសត្មាប់ែកស្រសង់ ព័រ៌មានអាចរកបានកនុង

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

ជំពួក្ទី៧
ប្ក្បខ័ណឌពាក្់ព័នធនង្
ឹ ការវិភាគ្ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មមនិង្របាយការណ៍ទិដ្ឋភាព
ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម
ដៅដពេបដងកើរេទ្ធផ្សេវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម
ម្ួយចំនួន

មានគំ និរម្ូ េោាន

ក់ព័នធនឹងការដធវើកិចកា
ា រដនោះ។ គំនិរទាំងដនោះ អនុវរតជាទ្ូដៅ ចំដ

ឬទ្សសនវ ិទ្ា

ោះដសាើរត្គប់កិចកា
ា រ

ក់

ព័នធនឹងការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និ ងផ្សតេ់ឲ្យនូ វដសចកតីសដងេបកត្ម្ិរខពស់ជាងគនេឹោះនិងដសច
កតីប្ណ

ំពីការវ ិភាគជាក់ោក់ ។

ដោយការបដងកើរ

scaffold

ពួកវាត្រូវបានចារ់ទ្ុកជាត្កបខ័ណឌ

ដោយសារពួកវាផ្សតេ់នូវម្ូេោានប្ែេភាពេម្ែិរ និងជាក់ោក់ ននកិចកា
ា រវ ិភាគអាចភាជប់ម្កជាម្ួយ

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងការវ ិភាគ

។ កនុងជំពូកដនោះ ដគនឹងពិ ភាកាពីត្កបខ័ ណឌដផ្សសងៗ ឬដគេការណ៍ទ្ូដៅ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងទ្ិែាភាពវា។
៧.១ ត្បដភទ្មារិកាសត្មាប់ដធវើការវ ិភាគ

គដត្មាងវ ិភាគជាដត្ចើន អាចប្បងប្ចកដចញជាពី រត្បដភទ្ ត្បដភទ្ប្ែេដធវើការជាម្ួ យទ្ិននន័យ

កនុងទ្ត្ម្ង់ ជាប្ខសកនុងរច
ប្ែេគមនរច

សម្ព័នធ។

សម្ព័នធវ ិស័យណាម្ួ យ និ ងត្បដភទ្ប្ែេដធវើការជាម្ួ យអរថបទ្ឬមារិ កា
ការវ ិភាគដត្បើ ត្បាស់ត្បភពមារិកាដផ្សសងៗទាំងដនោះ

កយ

សំដៅែេ់ការរុករក

ទ្ិននន័យឬការវ ិភាគ និ ងការរុករកអរថបទ្ ឬការវ ិភាគ។ ការរុករកទ្ិនន
ន ័យម្ួយចំនួនដធវើឲ្យកាន់ប្របាន
សាែរដោយពិចារណាដេើអរថបទ្ជាទ្ិននន័យប្ែេមានទ្ត្ម្ង់សុត្គសា
ម
ម ញ បុប្នតសត្មាប់ដគេបំណង
ននការពិភាកាដនោះ ពួកវានឹ ងត្រូវបានប្ញកពី គន ដោយសារវ ិធី សាស្តសតប្ែេដត្បើ ត្បាស់ សត្មាប់ ប្ខសកនុង

71
72

http://www.linguamatics.com/welcome/software/I2E.html
http://inventionmachine.com/products-and-services/innovation-software/
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ការរុករកទ្ិននន័យ គឺខុសគនពីរដបៀបប្ែេអរថបទ្ត្រូវវ ិភាគកនុងការរុករកអរថបទ្។
៧.១.១ ការរុករកទ្ិនន
ន ័យ

ដៅដពេអនកវ ិភាគ ដធវើការជាម្ួយដេខ ឬប្ខសននអកសរប្ែេប្ញកពីបរ ិបទ្ ឬអរថន័យ

ដគគឺកំពុងដធវើការរុករកអរថបទ្ឬវ ិភាគ។
កំណរ់អរតសញ្ញាណគំ រក
ូ ុងបណ
ន
ំុ ត ។

កយ ពួក

អនកអនុ វរត ជាទ្ូ ដៅដធវើការវ ិភាគសថិរិននបញ្ជីរបស់វរថុ ដែើ ម្បី

កនុងទ្ត្ម្ង់ ទ្ូដៅបំផ្សុរននត្បដភទ្ការវ ិភាគដនោះ ធារុ ដផ្សសងៗ ែូ ចជា អនកទ្ទ្ួ េសិទ្ិ ត្ធ បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម ឬឆ្នំននការោក់

កយដសនើសុំ ត្រូវបានរាប់ និ ងចារ់ ថានក់កុងបណ
ន
ំុត ម្ួ យ។ ឧបករណ៍ ែូចជា

Pivot Table កនុង Microsoft Excel បានកំ ពុងរកដម្ើ េប្ខសប្ែេត្រូវដែើម្បីកំណរ់ ពីចំនួនែងននរនម្េម្ួយ

ប្ែេដគរកដ

ើញ។ ការវ ិភាគទាំងអស់កុងត្បដភទ្ដនោះ
ន

ត្រូវប្ផ្សែកដេើប្ខសប្ែេត្រូវ ែូចដនោះការត្បកប

ខុសឬភាពខុសគនកនុងបណំុត ម្ួ យ ត្រូវបានរាប់ជារនម្េដផ្សសង។ ឧទា
ដឈាមោះអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
សត្មាប់ឱសថ្Vertex ដ

ើយត្កុម្

រណ៍ ដៅដពេដធវើការជាម្ួយ

ត្បសិនដបើ មានការោក់ បញ្ូជ េកនុងបណំុត ទ្ិននន័យ

ុនឱសថ្ Vertex ទាំងដនោះ នឹងត្រូវចារ់ទ្ុកជាធារុពីរដផ្សសងគននិង

ត្រូវបានរាប់ដផ្សសងគនប្ែរ។ ដោយសារការចងត្កងដោយប្ខសអកេរត្កម្ ម្ិនអាចផ្សគូរផ្សគងបានពិរត្បាកែ
អនកវ ិភាគ នឹងរាប់ធារុទាំងដនោះោច់ ដោយប្
គន ដ

កពី គន។ កាន់ ប្រចាស់ដទ្ៀរ ធារុទាំងដនោះដៅជាម្ួយ

ើយែូចបានពិភាកាកនុងជំ ពូក៦.១ ែំដណើរការននការសំអារ ឬចងជាត្កុម្ធារុទាំងដនោះ រត្ម្ូវ

ឲ្យមានការធា

ថាមានការរាប់រនម្េបានត្រឹម្ត្រូវ។

ធារុសំខាន់ដផ្សសងដទ្ៀរននការរុករកទ្ិ នន
ន ័យ

ឬការវ ិភាគ

គឺ វរថុធារុ ប្ែេត្រូវវ ិភាគមានរច

សម្ព័នធឬជាវ ិស័យ។ ដៅដពេធារុ ត្រូវបានោក់តាម្វ ិស័យជាក់ ោក់ កនុងត្បព័ នទ្
ធ ិ ននន័យ ឬ ដៅដពេ
ប្ែេរកដ

ើញពួកវាកនុងជួរ

រជាក់ ោក់ កនុងតារាង ពួ កវាត្រូវបានចារ់ ទ្ុកថាមានរច

វ ិស័យ។ ដនោះបញ្ញ
ជ ក់ថាពួ កវាសថិរកនុងត្បដភទ្ម្ួយឬត្បដភទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ឧទា

សម្ព័នឬ
ធ ជា

រណ៍ ដឈាមោះរកកករ

ត្រូវបានទ្ទ្ួេសាគេ់ជាទ្ិននន័យត្បដភទ្ជាក់ោក់ និងត្រូវបានប្ញកនិងដរៀបចំ ែូដចនោះពួកវាត្រូវបាន

ត្បម្ូេរួម្គនពីកប្នេងម្ួយសត្មាប់ ការវ ិភាគ។ ដឈាមោះបប្នថម្ដទ្ៀរ អាចរកបានកនុងឯកសារម្ួយ បុ ប្នត
អនកវ ិភាគអាចប្ញកដឈាមោះដផ្សសងទាំងដនោះពី ដឈាមោះរកកករ
ដោយត្បម្ូ េផ្សតំុកុងវ
ន ិស័យជាក់ ោក់ ។
ការរុករកទ្ិ ននន័យ

រច

ដោយសារដឈាមោះរកកករត្រូវបានដរៀបចំ

ត្រូវបានកំណរ់ េកេណៈជាការវ ិភាគប្ខសប្ែេបានផ្សគូរផ្សគងប្ែេមានកនុង

សម្ព័នធ ឬវ ិស័យត្បព័ នធទ្ិនន
ន ័ យ ឬការចងត្កង។
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៧.១.២ ការរុករកអរថបទ្
ខេឹម្សារននភាសា មានភាពខុសគនពីប្ខសទ្ិននន័យដោយសារដ
ដគេគំនិរននភាសា ប្ែេ
ននបរ ិបទ្ប្ែេ
កយដ

រុផ្សេម្ួយចំនួន។ ែំបូង មាន

កយម្ួយ អាចមានន័យែូចគន បុប្នតមានការត្បកបខុសគន។ ក៏មានគំនិរ

កយប្រម្ួយត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ប្រមាននិយម្ន័យខុសគន អាស្រស័យដេើការដត្បើត្បាស់

ោះ។ ែូចគនដនោះប្ែរ ដគអាចពិចារណាដេើដវយយករណ៍ផ្សងប្ែរ ដៅដពេវ ិភាគទ្ិ ននន័យជាអរថ

បទ្ ប្ែេ
ចំនួនដទ្ៀរ។

កយអាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាកិ រ ិោស័ពា កនុងករណីម្ួ យចំ នួន និ ងជា

អរថបទ្ដៅ ជាទ្ូដៅ

ត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាគមនរច

សម្ព័នធ ឬ

ម្កនុងករណីម្ួ យ

ក់កណា
ត េ់រច

សម្ព័នធ

សម្ព័នធ73

ដោយសារគមនការដរៀបចំមារិកាឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ តាម្ Wikipedia អរថបទ្ប្ែេគមនរច

សំដៅែេ់ព័រ៌មានប្ែេម្ិនប្ម្នជាទ្ត្ម្ង់ទ្ិននន័យប្ែេបានកំណរ់ជាម្ុន និង/ឬម្ិនមានកនុងតារាង
ត្រឹម្ត្រូវ។ ដសចកតីសដងេបត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាឧទា

រណ៍ននអរថបទ្

ក់កណា
ត េរច

សម្ព័នធ ដោយសារដសចកតីសដងេបត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ជាវ ិស័យម្ួយកនុងត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យភាគដត្ចើន
ដ

ើយមានការរ ំពឹ ងពី មារិ កាប្ែេអាចប្សវងរកបានកនុងត្បព័នទ្
ធ ិននន័យដ

ប្ែេរំ ណាងឲ្យប្ផ្សនកននអរថបទ្ប្ែេចងភាជប់ ការពវកិចផ្ស
ា ូវចាប់
េ
ដគេគំនិរដផ្សសងៗ ដ

ោះ។

អាចមានត្បប្វងប្វងនិង

ើយតាម្េកេណៈរបស់វា ម្ិនត្រូវបានដធវើឲ្យមានរច

ដទ្។
ដោយសារេកេណៈសមុត្គសាមញននត្បភព

បុប្នតដសចកតីអោះអាង
ក់ព័នធនឹង

សម្ព័នធជាវរថុដផ្សសងដ

ោះ

វ ិធីសាស្តសតនិងម្ដធាបាយសត្មាប់វ ិភាគខេឹម្សារ

ភាសាមានភាពខុសគនពីការដធវើការដេើទ្ិននន័យ ែូដចនោះចាំបាច់ត្រូវពិចារណានិងប្សវងយេ់ពីេកេណៈ
នីម្ួយៗរបស់វា។

ជាឧទា

ត្បម្ូេផ្សតំុអរថបទ្ប្ែេគមនរច

រណ៍

ជំហានបនតប ា ប់ខាងដត្កាម្

សម្ព័នស
ធ ត្មាប់ ដធវើការវ ិភាគៈ

 Tokenization – ពនយេ់ែេ់កុំពយូទ្័រពី កប្នេង

អាចត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីដរៀបចំ

កយម្ួ យបញ្ាប់ និ ង

 Stemming – ែកបចាឹម្បទ្និងបុពវបទ្ទ្ូដៅដចញពី

កយដផ្សសងដទ្ៀរចាប់ដផ្សតើម្

កយដែើម្បីបដងកើរឬសគេ់នន

កយសត្មាប់

ដត្បើត្បាស់ប ា ប់
 Part-of-Speech Tagging – កំណរ់អរតសញ្ញាណ
 Entity Tagging – ដត្បើ ត្បាស់បញ្ជី

កយ ជា

ម្ កិរ ិោស័ពា ឬគុណ

ម្

កយ ឬវ ិធានភាសាដែើ ម្បីកំណរ់អរតសញ្ញាណថាជាត្បដភទ្

បុគគេ អងគភាព ឬកម្មវរថុដផ្សសងដទ្ៀរ
73
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 Term Filtering – ការ់បនថយចំនួន
ព័នធ ឬ

កយឬកម្មវរថុប្ែេត្រូវវ ិភាគដោយែកដចញ

កយម្ិន

ក់

កយប្ែេដត្បើដត្ចើនឬម្ិនសូវដត្បើ កនុងការចងត្កង

ជាទ្ូដៅ ដៅដពេដធវើការវ ិភាគ

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងការបដងកើរ PLRs អនកវ ិភាគចាំបាច់ត្រូវយេ់ថាដរើ វ ិធី

សាស្តសតប្ផ្សែកដេើទ្ិនន
ន ័យឬក៏ អរថបទ្ប្ែេកំពុងែំដណើរការ។ ដោយសារវ ិធីសាស្តសតប្ែេ

ក់ព័នធ មាន

ភាពខុសគន េទ្ធផ្សេេែបំផ្សុរ នឹងអាស្រស័យដេើការយេ់ែឹងរបស់អក
ន វ ិភាគពី វ ិធី សាស្តសតខុសៗគនទាំង
ដនោះ និងអនុវរតពួកវាឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។
៧.២ ទ្ំ

ទ្
ំ ិនន
ន ័យសត្មាប់វ ិភាគ

បប្នថម្ដៅដេើការពិចារណាអំ ពីការត្បម្ូ េផ្សតំុទ្ិនន
ន ័ យដោយប្ផ្សែកដេើខឹ ម្
េ សារ

ដធៀបនឹងអរថបទ្ដៅ អនកវ ិទ្ាសាស្តសតខាងទ្ិននន័យ ក៏ត្រូវពិចារណាផ្សងប្ែរពីទ្ំ
ត្កង ប្ែេពួកដគកំពុងប្រដធវើការដេើ។ ជាទ្ូ ដៅ កិ ចាការដនោះត្រូវបានដធវើដ
ខុសគន ត្រូវបានដត្បើត្បាស់អាស្រស័យដេើទ្ំ

ប្ខសពិរត្បាកែ

ំទ្ិនន
ន ័យននការចង

ើង ដោយសារវ ិធី សាស្តសត

ំននកត្ម្ងទ្ិនន
ន ័យប្ែេដគត្រូវដធវើការដេើ។ អនកវ ិភាគភាគ

ដត្ចើន ប្ែេបញ្ាប់ដៅកនុង PLRs មានការបារម្ភពីបណំុត ទ្ិននន័យដត្ចើន ប្ែេទ្នន័យទាំងដនោះ ត្រូវដធវើ
ដ

ើងកនុងកត្ម្ិរមាត្កូ

កត្ម្ិរម្ីត្កូ។

បុ ប្នតជួនកាេវាចាំបាច់ ឲ្យមានការត្រួរពិ និរយេម្ែិរននបណំុត រូ ចៗ

៧.២.១ ការវ ិភាគកត្ម្ិរមាត្កូ
ក៏សំដៅថាជាទ្សសនៈសកេផ្សងប្ែរ
សុខភាព ឬ បណំុត ទ្ិននន័យសងគម្
ចំនួនត្បជាជន។

អនកវ ិភាគកនុងកត្ម្ិ រដនោះដបើដធវើដ

ក់ ព័នធដផ្សសងដទ្ៀរ វានឹ ងបានដធវើដ

កនុងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ការវ ិភាគ

ើងសត្មាប់ការប្ថ្ទាំ

ើងជាត្ទ្ង់ត្ទាយធំដេើកត្ម្ិរ

សំណុំទ្ិននន័យកត្ម្ិរមាត្កូមានផ្សាុកដត្ចើន

ជាង១០០០០កំណរ់ ត្តាប្ែេត្រូវបានកំពុងនឹងសិកា។ ដោសារ PLRs ជាទ្សសនៈទ្ូដៅននវ ិស័យ
ម្ួយ ការវ ិភាគភាគដត្ចើនត្រូវបានដធវើដ

ើងជាកត្ម្ិរមាត្កូ។ ដៅដពេដធវើការដេើ បណំុត កត្ម្ិរមាត្កូ មាន

ការពឹងប្ផ្សែកោងខាេំងដេើវ ិធី សាស្តសតគណ
ប្ត្បងដែើម្បីវ ិភាគទ្ំ

ដោយសារមានការចំ ណាយដពេនិ ងការខិរខំ ត្បឹ ង

ំទ្ិនន
ន ័ យទាំងដនោះដោយនែ។

៧.២.២ ការវ ិភាគកត្ម្ិរដម្សូ

ជួនកាេសំដៅែេ់ការពិនិរយកត្ម្ិរជារិ អនកវ ិភាគដៅកត្ម្ិ រដនោះដបើដធវើដ

សងគម្

វានឹងដធវើដ

ើងដេើកត្ម្ិរត្កុម្ទ្ូោយ។

ើងសត្មាប់ទ្ិននន័យ

ពិ ចារណាអំ ពីគំដរាងវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

សំណុំទ្ិននន័យកត្ម្ិរដម្សូ មានផ្សាុកកំណរ់ត្តាចាប់ពី ១០០០ ែេ់១០០០០។ វ ិធី សាស្តសតែូចគនជា

98

ដត្ចើន ប្ែេដត្បើត្បាស់ចំដ

ោះការវ ិភាគកត្ម្ិរមាត្កូ នឹងត្រូវបានដត្បើត្បាស់ផ្សងប្ែរជាម្ួយបណំុត កត្ម្ិរ

ដម្សូ ដោយសារសំណុំធំកត្ម្ិរដនោះ មានភាពពិបាកកនុងការត្គប់ត្គងដៅដពេពិនិរយដេើកំណរ់ត្តា

និងដពេដវោប្ែេត្រូវការសត្មាប់ការដធវើវ ិភាគទាំងដនោះ រិចជាង

នីម្ួយៗ។ ធនធានកនុងការគណ

ការវ ិភាគPLRជាដត្ចើ នត្រូវបានដធវើដ

ការត្រូវការកនុងកត្ម្ិរមាត្កូ។

មានអនុសំណុំកនុងវ ិស័យទ្ូោយណាម្ួ យត្រូវបានប្សវងរកដ

ើងកនុងកត្ម្ិរដនោះដៅដពេប្ែេ

ើញ។

ការអនុវរតចំដ

ោះសំណុំរងននប

ណំុត ធំទាំងម្ូេ ជួនកាេចារ់ ទ្ុកជា “ការសាវនដៅជា” បណំុត ទ្ិ នន
ន ័ យ។
៧.២.៣ ការវ ិភាគកត្ម្ិរម្ីត្កូ
ជួនកាេសំដៅែេ់កត្ម្ិរបុ គគេ

ជាទ្ូ ដៅអនកវ ិភាគគឺដធវើដេើម្ូេោានម្ួយទ្េ់ម្ួយ។

ការ

ពិចារណាអំពីគំដរាងវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម សំណុំទ្ិននន័យកត្ម្ិរម្ីត្កូមានកំណរ់ត្តារិចជាង
១០០០ ដ

ើយជាធម្មតាដធវើដ

កនុងកត្ម្ិរដនោះ ត្រូវបានដធវើដ

ើងដេើកត្ម្ងរិចជាង១០០ឯកសារ។ ការវ ិភាគជាដត្ចើនប្ែេដធវើដ

ើងដោយនែ និ ងកនុងកាេៈដទ្សៈប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានកត្ម្ិរជាក់ោក់និង

ដទ្ពដកាសេយម្នុសសខពស់ដែើម្បីធា
ការវ ិភាគេម្ែិរត្បដភទ្ដនោះ

ើង

ឲ្យមានេទ្ធផ្សេគួរជាទ្ីដពញចិរត។ កិចាការ

ត្រូវបានដធវើដ

ើងដែើម្បីអោះអាងពីនិ ន ការនិងការ

ក់ព័នន
ធ ឹង PLRs

ក់ព័នធប្ែេបានរក

ើញ ដៅដពេដធវើការវ ិភាគកត្ម្ិរមាត្កូឬដម្សូ។ ដនោះជាករណីពិដសស ដៅដពេប្ែេទ្ទ្ួេបាន

ដ

េទ្ធផ្សេcounter-intuitive កនុងដពេវ ិភាគត្ទ្ង់ត្ទាយធំ ដ
ពីម្ូេដ

រុនននិ ន ការទាំងដនោះ។ សកម្មភាពម្ួយចំនួន

បត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅត្រូវបានដធវើដ

ើយអនកវ ិភាគចង់ ប្សវងយេ់ឲ្យកាន់ប្រចាស់

ក់ព័នធនឹង PLR ែូចជារនម្េត្បកាសនីយ

ើងោងេែ ដេើម្ូេោានននករណីម្ួយទ្េ់ករណីម្ួយ។

៧.៣ ចាប់ Linearសតីពីការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ចាប់ linear សតីពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដសនើដ

ើងជាត្កបខ័ ណឌននគដត្មាងវ ិភាគ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងឆ្
ន
ន ំ ២០០២74។ គដត្មាងដនោះត្រូវបានបដងកើរដ

ើងែំបូងដែើម្បីជួយអនកអនុ

វរតឲ្យប្សវងយេ់ពីសារៈសំខាន់ននការចាប់ ដផ្សតើម្វ ិភាគ ដោយដសុើបអដងករពី ភាពចាំបាច់ របស់អរិ ថ្ិជន
ចំដ

ោះការវ ិភាគ ប្ែេផ្សាុយពី ការឈានដៅដត្បើ ត្បាស់ឧបករណ៍វ ិភាគប្រម្តង។ វាត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ជា

វ ិធីសាស្តសតទ្ូដៅសត្មាប់ ដធវើប្ផ្សនការគដត្មាងវ ិភាគ។ ជំ ហានកនុងែំ ដណើរការដនោះរួម្មានៈ
 បដងកើរបណំុត ឧបករណ៍ននឧបករណ៍វ ិភាគ

 ប្សវងយេ់ពីរត្ម្ូវការអាជីវកម្មនិងរត្ម្ូវការដៅពីដត្កាយរត្ម្ូវការទាំងដ
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 រត្ម្ូវការប្ែេ

ំឲ្យមានការដចាទ្បញ្ញ
ា

 ការដចាទ្បញ្ញ
ា ប្ែេ
 ទ្ិននន័យប្ែេ

ំឲ្យមានការត្បម្ូេទ្ិនន
ន ័យ

ំឲ្យមានឧបករណ៍

ដនោះចារ់ទ្ុកជាចាប់ linear ដោយសារកនុងត្កបខ័ ណឌដនោះ ជំហានទាំងដនោះត្រូវអនុវរតតាម្ដែើម្បី

សដត្ម្ចបានេទ្ធផ្សេេែបំផ្សុរ។ ជាដរឿយៗត្កុម្
ដ

ុនឬអនកវ ិភាគ ប្រងប្រចាប់ដផ្សតើម្ពីការទ្ិញឧបករណ៍

ើយដៅដពេសដត្ម្ចសកម្មភាពដនោះ ដគត្រូវដត្បើ ត្បាស់ឧបករណ៍ទាំងដ

ោះឲ្យអស់េទ្ធភាពដែើ ម្បីដធវើ

រាេ់គដត្មាងវ ិភាគទាំងអស់ដោយសារពួកដគបានដធវើការវ ិនិ ដោគោងដត្ចើនដេើឧបករណ៍ទាំងដនោះ។
កនុងត្កបខ័ណឌប្ែេបានដសនើដ

ើង ជដត្ម្ើសកនុងដត្ជើសដរ ើសឧបករណ៍ណាម្ួ យកនុងការដត្បើត្បាស់ គឺជា
ក់ព័នធនឹងការវ ិភាគ។

ជំហានចុងដត្កាយ ដៅដពេប្ែេបានអនុវរតត្គប់ជំហានដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេ

ចាប់ linear គឺចាប់ដផ្សតើម្ពីការត្បម្ូេផ្សតំុឧបករណ៍ ឬ បញ្ជីឧបករណ៍។ គមនឧបករណ៍ណាម្ួយ

ប្ែេអាចអនុវរតបានចំ ដ

ោះត្គប់ ទ្ិននន័យ និ ងអាចដធវើបានចំ ដ

ោះត្គប់ការវ ិភាគទាំងអស់ ដ

រុ ដនោះវា

សំខាន់សត្មាប់ែេ់អនកវ ិភាគមានជដត្ម្ើសកនុងការដត្ជើ សដរ ើស។ គដត្មាងម្ួយចំនួន ទាម្ទារឲ្យមាន

ការវ ិភាគអរថន័យឬភាសាវ ិភាគននអរថបទ្ គដត្មាងដផ្សសងដទ្ៀររត្ម្ូវឲ្យមានការសិកាពីគំរែ
ូ កស្រសង់ និង
បណា
ត ញ ដ

ើយគដត្មាងដផ្សសងៗដទ្ៀរ ទាម្ទារឲ្យមានការសិកាពីការផ្ទេស់បូរប្ែេដកើ
ត
រមានកនុងអរថ

បទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅដពេវាវ ិវរតដៅកនុងវែតជីវ ិររបស់វា។ ដោយសារម្ូ េដ
ប្ែេមានកងវោះខារ ប្ែេ

ជំហានប ា ប់ដេើកដ

រុដនោះ ថ្វ ិកា

ំឲ្យមានការត្បម្ូ េផ្សតំុឧបករណ៍សកតិសម្ម្ួយចំ នួន។

ើងដែើម្បីពនយេ់អំពីេកេខណឌប្ផ្សនកដសែាកិចា ប្ែេត្រូវបំដពញដោយការ

វ ិភាគ។ ដត្កាម្កាេៈដទ្សៈប្ែេេែ អនកវ ិភាគគួរយេ់ែឹងឲ្យបានចាស់ពីការសដត្ម្ចចិរតរបស់ថានក់
ែឹក

ំអាជីវកម្មជាម្ួយនឹងការវ ិភាគប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ។

របស់អងគភាព

ម្ូេដ

ពួ កដគក៏គួរប្រមានគំនិរេែៗអំពីសាថនភាព

រុប្ែេមានបញ្ញ
ា ជាម្ួយវា និ ងមានគំ និរម្ួយចំ នួនពី ផ្សូវណាម្ួ
េ
យប្ែេេែ

ដែើម្បីឈានដៅម្ុខ។ េទ្ធផ្សេវ ិភាគគួរត្រូវបានដរៀបរាប់ជានិ ទានកថា ដែើម្បីមានឥទ្ធិពេខាេំងជាម្ួយ

អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត និងប្សវងយេ់ពីត្គប់បរ ិបទ្ទាំងអស់ ប្ែេអនុញ្ញារឲ្យអនកវ ិភាគសដត្ម្ច
េទ្ធផ្សេជាក់ប្សតង ប្ែេ

ំែេ់ការសដត្ម្ចចិរត។

ទាេ់ប្រប ា ប់ពីរត្ម្ូវការត្រូវបានប្សវងយេ់សុីជដត្ៅដ
ចាប់ដផ្សតើម្ដេើកសំណួរដ

ើងនិងសម្មរិកម្មសំខាន់ៗ

ើ យដ

ប្ែេអាចរកដ

ោះ
ើញកនុងអំ

ដទ្ើបអាចឲ្យអនកវ ិភាគ
ុងដពេែំដណើរការ

គដត្មាង។ បញ្ញ
ា ោងដហាចណាស់ ត្រូវបានអោះអាងដោយអនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច និងផ្សតេ់នូវភាពដជឿ
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ជាក់ថា

អនកវ ិភាគយេ់ពីរត្ម្ូវការ

និ ងកំ ពុងពិចារណាពី វ ិធី

ដែើ ម្បីដេើកដ

អាស្រស័យដេើរត្ម្ូវការ អាចមានបញ្ញ
ា ម្ួយឬដត្ចើនត្រូវបានដធវើការដេើកដ
ឥ

ា ត្រូវបានកំណរ់ដ
ូវដៅដពេប្ែេ បញ្ញ

នឹងអាចអោះអាង ឬ ម្ិនគំត្ទ្សម្មរិកម្ម
រកកកម្ម ការពិដសាធន៍ ត្រូវបានដធវើដ
ជាចុងបញ្ាប់ ឥ

ោះ។

ើង ។

ើយ ការពិដសាធន៍អាចត្រូវបានដធវើដ

ើង ប្ែេ

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញ
ា ទាំងដនោះ។ កនុងករណីវ ិភាគត្បកាសនីយបត្រ

ើង ដោយពិចារណាដេើទ្ិននន័យប្ែេនឹ ងត្រូវវ ិភាគ។

ួ រាេ់ ការ
ូវដៅដពេរាេ់ដសចកតីេម្ែិរដផ្សសងដទ្ៀរទាំងអស់ត្រូវបានដធវើរច

សដត្ម្ចចិរតដេើឧបករណ៍ណាម្ួយ ប្ែេផ្សតេ់ភាពសកតិសម្ដៅនឹងទ្ិននន័យទាំងដ
ត្ចានដចាេសម្មរិកម្មដ

ើងបញ្ញ
ា ទាំងដ

ោះ ដែើម្បីគំត្ទ្ឬ

ោះ។ ការដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ប្ែេត្រឹម្ត្រូវ ជាទ្ូដៅ វាគឺសំខាន់ សត្មាប់ភាព

ដជាគជ័យជាអនកវ ិភាគ បុប្នតេិខិរដសនើសុំរបស់ពួកដគត្រូវប្រអនុវរតដត្កាម្កាេៈដទ្សៈសម្ស្រសប ដែើម្បី
ផ្សតេ់ការពិចារណាេម្ែិរ។

ព័រ៌មានម្ូេោានបប្នថម្ដេើត្បវរតិននចាប់ linearសតីពីការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចរក

បានកនុងដគ

ទ្ំព័រ

http://www.patinformatics.com/blog/the-linear-law-of-patent-analysis-

revisited/។
៧.៤ ភាពជាក់ោក់ និងការដៅត្រ
ការដៅព័ រ៌មានត្រ
ពិពណ៌

ប់វ ិញ

ប់ម្កវ ិញ

ឬការស្រសាវត្ជាវប្ែេមានត្បសិទ្ភា
ធ ព

កនុងវ ិធានននខានរពីរគឺ ការដៅត្រ

ជាទ្មាេប់ ត្រូវបាន

ប់វ ិញ និ ងភាពជាក់ ោក់។ វ ិធានទាំងដនោះ ត្រូវបាន

កំណរ់ែូចខាងដត្កាម្ៈ
 ការដៅត្រ
បាន?

ប់វ ិញៈ ដរើមានព័រ៌មានសំខាន់ៗបុ ម នប្ែេការស្រសាវត្ជាវរបស់ខំុអា
ា ចែកស្រសង់

 ភាពជាក់ោក់ៈ ដរើ ព័រ៌មានប្ែេខាំុរកបានបុ ម នប្ែេមានត្បដោជន៍?
វាក៏មានការបកស្រសាយេែៗប្បបត្បូបាបី េីដរននការដៅត្រ

ការដៅត្រ

ប់វ ិញ

បាន់ ត្បមាណនូ វត្បូបាបប្ែេឯកសារ

ប់ វ ិញនិ ងភាពជាក់ោក់ផ្សងប្ែរ:

ក់ព័នធត្រូវបានែកស្រសង់ម្កដ

ោះ

ការដ្េើយរបដៅនឹងសំណួរ ចំប្ណកឯភាពជាក់ោក់ បាន់ត្បមាណនូវត្បូបាបីេីដរននភាព
របស់ឯកសារប្ែេបានែកស្រសង់ ម្កវ ិញ។
ពិចារណាអំពីបញ្ញ
ា

កនុងការស្រសាវត្ជាវកនុងអំ

ម្កវ ិញនូ វព័រ៌មាន ជាទ្ូដៅគឺ ដម្ើេដៅដេើការដៅត្រ
គន ដ

គឺ ជា
ក់ ព័នធ

ុងដពេដរៀបចំ PLR វ ិធី សាស្តសតទាញត្រ

ប់

ប់ វ ិញ និ ងភាពជាក់ ោក់ កុងដពេែំ
ន
ណាេ

ើយវាស់ប្វងវ ិធីសាស្តសតដនោះ ដោយរដបៀបប្ែេបដចាកដទ្សចងត្បឆ្ំងទ្េ់នឹងធារុទាំងពីរដនោះ។
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ដទាោះបីដនោះជាករណីក៏ដោយ
ប្ែេការដកើ នដ
ជាទ្ូដៅ

ភាពជាក់ ោក់
ប់ វ ិញ

ើងកនុងការដៅត្រ

និ ងការដៅត្រ
ប្រងប្រ

ដោយសារការស្រសាវត្ជាវត្រូវបានដធវើដ

េទ្ធផ្សេអាចត្រូវបានបោះ

េ់

ើង

ប់ វ ិញ

ំឲ្យមានការធាេក់ចុោះកត្ម្ិ រននភាពជាក់ោក់ ។

ប់ វ ិញ

ដែើម្បីបដងកើនជាអរិ បរមាននការដៅត្រ

ដោយសារឯកសារដោងប្ែេម្ិន

ត្រូវបានដគបញ្ូា េកនុងបណំុត ឯកសារដ

ជាទ្ូ ដៅមានភាពផ្សាុយពី គន

ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្ជាដត្ចើន

ោះ ។

កនុងការចងត្កងឯកសារសត្មាប់

PLR

វាកាន់ប្រអាចមានផ្សេិរភាពដោយចាប់ដផ្សតើម្ជាម្ួយ

ការបដងកើរបណំុត ដត្បើ ត្បាស់វ ិធី សាស្តសតប្ែេបដងកើរឲ្យមានការដៅត្រ

ប់ ម្កវ ិញកត្ម្ិ រខពស់

ដោយ

សត្ម្ិរសត្មាំងភាពជាក់ោក់។ ដៅដពេដធវើការវ ិភាគសថិរិដេើសំណុំធំទ្ូោយ ឬកត្ម្ិរមាត្កូ មាន
ប្រនិ ន ការធំៗ ឬវរថុប្ែេបានដេចដ
ករណីដនោះ

ើងជាញឹកញាប់ ប្របុដណាណោះ ប្ែេនឹងត្រូវបានដ

ភាពជាក់ោក់ អាចនឹងរងការបោះ

ដនោះ ដោយសារការដកើរដ

ើញ។ កនុង

េ់ែេ់កត្ម្ិរម្ួយជាម្ួយការស្រសាវត្ជាវត្បដភទ្ទាំង

ើងរូ ចតាចកនុងសំណុំទាំងដនោះ នឹងម្ិនត្រូវបានដគដម្ើ េដ

ើញកនុងបរ ិបទ្

ធំៗ។ ទាំងដនោះអាចត្រូវបានវាយរនម្េដោយការពិនិរយនិ ន ការសំខាន់ៗម្ួយចំនួន ដែើម្បីធា
វាមានត្បភពម្កពីការដោងត្រឹម្ត្រូវនិងជាក់ោក់។

ត្បសិនដបើដនោះជាករណី ជាទ្ូដៅវាត្រូវបាន

ទ្ទ្ួេយកដែើម្បីេោះបង់ភាពជាក់ោក់ម្ួយចំ នួនសត្មាប់ជាត្បដោជន៍ ននការដៅត្រ
៧.៥ បណំុត ជំ

ថាពួក

ប់ វ ិញ។

ញទ្ូដៅប្ែេត្រូវការសត្មាប់ដធវើការវ ិភាគ

ភាពសាារ់ជំ

ញ ជាអនកវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ទាម្ទារនូ វបណំុត ននសំណុំជំ

ញដៅ

តាម្ប្ផ្សនកនីម្ួយៗននការអនុវរតការងារ។ ដៅកត្ម្ិរអបបបរមា អនកវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគួរ
មានបទ្ពិដសាធន៍ កុងវ
ន ិស័យែូចខាងដត្កាម្ៈ


ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មៈ

ដោយសារេកេណៈពិដសស

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម វាចាំបាច់ ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យអនកជំ
បានចាស់ជាអនកប្ែេដធវើការវ ិភាគព័រ៌មានដ

ោះ។

និង

ខុសគនននទ្ិនន
ន ័យ

ញយេ់ែឹងពី បណំុត ព័ រ៌មានទាំងដនោះ

ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះគឺ

ខុសពី ត្បភពទ្ិននន័យដផ្សសងដទ្ៀរ វាអាចមានការបកស្រសាយខុស ត្បសិនដបើ អនកវ ិភាគម្ិនយេ់
ែឹងពីត្បវរតិនិងភាពេម្ែិរននព័រ៌មានទាំងដ


ការវ ិភាគទ្ិ ននន័យនិងសថិរិៈ
េកេណៈ

ោះ។

ខណៈដពេប្ែេឧបករណ៍និ ងវ ិធី សាស្តសតវ ិភាគភាគដត្ចើ ន

ក់កណា
ត េសវ័យត្បវរតិ និងម្ិនរត្ម្ូវឲ្យមានការប្ករត្ម្ូវដេើប្ផ្សនកវ ិភាគ េទ្ធផ្សេេែ

បំផ្សុរ នឹងទ្ទ្ួេបានដៅដពេប្ែេអនកអនុវរតយេ់ចាស់ពីអញ្ា រិត និងបារាប្ម្ត្រ
ការវ ិភាគ ដ

មាន

ក់ព័នន
ធ ឹង

ើយអាចដធវើការប្ករត្ម្ូវពួកវាតាម្ការចំ បាច់។ េទ្ធផ្សេននការវ ិភាគ ក៏ មានភាព
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ងាយស្រសួេកនុងការប្សវងយេ់និងពនយេ់ផ្សងប្ែរែេ់អរិថ្ិជន ដៅដពេប្ែេអនកវ ិភាគែឹងពី
វ ិធីសាស្តសតនិងរដបៀបត្គប់ត្គងទ្ិ នន
ន ័ យទាំងដនោះ។


ចំដណោះែឹងប្ផ្សនកចាប់ៈ ស្រសបដពេប្ែេម្ិ នរត្ម្ូវឲ្យមានការបញ្ញ
ជ ក់ជាផ្សេូវការ ែូ ចជាត្បេង
ជាប់ដៅគណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
នីយបត្ររកកកម្ម

ការយេ់ែឹងទ្ូដៅពីទ្ិែភា
ា ពចាប់ននត្បព័នត្ធ បកាស

ជាពិ ដសសកនុងបរ ិបទ្សកេពិរជាមានត្បដោជន៍ោងខាេំង។

ករណីប្ែេប្រងដកើរមាន

ដនោះជា

ត្បសិនដបើមានការទាម្ទារឲ្យបកស្រសាយភាសាននដសចកតីអោះអាង

ដែើម្បីអនុវរត PLR ។ ទ្ិែភា
ា ពចាប់ ពិរជាមានសារៈត្បដោជន៍ផ្សងប្ែរសត្មាប់ការយេ់ែឹងពី
បណំុត ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

និ ងរដបៀបប្ែេពួ កវា

ក់ ព័នន
ធ ឹងត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្មជារិដផ្សសងៗ។


ជំ

ញននការបងាាញៈ

បានោងដត្ចើន

េកេណៈចម្បងម្ួយរបស់ PLR គឺ សម្រថភាពកនុងការត្បម្ូេព័រ៌មាន

និងបដងកើរនូវរបាយកាណ៍ប្ែេត្រឹម្ត្រូវនននិ ន ការនិងការអដងករសំខាន់ៗ

កនុងវ ិស័យប្ែេបានកំពុងសិកា។
ប្ែេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

េទ្ធភាពកនុងការដរៀបចំទ្ិននន័យោងដត្ចើនឲ្យដៅជាដរឿង

និ ងបងាាញេទ្ធផ្សេកនុងទ្ត្ម្ង់ សម្ស្រសបដៅតាម្វ ីធី សាស្តសតសិកា

របស់អក
ន អាន គឺពិរជាសំខាន់ដែើម្បីទ្ទ្ួេបានេទ្ធផ្សេជាអរិបរមា។


េទ្ធភាពកនុងការសននិោានៈ ការោក់ឲ្យែំ ដណើរការនីម្ួយៗនន PLR គឺដត្បៀបបាននឹងទ្ំព័រទ្ដទ្
ម្ួយប្ែេមានសំណួរដបើកប្ែេចាំបាច់ត្រូវដសុើបអដងករ។

វាទាម្ទារឲ្យដយើងត្កដ

កដម្ើេ

គដត្មាងនីម្ួយៗ ែូចជាអាទ្ិ៍កំបាំងថ្មីប្ែេត្រូវការ ត្រូវដោោះស្រសាយ ជាម្ួយនឹងមានភាពត្បកួរ
ត្បប្ជងថ្មីប្បេកនិងេទ្ធផ្សេពិដសសៗ។

បុគេ
គ ប្ែេចូេចិរេ
ត បងត្បាជាានិងការរុករក

ស្រសាវត្ជាវត្បធានបទ្ថ្មី ជាទ្ូដៅ ចូេចិរស
ត ននិោានតាម្ទ្ិ ែភា
ា ពប្ែេមានដ
វ ិភាគ។

ស្រសបដពេប្ែេវាម្ិនចាំបាច់សត្មាប់អក
ន វ ិភាគថ្មី ត្រូវមានជំ
ពួកដគចាប់ដផ្សតើម្ ដោយសារជំ

រុផ្សេែូចអនក

ញទាំងអស់ដនោះដៅដពេប្ែេ

ញជាដត្ចើនអាចអភិវឌ្ឍន៍បានដៅដពេ

ដហាចណាស់មានអាកបបកិរ ិោនិងចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទ្ទ្ួេបានជំ

និង

ឹក
វ ហារ់ ពួកដគត្រូវប្រោង
ញទាំងអស់ដនោះ។

៧.៦ ការពិចារណាទ្ូដៅអំពីការដត្បើត្បាស់រប
ូ ភាព
រូបភាព គឺជាភាពទាក់ទាញ វាទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អនកអាននិងងាយស្រសួេកាេយជា
ការចាប់អារម្មណ៍ដៅកនុងការបងាាញ PLR ។ ពួ កវាគឺ ជាធារុែ៏សំខាន់ននការត្បាប់ ពីដរឿងរាវ កនុងអំ
ដពេបងាាញគំនិរនិងការសិកាប្ែេបានរកដ

ើញដៅដពេដធវើស្រសាវត្ជាវពីគដត្មាង។

ុង

ខណៈដពេ
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ប្ែេមានកប្នេងសត្មាប់ផ្សតេ់ព័រ៌មាននិងរូបភាពឌ្ី

ាញេែៗ

វាពិ រជាសំខាន់ ដែើម្បីរកាពួ កវាកនុង

បរ ិបទ្ដែើម្បីជាម្ដធាបាយបងាាញពីេទ្ធផ្សេចុងដត្កាយ កនុងការប្ចករ ំប្េកភាពេម្ែិរ និ ងម្ិ នប្ម្ន
ជាប្ផ្សនកចុងបញ្ាប់ ដ
ជាឧទា

ោះដទ្។

រណ៍ ដៅដពេចាប់ដផ្សតើម្ដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនទ្ីប្ែេមានខេឹម្សារ វាមាននិ ន ការចំដ

អនកដត្បើត្បាស់ឲ្យដផ្ទតរដេើប្ផ្សនទ្ី

ោះ

ប្ែេផ្សាុយនឹងែំ ដណើរការបដងកើរភាពេម្ែិរប្ែេរូបភាពបានបដងកើរ

ដែើម្បីប្ចករ ំប្េកនិងដៅចំណុចសំខាន់ៗ។
បណំុត ឯកសារប្ែេត្រូវវ ិភាគ ប្ែេ

ដនោះគឺបណា
ត េម្កពីភាពដធវសត្បប្

ំឲ្យមានការភាន់ត្ច

េកនុងការបដងកើរ

ំពីភាពេម្ែិរប្ែេរូបភាពផ្សតេ់ឲ្យ។ ែូច

ប្ែេចាប់ Linear សតីពីការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម បានផ្សតេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់ដធវើការ
វ ិភាគែ៏ ត្រឹម្ត្រូវ សំណុំននជំហានត្បហាក់ត្បប្

េដនោះ គួរត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើររូបភាពដៅ

ដពេប្ែេការវ ិភាគឈានែេ់ការបដងកើរចំ ដណោះែឹ ង។
កនុងទ្ិែភា
ា ពម្ួយ

រូបភាពអាចចារ់ទ្ុកជាបប្ងែម្ននអាហារ។

ពួកវាជាចំណីចកេុែ៏េន
ែ ិងជាអវី

ប្ែេដគគួរសម្េឹងដម្ើេដៅ បុប្នតពួកវាម្ិនគួរផ្សតេ់នូវសមាសធារុននអាហារដ
រត្ម្ូវការអាជីវកម្មននគដត្មាង

ការបដងកើរកត្ម្ងទ្ិនន
ន ័យប្ែេ

ោះដទ្។ ការយេ់ែឹងពី

ក់ព័នធត្ពម្ទាំងការដត្បើ ត្បាស់វ ិធី

សាស្តសតប្ែេសម្ស្រសបដែើ ម្បីវ ិភាគទ្ិនន
ន ័យ គឺជាត្បូដរអុី ននិងបប្នេននរុេយភាពរបស់អាហារ។ ធារុ

ទាំងដនោះ ហាក់មានភាពធុ ញត្ទាន់ ឬ អាប់ អួរ បុ ប្នតពួកវាគឺ សំខាន់កុងការផ្សត
ន
េ់ចំដណោះែឹងប្ែេមាន
រនម្េដេើនិ ន ការនិងទ្ិែភា
ា ព

។

ដៅដពេប្ែេពួកវាត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យ

អរិថ្ិជនអាចរ ីករាយជា

ម្ួយនឹងការខេឹម្សារដនោះកនុងទ្ត្ម្ង់ជារូបភាពប្ែេសដងេបោងខេីនូវភាពេម្ែិរប្ែេបានរកដ
អរថបទ្ត្រួរពិនិរយអាជីវកម្មរបស់សកេវ ិទ្ាេ័យHarvard

ដជើ ងថា ធារុបីននទ្ិនន
ន ័យជារូបភាពប្ែេទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ
ត្បដោជន៍សីព
ត ីការបដងកើររូបភាពែ៏មានឥទ្ធិពេ
ដរៀបរាប់ដៅកនុងប្ផ្សនកប ា ប់។ អរថបទ្ក៏ ដេើកដ
ដនោះ។

75

ើ ញ។

ដពេថ្មីៗដនោះ ប្ែេមានចំណង
បានផ្សតេ់នូវែំបូ ម នប្ែេមាន

រួម្ទាំងរត្ម្ូវការកនុងការត្បាប់ ពីដរឿងរាវ

ប្ែេនឹង

ើងនូវែំបូ ម នបប្នថម្ពីរផ្សងប្ែរៈ

១. ការយេ់ែឹងពីទ្សសនិកជនឬអនកអានៈ ប្ផ្សនកដនោះត្គបែណតប់កុងជំ
ន
ពូកទ្ី ៥ ននម្គគុដទ្ាសន៍
២.បដងកើរគដត្មាងចាស់ោស់ៈ គដត្មាងដនោះមានត្គបែណតប់កុងជំ
ន
ពូកដនោះ បុ ប្នតកុងករណ
ន
ី ដនោះ

អរថបទ្គឺចង់សំដៅធា

75

ថាអនកវ ិភាគពិរជាត្បាកែថាទ្ិ នន
ន ័ យរបស់ពួកដគ គឺ មានភាពត្រឹម្ត្រូវ ដ

http://blogs.hbr.org/cs/2013/04/the_three_elements_of_successf.html

ើយ
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ែំដណើរការទ្ិ ននន័យម្ុ នដពេវ ិភាគគឺ ត្គបែណតប់ កុងប្ផ្សន
ន
ក

ពួកដគយេ់ែឹងពីភាពខុសគនរបស់វា។
៨.៣។
៧.៧ វ ិធីសាស្តសតននការត្បាប់ពីែំដណើរដរឿង

ម្នុសសបានដត្បើ ត្បាស់ការត្បាប់ ពីែំដណើរដរឿង
ន់ឆ្នំម្កដ

ជាម្ដធាបាយទ្ំ

ក់ ទ្ំនងដៅវ ិញដៅម្ករាប់

ើយ។ វាគឺជាម្ធាបាយប្ែេបដងកើរដ

ើងនិងគួរឲ្យដជឿជាក់ សត្មាប់ប្ចករ ំប្េកពីការ

គិរនិងគំនិរ ជាម្ួយអនកដផ្សសងដទ្ៀរកនុងទ្ត្ម្ង់ ប្ែេ

ក់ ព័នធ។ េទ្ធផ្សេម្ួ យនន PLR គឺដែើម្បីជោះឥទ្ធិ

ពេដេើការសដត្ម្ចចិរត

ដោយការដត្បើត្បាស់ទ្ិននន័យប្ែេ

ក់ព័នធនិងនិ ន ការចំ ដ

នែ។ ម្ដធាបាយម្ួ យដែើ ម្បីប្ចករ ំប្េកភាពេម្ែិរ កនុងបរ ិបទ្ននការដេើកដ
ការដត្បើត្បាស់វ ិធី សាស្តសតត្បាប់ ពីែំដណើរដរឿងប្បបបុរាណ
សម្ព័នធ PLR

ដ

ោះបញ្ញ
ា ដៅកនុង

ើងពី ការសដត្ម្ចចិរត គឺ

ដៅដពេពិចារណាពីរដបៀបដរៀបចំ រច

ើយជាពិដសសការបងាាញប្ែេអាចបដងកើរជាការសដងេបបនតដទ្ៀរពីធារុប្ែេយក

ដចញបានពី PLR។

វ ិធីសាស្តសតត្បាប់ ពីែំដណើរដរឿង មានរួម្បញ្ូជ េនឹងការបដងកើរដរឿង ប្ែេនឹងរំណាងដោយធារុ

ែូចខាងដត្កាម្ៈ


ចាប់ដផ្សតើម្ដោយនិ ោយអំ ពីដរឿងប្ែេដកើ រដ



បប្ងវរម្កដរឿងបចាុបបនន



ពាករណ៍ពីដ

រុការណ៍ដៅអ

ើងកនុងអរីរកាេ

គរប្ែេអាចដកើរមាន

ការបដងកើរ PLR កនុងវ ិធីដនោះ អាចបដងកើរបានជាការត្បាប់ពីែំដណើរដរឿង ប្ែេបដងកើនត្បសិទ្ភា
ធ ព

ននរបាយការណ៍។

ត្កដ

កដម្ើេអវីប្ែេបានដកើរដ

ើងពីម្ុន

ការដត្បើ ត្បាស់ការវ ិភាគព័ រ៌មាន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងបរ ិបទ្ពីអរីរកាេ ជួយកំណរ់ពីបញ្ញ
ា ប្ែេបានដកើរដ

ើង និងផ្សតេ់

កំោង
ំ ចិរតដែើម្បីបនតអនុវរតគដត្មាង។

បុគគេប្ែេ

ម្ិនចងចាំពីអរីរកាេ នឹងបនតបដងកើរកំ
សាស្តសត។

មានការដេើកដ

ើងពីសុភាសិរចាស់ៗផ្សងប្ែរ

ុសែប្ែេបនតដទ្ៀរ ជាពិ ដសសកនុងអំ

ការបប្ងវរម្កដរឿងបចាុបបនន ជួ យឲ្យអនកអានែឹ ងពី ជំ

ដត្បៀបដធៀបដៅនឹងអវីប្ែេបានដកើរដ

ើងពីអរីរកាេ។

ជដត្ម្ើស វាចំបាច់សត្មាប់ អនកអានកនុងការទ្ទ្ួេសាគេ់ដ
វ ិស័យត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍។

ុងដពេពិភាកាពីយុទ្ធ

រកនុងដពេបចាុបបនន និ ងអាចឲ្យមានការ

ដៅដពេបនតដធវើការសដត្ម្ចចិរតប្ែេមាន
រុនិងផ្សេ ប្ែេបានដកើរដ

ការដត្បៀបដធៀបអវីប្ែេបានដកើរដ

ើងដៅដពេ

ើងពី ២០ឆ្នំម្ុនដៅនឹងសាថនភាព
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បចាុបបនន
មានដ

អាចផ្សតេ់នូវភាពសុីជដត្ៅប្ែេជួយពាករណ៍ពី េទ្ធផ្សេននដសចកតីសដត្ម្ចប្ែេអាចដកើរ

ើងកនុងដពេបចាុបបនន។

ចុងដត្កាយ ដោយសារប្រដពេដវោ
ចាប់ដផ្សតើម្ពាករណ៍ពីអ
ដ

គរ

ក់ព័នធនឹងការដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដគអាច

ដោយដេើកដ

ើងដោយអនកចូ េរួម្ពីម្ុនឬអនកចូ េថ្មី

ើងពីទ្ិសដៅ

ចំ ដ

និងទ្ំ

ោះវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។

ំននការខិរខំត្បឹងប្ត្បងប្ែេដធវើ
កនុងវ ិស័យជាដត្ចើ ន

វាអាច

ចំណាយដពេពី ២ដៅ៥ឆ្នំ ឬដត្ចើនជាងដនោះពីដពេគំនិរត្រូវបានបដងកើរ សត្មាប់ការដធវើអាជីវកម្ម និង
ការផ្សេិរ។ សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅត្រូវបានដបាោះពុម្ពផ្សាយប ា ប់ពីរ
យៈដពេ១៨ប្ខ ែូដចនោះការត្កដ
នូវគនេឹោះសត្មាប់គដត្មាងអ
ពីម្ុន

កដម្ើេសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេបានោក់

ដពេថ្មីៗដនោះ អាចផ្សត េ់

គរ។តាម្រយៈការបដងកើរនូវភាពេែិរេែន់ដោយការពិនិរយដម្ើេទ្ិនន
ន ័យ

ចំដណោះែឹងបប្នថម្ជាដត្ចើននឹងអាចផ្សតេ់នូវជដត្ម្ើសសត្មាប់អក
ន ដធវើដសចកតីសដត្ម្ច

ពិចារណានិងជួយកំណរ់អរតសញ្ញាណហានិភ័យប្ែេ

ក់ ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តសត។

ការដត្បើត្បាស់វ ិធី សាស្តសតត្បាប់ពីែំដណើរដរឿងគឺជាវ ិធី ែ៏េដែ ែើ ម្បីរកាទ្ំ

សារអនកវ ិភាគ ដធវើការសននិោានប្ែេនឹងមានត្បដោជន៍ ចំដ
ដែើម្បីដរៀបចំព័រ៌មានប្ែេត្បម្ូេបានកនុងអំ
ឲ្យមានរច

ដោយការ

ក់ ទ្ំនងអរិថ្ិជន ដោយ

ោះពួកដគ។ វាក៏ ផ្សតេ់ឲ្យផ្សងប្ែរនូវវ ិធីម្ួយ

ុងដពេែំ ដណើរការគដត្មាង ដោយសារវាត្រូវបានដរៀបចំ

សម្ព័នធដែើម្បីគំត្ទ្ការសដត្ម្ចចិរតនិងការរុករកទ្ិែភា
ា ពដផ្សសងៗ។
ជំពូក្ទី៨

ការទ្រៀបចំរបាយការណ៍ទិដ្ឋភាពប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម
ម្កែេ់ចំនុចដនោះ

ម្ូេោានត្រូវបានោក់សត្មាប់ ការប្សវងយេ់ពីេកេណៈនិងធនធានទាំង

អស់ ប្ែេទាម្ទារដែើម្បីបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម(PLR)។ ជំពូកម្ុន បាន
ត្គប់ែណតប់ពីម្ូេោានននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សនិទានភាព និងកិចកា
ា រ

ក់ព័នន
ធ ឹងការ

វ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និង PLRs ក៏ែូចជាគំនិរម្ួយចំនួនដទ្ៀរសតីពីរដបៀបអនុ វរតការវ ិភាគ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ ការបដងកើរPLRប្ែេដ
ដេើសពីការដត្បើ ត្កា

រដពញដោយឥទ្ធិពេ គឺ ត្រូវការ

ិច
វ និងតារាង ដទាោះបីវាមានកត្ម្ិរេែោងណាក៏ដោយ។ វាក៏ទាម្ទារផ្សងប្ែរនូវ

ការដធវើប្ផ្សនការោងត្បុងត្បយ័រន

និងត្បកាន់ភាជប់នូវគំនិរប្ែេប្ផ្សនកននសមាសធារុ

ត្រូវបាន
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រដត្ម្ៀបដែើម្បីប្សវងរក

និ ងឈានែេ់ការសដត្ម្ចចិរតតាម្ត្បធានបទ្នីម្ួយៗម្ួយសត្មាប់ដគេ

បំណងជាក់ោក ប្ែេនឹង

ំឲ្យមានការផ្ទេស់បូរយុ
ត
ទ្សា
ធ
ស្តសតឬទ្ិសដៅអងគភាព។

ជំពូកដនោះ បងាាញពីែំដណើរការទាំងស្រសុងននការបដងកើរ PLR ដោយចាប់ដផ្សតើម្ពីែំណាក់កាេដធវើ

ប្ផ្សនការ ដគេដៅទ្សសនិកជន វ ិសាេភាព និងកម្មវរថុននរបាយការណ៍ប្ែេបានត្ពម្ដត្ពៀង។ ដគ
ត្រូវបនតការស្រសាវត្ជាវ ដែើម្បីផ្សេ
ត ់ទ្ិននន័យ ការដរៀបចំទ្ិននន័យ ដទ្ើបវាមានេកេណៈសម្ស្រសបដែើម្បី
វ ិភាគ និងវ ិភាគទ្ិននន័យបនតប ា ប់ ប្ែេនឹងត្រូវបកស្រសាយដោយអនកវ ិភាគ ដែើ ម្បីផ្សតេ់ភាពសុីជដត្ៅ
ប្ែេសម្ស្រសបចំ ដ

ោះដគេបំ ណងប្ែេបានដេើកដ

ើងកនុងរបាយការណ៍។

ការសរដសររបាយ

ការណ៍និងការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរួម្ជាម្ួយនូវទ្ិននន័យប្ែេសម្ស្រសបនិងមានភាពដ្េើយរប

ត្ពម្ទាំង

មានរូបភាពអនតរកម្ម នឹងត្រូវបានត្គបែណតប់។ ចុងបញ្ាប់ នឹងមានការពិភាកាពី ការវាយរនម្េរបាយ
ការណ៍ប្ែេបានពិភាកា។
៨.១ ការដរៀបចំប្ផ្សនការដធវើរបាយការណ៍

ម្ុនដពេដធវើការស្រសាវត្ជាវឬវ ិភាគណាម្ួយ

អរិថ្ិជនរបស់ពួកដគ
របាយការណ៍

វាចាំបាច់ត្រូវមានការយេ់ែឹងរវាងអនកវ ិភាគនិង

នូវកិចាការប្ែេត្រូវដធវើថានរណានឹងរងឥទ្ធិពេនិងចុងដត្កាយការដត្បើត្បាស់

ត្ពម្ទាំងវ ិសាេភាពរបស់វា

និងដពេដវោប្ែេវាដេើកដ

ើង ។

ធារុទាំងដនោះ

ដោយសារពួកវាមានេកេណៈសំខាន់ ែូចដនោះវាគួ រកំ ណរ់ ឲ្យបានជាក់ោក់ កុងេកេ
ន
ខណឌននឯកសារ
ដោង ឬឯកសារសម្ស្រសបដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេថ្រទ្ុ កពី ការយេ់ែឹង

រវាងអនកវ ិភាគ និ ងអរិ ថ្ិជន។

អងគភាពជាដត្ចើនមានធនធាននផ្សាកុងដែើ
ន
ម្បីដរៀបចំ ទ្ិែាភាពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ភាពដផ្សសងដទ្ៀរ ទាម្ទារឲ្យមានការជួេភាគីទ្ីបីឲ្យដធវើកិចកា
ា រដនោះកនុង

បុ ប្នតអងគ

ម្ខេួន។ ែំដណើរការកំណរ់

ភាគីទ្ីបីប្ែេជាអនកវ ិភាគ ការដែញនថ្េគដត្មាង និ ងការយេ់ត្ពម្ដេើដពេដវោនិងកិចាការប្ែេនឹង
សដត្ម្ចបានប្ផ្សនកចាំបាច់ម្ួយននែំដណើរការដធវើប្ផ្សនការ ដ

ើយត្រូវមានការយេ់ត្ពម្ជាម្ុន ម្ុនដពេ

ចាប់ដផ្សតើម្ការងារ។ ខណៈដពេប្ែេែំដណើរការដែញនថ្េ ជាទ្ូដៅម្ិនដកើរដ

ើងដៅដពេដត្បើត្បាស់

ធនធាននផ្សាកុង
ន ប្រដៅប្រមានការត្ពម្ដត្ពៀងពី ដពេដវោ និ ងកិ ចកា
ា រប្ែេត្រូវផ្សតេ់ជូន ប្ែេ

ក់ព័នធ

នឹងគដត្មាងទាំងម្ូេផ្សងប្ែរ។

៨.១.១ ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្
ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្សត្មាប់ PLR

គឺពិរជាទ្ិែភា
ា ពប្ែេមានសារៈសំខាន់ណាស់នន

ែំដណើរការដធវើប្ផ្សនការ ដោយសារវានឹងត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ជាម្គគុដទ្ាសន៍សត្មាប់សកម្មភាពននការដធវើ

ប្ផ្សនការប្ែេដៅដសសសេ់ និងការអនុ វរតគដត្មាង។ ែូចបានពិ ភាកាកនុងប្ផ្សនក ៥.១ PLR ជាទ្ូដៅ
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ើងដែើម្បីបដងកើរជាបញ្ញាកនុងការគំត្ទ្ែេ់ការសដត្ម្ចចិរតរបស់អងគភាព។ ដោយដនោះជា

ករណី ត្បធានបទ្ជាទ្ូ ដៅ ត្រូវអាស្រស័យដេើវ ិស័យឧសា
ប្ែេមានសារៈសំខាន់ែេ់ការសដត្ម្ចចិរ។
ត

កម្ម ឬបដចាកវ ិទ្ាប្ែេដគដផ្ទតរសំខាន់

ត្បធានបទ្ដនោះចំបាច់ត្រូវមានភាពទ្ូោយត្គប់ត្គន់

ដែើម្បីអាចត្គបែណតប់រាេ់ជដត្ម្ើសទាំងអស់ប្ែេ

ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរត បុប្នតមានភាពចដងែៀរ

ត្គប់ត្គន់ដែើម្បីផ្សតេ់ប្រព័រ៌មានណាប្ែេអាចអនុវរតបាន។

វ ិធីដផ្សសងដទ្ៀរននការកំណរ់ ត្បធានបទ្គឺមានកនុងប្ផ្សនក៧.៣

ប្ែេមានការពិភាកាពីចាប់

Linear ននការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ កនុងករណីដនោះ ទាម្ទារឲ្យមានការយេ់ អំពីរត្ម្ូវការ

អាជីវកម្ម

ម្ុនដពេអាចបដងកើរបញ្ញ
ា ដចាទ្ប្ែេ

ក់ព័ន។
ធ

ការសដត្ម្ចចិរតដេើត្បធានបទ្សត្មាប់

PLR គឺ ជាែំ ដណើរការប្ែេអាចដត្បៀបដធៀបបាន ដោយសារការយេ់ពីរត្ម្ូវការរបស់អនកដសនើ គឺ ត្រូវ

បានទាម្ទារដែើម្បីយេ់ែឹងពីបញ្ញ
ា ដចាទ្ប្ែេកំពុងត្ប
សាមញ ជាទ្ូដៅផ្សតេ់នូវត្បធានបទ្សត្មាប់ PLR។
ឧទា

រណ៍ែ៏េនែ នែំដណើរការដនោះប្ែេ

ម្។ ការដ្េើយរបនឹងបញ្ញ
ា សំខាន់ៗឬសមុត្គ

ំែេ់ការដត្ជើសដរ ើសត្បធានបទ្ននជដត្ម្ើសថាម្ពេ

បដចាកវ ិទ្ា អាចរកបានកនុងប្ផ្សនកដសចកតីដផ្សតើម្នន PLR ប្ែេបដងកើរដោយ WIPO76 ដេើកម្មវរថុដនោះ៖
ការអភិវឌ្ឍន៍ឧសា

បុប្នតក៏

បាន

ំឲ្យមានភាពរុងដរឿងែេ់ម្នុ សសជាដត្ចើ នជុំ វ ិញពិ ភពដោក

ំឲ្យមានការបំផ្ទេញធនធានធម្មជារិនិងបរ ិសាថនផ្សងប្ែរ។ ការដត្បើត្បាស់ដត្បងឥនធនៈប្ែេជា

រត្ម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ឧសា
ផ្សេបោះ

កម្ម

កម្ម ត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាជាម្ូេដ

រុចម្បងននការប្ត្បត្បួេអាកាសធារុ។

េ់ដេើត្បព័នប
ធ រ ិសាថនសកេ ប្ែេបណា
ត េម្កពីការប្ត្បត្បួេអាកាសធារុ អាចបណា
ត េ

ឲ្យបារ់បង់និរនតរភាពដសែាកិចា។ ជាេទ្ធផ្សេជាក់ចាស់ថានឹងត្រូវប្សវងរកម្ដធាបាយថ្មីប្ែេជត្ម្ុញ
ការអភិវឌ្ឍឧសា

កម្ម

ដែើម្បីដជៀសវាងការសត្ម្បសត្ម្ួេពីផ្សេចំដណញសុខុមាេភាពម្នុសស

ជារិប្ែេទ្ទ្ួេបានជាដត្ចើនទ្សវរសរ ៍កនេងម្កដនោះ។ ការបនតពឹងប្ផ្សែកននត្បដទ្សភាគដត្ចើនដេើដត្បង
ឥនធនៈ ជាពិដសសដត្បង និងឧសម័នធម្មជារិ ពីរំបន់ម្ួយចំនួនរូចប្ែេគមនដសថរភាពនដោបាយ ក៏
ជាបញ្ញ
ា ប្ែេបណា
ត េម្កពី ទ្ិែភា
ា ពនដោបាយនិ ងសុវរថិភាព។
និងបញ្ញ
ា នដោបាយនិងសងគម្ដផ្សសងដទ្ៀរ នឹងមានការដកើនដ

សកាតនុ ពេចំដ

ោះវ ិវាទ្ពី ធនធាន

ើងប្រដៅដពេប្ែេធនធានដត្បងនិង

ឧសម័នធម្មជារិ កាេយជាចំ ណុចប្ែេដគដផ្ទតរសំខាន់ ដេើដៅកនុងរំ បន់ ទាំងដនោះ និ ងមានការដកើ នដ

ើង

នូវរត្ម្ូវការសកេននដត្បងឥនធនៈ។
76

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

ើង

បានងាកម្ករកត្បភពថាម្ពេជំនួស

ដែើម្បីដ្េើយរបដៅនឹង

បញ្ញ
ា បរ ិសាថន នដោបាយនិងសងគម្ ប្ែេផ្សារភាជប់នឹងការដត្បើត្បាស់ដត្បងឥនធនៈ។ ត្បភពថាម្ពេ
ជំនួស ត្រូវបានកំណរ់ោងទ្ូោយថាជាត្បភពថាម្ពេប្ែេម្ិនបណា
ត េឲ្យមានការបដញ្ាញ ឬ
កត្ម្ិរកំណរ់ការភាយដចញននឧសម័នកាបូនិច
ទ្ងនឹងចំដ
ដកើរដ

ប្ែេអាចការ់បនថយការបោះ

េែេ់បរ ិសាថនទាក់

ោះឥនធនៈ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ពួកវាជាទ្ូដៅត្រូវបានចារ់ទ្ុកជាត្បភពថាម្ពេប្ែេអាច

ើងវ ិញ ដោយម្ិនទាម្ទារឲ្យមានធារុចូេឥនធនៈ ប្ែេវាជាផ្សេត្បដោជន៍នដោបាយនិង

សងគម្ផ្សងប្ែរ។
ត្បធានបទ្ជាក់ោក់ដនោះ បងាាញពីបញ្ញ
ា ដគេនដោបាយអងគភាព និងរោាភិបាេ និងផ្សតេ់
នូវបញ្ញា

ប្ែេនឹងត្រូវដត្បើត្បាស់ដែើម្បីឈានែេ់ការសដត្ម្ចចិរត

ក់ព័នធនឹងការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា

បរ ិសាថន នដោបាយ និងសងគម្ ប្ែេទាក់ទ្ងនឹងការដត្បើត្បាស់ឥនធនៈ។ សារៈសំខាន់ននត្បធានបទ្
ដនោះនិងបញ្ញ
ា ដចាទ្ប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយ គឺបានដេើកដ
របស់ភាគីប្ែេ

ើងោងចាស់ និង

ក់ព័នធនឹងរបាយការណ៍

ក់ព័ន។
ធ

៨.១.២ ការកំណរ់ពីអក
ន សត្ម្បសត្ម្ួេ និងនែគូរ
មានដគេបំណងធំៗចំនួន ៣ សត្មាប់ កំណរ់ពីអនកសត្ម្បសត្ម្ួេ និ ងនែគូ ដែើ ម្បីជួយកនុង

ការបដងកើរ PLR បុគគេនិងត្កុម្អនកជំ

ញបានអនុម្័រគដត្មាង ដ

ើយបប្នថម្នូវភាពដជឿជាក់ដេើសារៈ

សំខាន់ននត្បធានបទ្ ដោយការបញ្ូា េទាំងដនោះ ផ្សតេ់នូវទ្ំ នុកចិ រដត េើការដត្បើ ត្បាស់ធនធានឲ្យបាន
សម្ស្រសប។

អនកសត្ម្បសត្ម្ួេ និងនែគូ គួ រមានការទ្ទ្ួេសាគេ់ពីអាជាាធរកនុងវ ិស័យប្ែេត្គបែណតប់

ត្បធានបទ្ប្ែេ
ស

ក់ ព័ន។
ធ
កនុងប្ផ្សនក ៥.១.១.២ បានផ្សតេ់នូវឧទា

រណ៍ម្ួយននកិចខ
ា ិរខំត្បឹងប្ត្បង

ត្បរិបរតិការរវាង WIPO អងគការសុខភាពពិភពដោក(WHO) និងអងគការ

ណិជជកម្មពិភពដោក

(WTO) ដេើការទ្ទ្ួ េបានជាសកេនូ វឱសថ្។ WHO និងWTO គឺ ជាអងគការអនតរជារិ ែ៏េបី ប្ែេមាន

ជំ

ញកនុងវ ិស័យសុខាភិបាេ និងដសែាកិចា។ អងគការទាំងពីរ បានផ្សតេ់នូវចំដណោះែឹង ជំ

សាេនិងមានប្ែនសម្រថកិចា ចំដ
WIPOអាច

ជាទ្ូដៅ នែគូ គួរមានជំ
បដចាកដទ្ស

ោះត្បធានបទ្ប្ែេត្រូវរុករក។ ដោយការចាប់នែគូជាម្ួយអងគការ

ំម្កនូវការចាប់អារម្មណ៍និងភាពដជឿជាក់ដេើត្បធានបទ្ប្ែេ

សំខាន់។

ញែ៏ម្ហា

ក់ព័នធខាេំងនិងមានសារៈ

ញដេើត្បធានបទ្ប្ែេត្រូវប្សវងរក។ អនកវ ិភាគ គួ រមានចំ ដណោះែឹ ង

និ ងអាចដធវើការកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាប្ែេ

ក់ ព័នធនឹងត្បធានបទ្

បុប្នតពួកដគជាទ្ូដៅ
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ទាម្ទារឲ្យមានអនកជំ

ញ ដែើម្បីជួយពួកដគឲ្យមានការយេ់ែឹងកាន់ប្រសុីជដត្ៅនូវភាពខុសគន

ក់

ព័ នធនឹងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។ អនកសត្ម្បសត្ម្ួេ អាចជួយសត្ម្ួេែេ់ការរកអនកអាជីព ប្ែេបាន
ចំណាយដពេជាដត្ចើនឆ្នំប្សវងយេ់េម្ែិរពីត្បធានបទ្ដ
សុពេភាពែេ់ទ្ិននន័យប្ែេរកដ

ើញនិងធា

ការយេ់ត្ពម្របស់អនកសត្ម្បសត្ម្ួេ

ោះ។

បុគគេទាំងដនោះ

ថាម្ិ នមានការយេ់ខុសកនុងអំ

នឹ ងបដងកើរនូ វផ្សេត្បដោនជ៍ កុង
ន

ពត្ងីកបណំុត ននភាគី ដត្ៅពី អនកដសនើដែើ ម្។ ដនោះពិរជាមានសារៈសំខាន់ ចំដ

អាចជួយផ្សតេ់នូវ

ុងដពេបដងកើរPLR។
PLR

ចំដ

ោះការ

ោះត្បធានបទ្ប្ែេនឹងមាន

ឥទ្ធិពេដេើការសដត្ម្ចចិរតពីដគេនដោបាយសាធារណៈ ដោយសារការយេ់ត្ពម្ពីនែគូប្ែេេែ
ិ៍ ត
នឹងផ្សតេ់នូវទ្ំនុកចិរប្ត ែេបានពី ដករដឈា
ម ោះរបស់នែគូ។ PLR ប្ែេបដងកើរដ
នែគូប្ែេេែ ប្រងប្រទ្ទ្ួេបានការដបើកចំ

កាន់ប្រទ្ូ ោយពី ត្កុម្

ើងដោយស

ប្ែេម្ិ ន

ក់ ព័នធនឹងការផ្សតួច

ដផ្សតើម្ននគដត្មាង។
ចុងដត្កាយ ដោយមានអនកជំ
ែេ់អនកជំ
បដងកើរដ

ញប្ែេត្គប់គនទ្ទ្ួេសាគេ់ រួម្ផ្សសំនឹងជំនួយពីខាងដត្ៅដៅ

ញកនុងការស្រសាវត្ជាវ និ ងវ ិភាគពី គដត្មាង

ក៏ អាចបដងកើននូវទ្ំនុកចិរតថាផ្សេិរផ្សេប្ែេ

ោះគុណភាពខពស់និងជាសាននែរបស់អនកបដងកើរប្ែេមានសម្រថភាពខពស់។

ការជាម្ួយអនកជំ

ការជាម្ួយ

ការបំដពញកិចា

ញប្ែេមានការទ្ទ្ួេសាគេ់ ដធវើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយដគដជឿជាក់ថាកិចា

ការគឺមានភាពេែ និង មានសតង់ោរខពស់។
៨.១.៣ ការកំណរ់វ ិសាេភាព
មានឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសពី ៦០ ោនឯកសារពីដត្ចើនជាង១០០អាជាាធរ

ប្ែេដចញត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មជុំវ ិញពិភពដោក។ កនុងត្បធានបទ្នី ម្ួយៗមានឯកសារត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មរាប់រយ

ន់ ឯកសារ

ប្សវងយេ់ពីឯកសារទាំងអស់ដ

ោះ

ប្ែេមានការ

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។

ហាក់ែូចជាពាោម្ោំទ្ឹកសម្ុត្ទ្ទាំងម្ូេ

ការពាោម្

និងអាចដធវើឲ្យ

គដត្មាងខវោះទ្ិសដៅនិ ងការដផ្ទតរដេើ។ ែំ ដណើរការកំណរ់វ ិសាេភាពសត្មាប់ PLR ផ្សតេ់នូវម្ដធា
បាយសត្មាប់កំណរ់ ដេើកដ

ើង និងដផ្ទតរសំខាន់ និងកំណរ់ទ្ិសដៅការងារប្ែេត្រូវដធវើ។

ខណៈដពេប្ែេទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មផ្សតេ់នូវទ្ិែភា
ា ពននត្បធានបទ្

សារៈសំខាន់ផ្សងប្ែរ ត្រូវដផ្ទតរសំខាន់ ដេើរត្ម្ូវការអាជីវកម្ម។ ការផ្សតេ់វ ិសាេភាព ប្ែេធា

វាក៏មាន
ពី ការ

ដធវើការវ ិភាគ នឹ ងដផ្ទតរដេើប្របញ្ញ
ា សំខាន់ ៗ ប្ែេចាំបាច់ ត្រូវដោោះស្រសាយកនុង PLR។ ត្បសិនដបើមាន
ការកំណរ់ ពីវ ិសាេភាពចាស់ោស់
អាចធា

និ ងមានការយេ់ត្ពម្ដោយភាគីប្ែេ

ថាអនកអាន PLR នឹ ងយេ់ពីការកំ

ិរននការវ ិភាគ។

ក់ព័នទា
ធ ំងអស់

វា
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កនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាណាម្ួ យ ហាក់ មានវ ិធីសាស្តសតខុសៗគនជាដត្ចើ នដែើ ម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា

ជាក់ោក់ណាម្ួយ។ ដបើត្កដ

កដម្ើេវ ិធី សាស្តសតទាំងអស់ដនោះ កនុង PLR ប្រម្ួយ អាចមានការស្រសាវ

ត្ជាវដត្ចើនប្ែេម្ិ នអាចបដងកើរបាននូ វដសចកតីេម្ែិរត្គប់ត្គន់។ ជាម្ួយត្បធានបទ្ប្ែេធំ និងសមុត្គ
សាមញ ជាការអនុវរតប្ែេេែ ដគត្រូវកំ ណរ់ វ ិសាេភាព PLR ចំ ដ

ោះវ ិធីសាស្តសតបដចាកវ ិទ្ា

ប្ែេ

មានសារៈសំខាន់បំផ្សុរ ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា ទាំងដនោះ។
ឧទា

រណ៍ម្ួយប្ែេកំណរ់ពីវ ិសាេភាពននបដចាកវ ិទ្ាប្ែេត្រូវវ ិភាគកនុង PLR អាចរកបាន

កនុងរបាយការណ៍ប្ែេបដងកើរដ

ើងដោយម្ជឈម្ណឌេចាប់ Franklin Pierce សតីពី Protein/Peptide

Vaccines សត្មាប់ ជម្ាឺ HIV77 :

យុទ្ធសាស្តសតជាដត្ចើនត្រូវបានដត្បើត្បាស់កុងការស្រសាវត្ជាវថា
ន
ន ំបងាករ

ដែើម្បីត្បយុទ្ធត្បឆ្ំងនឹង

ការរ ីករាេោេជម្ាឺដអែស៍ ទ្ូ ទាំងពិ ភពដោក។ ដោយការស្រសាវត្ជាវមានការវ ិវរតន៍ដៅោងេែកុង
ន
ការប្សវងយេ់ពីវ ីរុសវ ិទ្ា េកេណៈននដម្ដរាគ និ ងត្បព័ នកា
ធ រ
បដងកើរដ

រននជម្ាឺដអែស៍ ថានំបងាករប្ែេបាន

ើងដោយមានបញ្ូា េឯកតារូចៗននត្បូដរអុី ន ឬ epitope- based peptides បានដេចដ

ដោយដបកេភាពប្ែេងាយរងដត្គោះសត្មាប់បដងកើរវ ិធី ពាបាេនិងការ

ើង

រជម្ាឺដអែស៍។ ត្បូដរអុីនអនុ

ឯកតានិង peptides ដៅកនុងថានំបងាករទាក់ទ្ងភាពសាុរំ បស់ម្នុសស ដ្េើយរបដោយោស់អង់ទ្ីករ
ដែើម្បីបនាបដម្ដរាគប្ែេមានដែើម្កំដណើរដ

ោះ។ ដទាោះបីជាភាពជាក់ោក់ខពស់ទាក់ទ្ងដៅនឹងHLA

alleles មានការថ្យចុោះនូវត្បសិទ្ភា
ធ ពជាសកេននវ ិធី សាស្តសតបងាករ Peptide អនុឯកតាត្បូដរអុីនជា
ដត្ចើន និងវាកសាំងPeptide បដងកើរដ

ើងបញ្ូា េ conjugates ឬ adjuvants ដែើម្បីបដងកើន Immunogenicity។

ដគេបំណងននការសិកាទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ

គឺ ដែើម្បីស្រសាវត្ជាវ

និងចារ់ថានក់

ក់ព័នដធ ៅនឹងការស្រសាវត្ជាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការប្ចកចាយ

អនុឯកតាត្បូដរអុីន ឬ peptide អាស្រស័យដេើថានំបងាករ HIV ។

ជាទ្ូដៅវ ិសាេភាពកំណរ់ ពីអី ប្វ ែេត្រូវត្គបែណតប់ កុង
ន PLR

ជួ នកាេវាចាំបាច់ ផ្សងប្ែរកនុង

ការបញ្ញ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ពីអី ប្វ ែេម្ិ នសថិរដត្កាម្វ ិសាេភាព ឬ អវីប្ែេសថិរដត្ៅវ ិសាេភាពដនោះ កនុង
គដត្មាងជាក់ោក់ណាម្ួយ។

ដោយការផ្សតេ់ព័រ៌មានទាំងដនោះដៅដពេចាប់ដផ្សតើម្

កំណរ់ពីការរ ំពឹងទ្ុករបស់អនកអាន
បញ្ូា េដោយសារវាបោះ

PLR

នឹងជួយ

និ ងបងាករពួ កដគពីការដម្ើេព័រ៌មាននិ ងការវ ិភាគប្ែេម្ិ នបាន

េ់បនតិចបនតួចែេ់អី ប្វ ែេបានដេើកដ

ើ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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បប្នថម្ដេើការពិនិរយដេើវ ិសាេភាពទ្ិែភា
ា ពបដចាកវ ិទ្ា
ចំណុចទាំងដនោះ

ប្ែេបញ្ញ
ជ ក់ឲ្យចាស់

មានការវ ិភាគរិ ចរួចទាក់ទ្ងនឹង

និងមានការឯកភាពជាម្ុនដៅម្ុនដពេចាប់ ដផ្សតើម្ការងារ។

ដនោះរួម្បញ្ូា េទាំងត្បដទ្សនិ ងដពេដវោប្ែេត្រូវត្គបែណតប់

ត្បសិនដបើ មានការការ់ បនថយបណំុត

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និ ងត្បសិនដបើមានការបញ្ូា េឯកសារម្ិ នប្ម្នត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុង
ន
ការវ ិភាគ។

៨.១.៣.១ វ ិសាេភាពកនងត្បដទ្ស
ុ
ត្បដទ្សប្ែេត្គបែណតប់

សំដៅែេ់ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដចញដោយ

ត្បដទ្សណាម្ួយ ប្ែេនឹ ងត្រូវវ ិភាគកនុងអំ
ដៅដពេសដត្ម្ចពី វ ិសាេភាពននត្បដទ្ស
ដសចកតីសននិោានដៅកនុងរបាយការណ៍
ព័នធនឹងគដត្មាង។ ែូចបានដេើកដ
ដរ ើស

ុងដពេដរៀបចំ PLR។ ធារុសំខាន់ៗប្ែេត្រូវពិចារណា
គឺដរើត្បដទ្សណាខេោះប្ែេរងការបោះ

និ ងត្បដទ្សណាខេោះនឹ ងមានផ្សេបោះ

ើងរួចម្កដ

េ់ដោយការដធវើ

េ់ដេើបញ្ញ
ា

ក់

ើយ អាចមានត្បដទ្សជាដត្ចើនប្ែេដយើងអាចដត្ជើស

ែូដចនោះវាចាំបាច់ប្ែេដគត្រូវដផ្ទតរដេើត្បដទ្សប្ែេទ្ទ្ួេឥទ្ធិពេផ្ទាេ់ដេើដគេបំណងប្ែេ

បានឯកភាពននកិចកា
ា រ។
ជាឧទា

រណ៍ កនុង PLR សត្មាប់អរិថ្ិជនរបស់អងគភាព ប្ែេមានបំណងោក់ឲ្យែំដណើរការ

ផ្សេិរផ្សេបដចាកវ ិទ្ាថ្មី
ប្ែេត្កុម្

វ ិសាេភាពននត្បដទ្សគួ ររួម្បញ្ូា េទាំងទ្ីកប្នេង

ុនមានគដត្មាងេក់ ផ្សេិរផ្សេរបស់ខួន
េ

នឹងដបើកផ្សេិរកម្មដៅទ្ីដ

ោះ។

ដេើការផ្សេិរផ្សេិរផ្សេ។

ត្បដទ្សប្ែេនឹងដធវើផ្សេិរកម្ម

ជាមានសារៈសំខាន់ផ្សងប្ែរ។

រំណាងឲ្យរំបន់ប្ែេមានឥទ្ធិពេ

ើយែូ ដចនោះបរ ិសាថនត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុងរំ
ន
បន់ ទាំងដ

គំនិរែូចគនដនោះ អាចអនុវរតបានចំដ

ើងដោយអងគការជំនួយ។

ោះ គឺពិរ

ោះការសដត្ម្ចចិរតដេើដគេនដោបាយ ប្ែេទាម្ទារ

ឲ្យមានដសរ ីភាពកនុងកាអនុ វរតកុងវ
ន ិស័យបដចាកវ ិទ្ា

វ ិភាគ

ុនមានគដត្មាង

ការទ្ូទារ់ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងត្បដទ្សប្ែេត្រូ
ន
វេក់ ផ្សេិរផ្សេ

នឹងមានឥទ្ធិពេដេើអាជីវកម្ម ដ

ដ

ត្ពម្ទាំងត្បដទ្សប្ែេត្កុម្

ជុំ វ ិញពិភពដោក

ក៏ ែូចជាកនុងរំ បន់ ប្ែេបដចាកវ ិទ្យត្រូវបានបដងកើរ

កនុងកំណរ់ ត្តាជាក់ ប្សតង ជាទ្ូ ដៅ វាជាគំ និរេែដែើ ម្បីបញ្ូា េឯកសារ PCT ផ្សងប្ែរ កនុងការ
ក់ ព័នន
ធ ឹ ង PLR ។ ែូ ចមានកនុងប្ផ្សនក ៤.១.១.១.១ ឯកសារ PCT ជាត្បដភទ្សំណុំេិខិរដសនើសុំ

ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មពិដសស
ត្បដទ្សប្ែេ

ក់ ព័នធ

ប្ែេអាចោក់

កយដសនើសុំកុងត្បដទ្សជាដត្ចើ
ន
នែំ ណាេគន។

អាចរួម្បញ្ូា េត្បដទ្សប្ែេកំ ណរ់ ឲ្យការ

រកនុងសំណុំេិខិរដសនើសុំPCT
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ដោយបញ្ញ
ជ ក់ថាអាចមានការោក់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ

កយកនុងែំណាក់ កាេជារិ

ដពេអ

ោះបដចាកវ ិទ្ាកនុងប្ែនយុតាតធិការដ

គរ

ដែើម្បីផ្សេ
ត ់សិទ្ិធ

ោះ។

៨.១.៣.២ វ ិសាេភាពដពេដវោ
ដសាើរត្គប់ យុតាតធិការទាំងអស់ រយៈដពេទ្ូដៅននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺមានរយៈ
ដពេ២០ឆ្នំ គិ រចាប់ ពីកាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិ ភាព។ ែូ ចបានពិ ភាកាកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៣ កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិ
ភាព ជួេកាេដៅថា កាេបរ ិដចឆទ្អានុភាពននការោក់
ដែើម្បីកំណរ់ពីភាពថ្មី និង/ឬជំហានរកដ

កយ គឺជាកាេបរ ិដចឆទ្ប្ែេដត្បើត្បាស់

ើញថ្មី ននរកកកម្មជាក់ោក់ ប្ែេទាក់ទ្ងនឹងសាននែដផ្សសង

ដទ្ៀរ។
វារំណាងឲ្យកាេបរ ិដចឆទ្ែំបូងដគ

ប្ែេអនកទ្ទ្ួេអោះអាងពីអាទ្ិភាពសត្មាប់សំណុំេិខិរ

របស់ដគ។ ប ា ប់ពីរយៈដពេ២០ឆ្នំបានផ្សុរដៅ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចារ់ទ្ុកថាបានផ្សុរកំណរ់
រយៈដពេការ

រដ

ើយបដចាកវ ិទ្ាដ

ោះ បានកាេយដៅជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណៈ។

វាពិរជាមានសារៈសំខាន់ ដែើ ម្បីពិភាកាពីវ ិសាេភាពននដពេដវោ ដោយសារកម្មវរថុននPLRs

ជាដត្ចើនមានការវ ិវរតន៍ ដៅដពេែំ ណាក់កាេសំណុំេិខិរដសនើសុំ ឬ កនុងដពេប្ែេត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មកំពុងមានសុពេភាពជាធរមាន

ដ

ើយម្ិនទាន់ផ្សុរកំណរ់កិចកា
ា រ

រដៅដ

ើ យ។

ដត្កាម្

កាេៈដទ្សៈទាំងដនោះ អនកវ ិភាគ មានបំ ណងចង់ ដត្បើ ត្បាស់រយៈដពេ ២០ ឆ្នំ គិរចាប់ពីកាេបរ ិដចឆទ្
បចាុបបនន ដៅដពេស្រសាវត្ជាវការចងត្កងទ្ិ នន
ន ័ យប្ែេបដងកើរដ
ចំដ

ោះបដចាកវ ិទ្ាប្ែេមានការវ ិវរតន៍រ

ើ ង។

័ស ឬ ដទ្ើ បប្របដងកើរដ

ើងថ្មីៗ អាចដត្បើ ត្បាស់រយៈ

ដពេខេីជាងដនោះ។ រយៈដពេខេី ក៏ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ផ្សងប្ែរជាវ ិធី សាស្តសតបំប្បកការចងត្កងទ្ិ នន
ន ័យ
ប្ែេធំខាេំង

ប្ែេការវ ិភាគទ្ិននន័យទាំងម្ូ េទាម្ទារឲ្យមានការដត្បើត្បាស់កំោង
ំ ពេកម្មឬដពេ

ដវោដត្ចើនដែើម្បីសដត្ម្ចវា។

អនកវ ិភាគ ប្ែេចង់ ផ្សេ
ត ់ទ្ិែាភាពអរី រកាេ អាចសដត្ម្ចម្ិ នដផ្ទតរសំខាន់ ដេើដពេដវោកនុង

ការវ ិភាគរបស់ពួកដគ

និ ងដធវើការវ ិភាគឲ្យបានដត្ចើ នដែើ ម្បីកំណរ់ ពីការវ ិវរតន៍វ ិស័យណាម្ួ យដៅតាម្

សម្័យកាេ។

៨.១.៣.៣ វ ិធីសាស្តសតការ់បនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម
ដគេការណ៍ននសំណុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ត្រូវបានត្គបែណតប់ ដៅកនុងប្ផ្សនក

៤.៣.៥

ប្ែេបានកំណរ់និយម្ន័យសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថា ជាសំណុំឯកសារទាំងអស់ប្ែេមាន
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អាទ្ិភាពែូចគន ឬបណំុត ននអាទ្ិភាព។ អាទ្ិ ភាពកនុងករណីដនោះ សំដៅែេ់ កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិ ភាពនន
ការោក់

កយននឯកសារ។

ដោយសារេកេណៈននត្បព័នធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសកេ
ត្រូវប្រអនុ វរតកុងបណា
ន
ត ត្បដទ្សនីម្ួយៗ។

ការដធវើប្បបដនោះវាបដងកើរឲ្យមានសាថនភាពម្ួយប្ែេគំនិរ

ប្រម្ួយ អាចមានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដត្ចើនប្ែេ
ោក់

កយដសនើសុំប្សវងរកកិចាការ

ក់ព័នធ អាស្រស័យដេើចំនួនត្បដទ្សប្ែេអនក

រ។ កនុងករណីម្ួ យចំ នួន

កនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន ែូដចនោះ នឹងមានឯកសារត្បហាក់ត្បប្

អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ នឹងប្សវងរកកិចាការ

េជាដត្ចើនចំដ

គឺដែើម្បីធា

ោះរកកកម្មដ

រ

ោះ។

ដៅដពេដធវើគដត្មាងការវ ិភាគ

គំនិរដៅពី ដត្កាយការរាប់ ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ថាការរំណាងប្ែេសម្ស្រសបននចំនួនរកកកម្ម ឬបរ ិមាណ

ការងារប្ែេត្រូវដធវើ កនុងកម្មវរថុ ឬដោយអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិជា
ធ ក់ ោក់ ណាម្ួយ ត្រូវបានយកម្កពិចារណា
ត្រឹម្ត្រូវ។ ចំដ

ោះប្ផ្សនកជាដត្ចើ ន អនកវ ិភាគចង់ធា

ថា ត្បសិនដបើ រកកកម្មែូចគន សថិរដត្កាម្ឯកសារ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ចើនកនុងត្បដទ្សដផ្សសងគន

ដ

ដៅដពេប្ែេវ ិសាេភាពននត្បដទ្ស អាចជាសូច

ោះវាម្ិនត្រូវរាប់ជាឯកសារដផ្សសងគនដ

ោះដទ្។

ករែ៏សំខាន់ននរនម្េប្ែេអនកទ្ទ្ួេោក់ដេើរកក

កម្ម វាក៏អាចមានភាពេដម្ែៀងផ្សងប្ែរ ដោយសារអងគភាពប្ែេមានធនធានដត្ចើន អាចសដត្ម្ចប្សវង
រកវ ិសាេភាពកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើ នដទ្ៀរ ចំ ប្ណកឯ រកកករប្រមានក់ ឬត្កុម្
កិចាការ

រកនុងត្បដទ្សប្រម្ួ យ។

បដចាកវ ិទ្ា សត្មាប់ត្កុម្

ុនរូចៗ អាចប្សវងរកប្រ

ដៅដពេដត្បៀបដធៀបវ ិធី សាស្តសតដផ្សសងគនសត្មាប់ ដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា

ុនប្ែេប្សវងរកកិ ចកា
ា រ

មានដគមានសកម្មភាពដត្ចើនជាងត្កុម្

ុន ប្ែេ

ក់ព័នប្ធ រប្សវងរកកិចកា
ា រ

កម្មកុងត្បដទ្សរិ
ន
ច។ ែំដណើរការការ់បនថយការោក់
ជាការការ់បនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

រកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន វាដម្ើេដៅហាក់ែូចជា
រត្បកាសនីយបត្ររកក

កយកនុងត្បដទ្សប្ែេជាន់គន ត្រូវបានដៅថា

ែូចមានកនុងប្ផ្សនក៤.៣.៥ ផ្សងប្ែរ ប្ែេវាជាវ ិធី សាស្តសតម្ាងម្ួយប្បបដទ្ៀរកនុងការបដងកើរសំណុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសពីសំណុំម្ូេោានប្ែេបានពិពណ៌

ដៅដពេចាប់ ដផ្សតើម្ននប្ផ្សនកដនោះ។

វ ិធីសាស្តសតប្ែេដពញនិយម្ម្ួយកនុងវ ិធី សាស្តសតបដងកើរសំណុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម
សំណុំ ប្ែេភាគដត្ចើន

ក់ព័នន
ធ ឹងត្បព័នធទ្ិននន័យ INPADOC ដ

គឺ ការពត្ងី ក

រុដនោះ ជាដរឿយៗវាត្រូវបានដគដៅ

ថាសំណុំINPADOC។ និយម្ន័យការពត្ងីកសំណុំ 78 ជានិយម្ន័យប្ែេមានន័យទ្ូោយដ
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េគឺជា
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សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានចំនួនសំណុំេិខិរដសនើសុំកុងស្រសុ
ន
ក បប្នថម្ពី ដេើធារុ ប្ែេ
ក់ព័នធ និងរួម្ទាំងឯកសារប្ែេមានវ ិសាេភាពែូ ចគន បុប្នតម្ិនមានអាទ្ិ ភាពរួម្។
ការដរៀបចំចងត្កងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាទ្ត្ម្ង់ម្ួយចំនួន

ពិរជាសកម្មភាពសំខាន់

ប្ែេនឹងមានឥទ្ធិពេខាេំងដេើការបដងកើរសថិរិសត្មាប់ PLR។ ការកំណរ់វ ិធី សាស្តសតណាម្ួ យប្ែេនឹង
ត្រូវដត្បើ ត្បាស់និងអនុ វរតជាបនតប ា ប់ កុងគដត្មាងទាំ
ន
ងម្ូេ នឹ ងធា
ត្រូវរវាងស

ត្គសដផ្សសងគនប្ែេបានសិកា។ ជាទ្ូដៅ ការដត្បើត្បាស់សំណុំម្ូេោាន អាចបដងកើរ

ឲ្យកត្ម្ងជាដត្ចើ នប្ែេបានកំ ណរ់ េកេណៈចដងែៀរកនុងការវ ិភាគ
សម្នឹងដគេបំណង PLR ប្ែេបានកំណរ់ ដ

ោះ។

រណ៍ ការដត្បើត្បាស់ការពត្ងី កសំណុំ

វ ិនិដោគរបស់អងគភាពោងខាេំង

អាចបោះ

ដោយសារមានការ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មខុសគន អាចមានទ្ំ

ស្រសបដពេប្ែេការពត្ងីកសំណុំ

អនកវ ិភាគត្រូវកំ ណរ់ពីវ ិធី សាស្តសតប្ែេស័កិ ត

នឹងបដងកើរឲ្យមានអនុទ្សសន៍ រិចប្រេកេណៈទ្ូោយ។
ឧទា

ថាអាចមានការដត្បៀបដធៀបត្រឹ ម្

េ់ែេ់ការរំណាងឲ្យចំនួនននការ

ក់ព័នធជាដត្ចើន

បុប្នតការោក់

កយដសនើសុំ

ក់ទ្ំនងដៅវ ិញដៅម្កកនុងសំណុំប្រម្ួ យ។ ត្បសិនដបើ

ដគេបំណងនន PLR គឺ ដែើម្បីកំណរ់ អរតសញ្ញាណអងគភាពប្ែេបានវ ិនិ ដោគធនធានដត្ចើ នបំ ផ្សុរ
កនុងវ ិធី សាស្តសតបដចាកវ ិទ្ា ជាងសំណុំម្ូេោាន ឬវ ិធីសាស្តសតដផ្សសងដទ្ៀរ ដ
ដត្ជើសយកការពត្ងីកសំណុំ។
ចំដ

ោះវាជាការត្បដសើរដបើដយើង

ការពិភាកាដេើហានិភ័យចម្បងៗននការដត្បើត្បាស់ការពត្ងី កសំណុំ

ោះការសិកា អាចរកបានតាម្រយៈ៖
http://www.patinformatics.com/blog/why-i-dont-use-extended-families-when-counting-patents/

វ ិធីសាស្តសតម្ួយប្បបដទ្ៀរដែើម្បីពត្ងី កសំណុំបានគឺតាម្វ ិធី សាស្តសត ODPI (One Document per
Invention)។ វាមានរួម្បញ្ូា េ

ែូចជាការដត្ជើសដរ ើសនូវត្បដទ្សអាទ្ិភាពប្ែេរកកកម្មធំត្រូវបាន

កំណរ់ តាម្ការចដត្មាោះនូវឯកសារដសនើប្ែេធាេប់ត្រូវបានទ្ទ្ួេកិចកា
ា រ

ររួចម្កដ

ើយ។ ជាទ្ូដៅដគ

កាេណាត្បដទ្សម្ួយបានចុោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរច
ួ
ឯកសារថ្មីប្ែេ

ក់ព័នធដៅត្បដទ្ស

អនុវរតវ ិធី ដោយដម្ើេដៅដេខឯកសារដសនើដែើម្បីពិចារណាថាគួរយកឬម្ិនយក។
ដែើម្ដ

ោះគឺរម្កេ់ទ្ុកជាឯកសារចម្បង។

គនជាម្ួយត្បដទ្សដែើម្រួច រកកកម្មធំៗទាំងដ

ដ

ើយដៅដពេប្ែេសំណុំពត្ងី កដនោះត្រូវបានបញ្ូា េេ

ោះនឹងត្រូវោក់ដែើម្បីបដងកើរ simple

សត្មាប់វ ិធី សាស្តសតបនតប ា ប់ដទ្ៀរអាចរកបានដៅដគ

ODPI

corpus។

ទ្ំព័រខាងដត្កាម្៖

http://www.patinformatics.com/blog/counting-documents-when-conducting-a-patent-analysisproject/

115

មានវ ិធី សាស្តសតការ់បនថយសមាជិ កសំណុំបប្នថម្ដទ្ៀរ ប្ែេអាចរកបាន រួម្ទាំងការដត្បើត្បាស់
សំណុំធម្មតា ប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដោយអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ (EPO) និងកាន់ប្រ
មានភាពដពញនិយម្ដ
ែូចខាងដត្កាម្79

ើង។ ដគ

ទ្ំព័រ ផ្សតេ់នូវនិយម្ន័យននសំណុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មធម្មតា

ឯកសារទាំងអស់ប្ែេមានអាទ្ិភាពែូចគនដបោះបិទ្ ឬជាបងគំុននអាទ្ិ ភាព

ប្ែេសថិរដត្កាម្

សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រម្ួយ។

ជាទ្ូដៅ វាពិរជាសំខាន់ដែើម្បីអនុវរតត្បដភទ្ននការការ់បនថយសំណុំម្ួយចំនួន ដៅដពេោក់

PLR រួម្បញ្ូា េគន បុ ប្នតការសដត្ម្ចចិរតដេើវ ិធីសាស្តសតម្ួយណាប្ែេត្រូវដត្បើ ត្បាស់ គួ រសដត្ម្ចដោយ

អនកវ ិភាគដោយប្ផ្សែកដេើឯកសារប្ែេពួកដគចង់បងាាញពី រកកកម្ម

ឬកត្ម្ិ រននការវ ិនិដោគកនុងបដចាក

វ ិទ្ា។ ការពិនិរយដម្ើេេម្ែិរអំពីត្បដភទ្វ ិធី សាស្តសតការ់បនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងឥទ្ធិ
ពេននការដត្បើត្បាស់វ ិធីសាស្តសតទាំងដនោះ អាចរកបានកនុងបេុកបុសិ៍ប្ត ែេផ្សតេ់ឲ្យខាងដត្កាម្ៈ

http://www.patinformatics.com/blog/why-i-dont-use-simple-families-when-counting-patents-either/

ខណៈប្ែេចំណងដជើងអរថបទ្ដៅកនុងបេុកម្ួយដនោះហាក់ែូចជាបងាាញពីការម្ិនសូវដត្បើត្បាស់

សំណុំធម្មតា ប្រវាបងាាញថាការត្រួរពិនិរយតាម្រយៈវ ិធី សាស្តសតដផ្សសងៗ និងពនយេ់ពីេកេខណឌរត្ម្ូវ
ក់ព័នន
ធ ឹងវ ិធីសាស្តសត

ប្ែេអាចឲ្យការដត្បើ ត្បាស់វាមានត្បសិទ្ភា
ធ ព។

៨.១.៣.៤ ការរួម្បញ្ូា េឯកសារម្ិនមានេកេណៈត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (NPL)
កយត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ត្រូវបានបញ្ូា េកនុងដឈាមោះទ្ិ ែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ែូដចនោះវាដធវើឲ្យមានការរ ំពឹងថាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

នឹងជាត្បភពទ្ិននន័យប្រម្ួយគរ់ ប្ែេត្រូវ

ប្សវងរកកនុងរបាយកាណ៍ទាំងដនោះ។ បុប្នតជួនកាេ វារត្ម្ូវឲ្យមានការបញ្ូា េ NPLដែើ ម្បីបំដពញដគេ
បំណងននរបាយការណ៍។

ឧទា

រណ៍

ដោយសារការពនារែេ់រយៈដពេ១៨ប្ខកនុងការដបាោះពុ ម្ព

ផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅកនុងយុតាតធិការភាគដត្ចើន

ែូចដនោះដគអាចរកដ

ើញការ

អភិវឌ្ឍទ្ំដនើបៗ ដៅដពេដម្ើេ NPL។

សាស្តសាតចារយសកេវ ិទ្ាេ័យ បងាាញការគំត្ទ្ចំដ
កម្ម

ដទាោះបី ជាមានការផ្ទេស់បូរម្ួ
ត យចំនួនននចាប់

បប្នថម្ចំដ

79

ោះ NPL ដជៀសជាងត្បកាសនីយបត្ររកក

ដពេថ្មីៗដនោះតាម្រយៈការផ្សតេ់ការដេើកទ្ឹកចិរត

ោះការដធវើអាជីវកម្មបដចាកវ ិទ្ាត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មពីសកេវ ិទ្ាេ័យ

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

ក៏ដោយ។
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មានដគធាេប់និោយថា កនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា ប្ែេរកកករចម្បងៗមានត្បភពម្កពី សកេវ ិទ្ាេ័យ
វាដៅប្រចាំបាច់ ប្ែេត្រូវបញ្ូា េ NPL ដែើម្បីធា

ថាមានការផ្សតេ់រប
ូ ភាពដពញដេញ។

ដៅដពេប្ែេការបដងកើរ NPL អាចចំ ណាយដពេនិ ងថ្វ ិកាដត្ចើ ន ប្រជាទ្ូ ដៅដៅប្ររិចជាង

ការបដងកើរឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ
ចំនួនឯកសារ

ក់ព័នធប្ែេបដងកើរដ

ើយដយើងគួរប្រករ់សមាគេ់វាដៅដពេពិនិរយដម្ើេ

ើងដៅកនុងត្បដភទ្នីម្ួយៗ។ ពីទ្ិែាភាពននការអនុវរត ត្បសិនដបើ

ចាំបាច់ ដែើម្បីបញ្ូា េការវ ិភាគ NPL កនុង PLR ដគគួរអនុវរតោក់ដោយប្
វាដត្បៀបែូចជាប្ផ្សេដបាម្ និងប្ផ្សេត្កូច ស្រសដែៀងគន ប្រខុសគន
បញ្ូា េឯកសារទាំងដនោះ ដែើ ម្បីដធវើការវ ិភាគប្រម្ួយដ
PLRដ

កពីគន។ អាចនិោយបានថា

ែូ ដចនោះអនកវ ិភាគភាគដត្ចើន ម្ិនពាោម្

ោះដទ្។

ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ ការបញ្ូា េ NPL កនុងការវ ិភាគដៅដពេរត្ម្ូវឲ្យសដត្ម្ចបានដគេបំ ណងនន
ើយ វានឹងផ្សតេ់ទ្សសនៈកាន់ប្រសំបូរប្បបននត្បធានបទ្

ការវ ិភាគប្ែេដធវើដេើឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

បុប្នតត្រូវរកាវាោច់ដោយប្

៨.១.៤ ការដរៀបចំេកេខណឌ (TOR)
ឯកសារេកេខណឌ

(ToR)

ម្ិនមានការអនុ វរតជាសតង់ោរដ

កពី កិចា

ោះដទ្កនុងវ ិស័យឯកជនម្ុនដពេ

ដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ វាមានេកេណៈចាស់ោស់ េកេខណឌអាច
មានការចំណាយដពេដត្ចើនឬម្ិនចាំបាច់

ចំដ

ោះកិចាការប្ែេមានេកេណៈចាស់ោស់

និងម្ិន

សមុត្គសាមញ។ បុ ប្នត ជាបទ្ពិ ដសាធន៍ពីគដត្មាងរបាយការណ៍ទ្ិ ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់
WIPO បានបងាាញថា ការត្

សាស្តសតប្ែេគួរប្រឲ្យអនុវរត ដ
ែំបូង ការត្

ងេកេខណឌម្ុនចាប់ដផ្សតើម្ដធវើទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម អាចជាវ ិធី
ើយការផ្សតេ់អនុសាសន៍ប្បបដនោះដោយសារមានដ

ងេកេខណឌ អាចឲ្យអងគភាពដធវើការយកកនត្ម្និងអនកទ្ទ្ួេរបាយការណ៍ មាន

គំនិរកាន់ប្រចាស់អំពីផ្សេត្បដោជន៍ពិរត្បាកែប្ែេមាន
ស់។

ជាញឹកញាប់

េំបាកដ

រុផ្សេម្ួយចំនួន ។

ការរត្ម្ូវឲ្យមានការវាយរនម្េចំដ

និងបកស្រសាយវាឲ្យកាន់ប្រចាស់ោ

ោះវ ិសាេភាពននរបាយការណ៍

គឺ មានភាព

ើយសកម្មភាពប្ែេត្រូវសដត្ម្ចបានម្ួយចំនួន ម្ិនងាយនឹងកំណរ់ ជាម្ុនបាន។ ToR អាច

ចំណាយដពេដត្ចើ ន

បុ ប្នតវាជួ យកនុងការកំ ណរ់ ោងចាស់ននេកេណៈនិ ងរត្ម្ូវការជាក់ោក់ នន

ការងារ ែូ ចជា វ ិសាេភាពននរបាយការណ៍ ការស្រសាវត្ជាវប្ែេរ ំពឹងទ្ុ កនិងការវ ិភាគប្ែេត្រូវដធវើ

វ ិសាេភាពភូម្ិសាស្តសតនិងត្បវរតិសាស្តសត រយៈដពេ សកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបាន និងនី រិវ ិធីចំ
ណាយ។ ការពិពណ៌

ចាស់ោស់ពីកតាតទាំងដនោះ ជួ យកនុងការបដងកើរការយេ់ែឹងទ្ូដៅននការរ ំពឹង

ទ្ុកនិងសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានទាំងចំដ

ោះអនកទ្ទ្ួេនិងអនកផ្សតេ់/អនកដធវើកិចស
ា នាដធវើរបាយ
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ការណ៍ គឺមានការដកើនដ

ើងនូវត្បសិទ្ភា
ធ ពការងារនិងធា

បដងកើររបាយការណ៍បានោងរេូន ដធវើ

ឲ្យមានហានិភ័យននសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានម្ិនសម្ត្បកប និងការភាាក់ដផ្សែើេម្ិនេែសិរ
ថ កនុង
កត្ម្ិរអបបបរមា។
ការត្

ងេកេខណឌសត្មាប់ PLR

គួ រ្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ឲ្យបានចាស់និងស្រសបតាម្ការពិភាការវាង

អនកទ្ទ្ួេនិងអនកដធវើរបាយការណ៍។ទាំងដនោះមានែូចជាការវាយរនម្េពីភាពអាចទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ
ននេកេខណឌរត្ម្ូវម្ួយចំនួន

ក់ព័នធនឹងរយៈដពេសដត្ម្ចសកម្មភាព

ការណ៍ម្ុនចាប់ដផ្សតើម្គដត្មាងជាដែើម្។

រនម្េ

និងមារិកាននរបាយ

ការខវោះចំ ដណោះបដចាកវ ិទ្ាសតីពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្មដោយភាគីប្ែេយកកនត្ម្ដសវា រួម្នឹងការខវោះការយេ់ែឹងពីការកត្ម្ិររបស់អនកដធវើកិចាសនានិង
ជដត្ម្ើ សកនុងសកម្មភាពសដត្ម្ចបានរបស់ខួន
េ

អាចបណា
ត េឲ្យមានការយេ់ខុសនិងការរ ំពឹងខុស។

ដោយសាររូបភាពដែើររួោងសំខាន់សត្មាប់អនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត

ត្បវរតិរប
ូ របស់អក
ន ទ្ទ្ួេ

របាយការណ៍នីម្ួយៗ និងបញ្ញ
ា ប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយននរបាយការណ៍នីម្ួយៗ មានភាពខុសគន ប្ផ្សនក
ននការពិភាកា និង ToR គួរប្រជាត្បដភទ្ននការវ ិភាគនិងរូបភាពប្បបណា ប្ែេត្រូវការនិងសម្ស្រសប
ចំដ

ោះរត្ម្ូវការអនកទ្ទ្ូេ ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ភាគីទាំងពីរ គួរែឹងអំពីខឹេម្សារទាំងដ

ោះដែើម្បីដធវើ

ប្ផ្សនការដពេដវោឲ្យបានេែកុងការដរៀបចំ
ន
របាយការណ៍ ត្ពម្ទាំងដត្បើត្បាស់ធនធានម្នុសស ឲ្យត្រឹម្
ត្រូវ ជាម្ួយនឹងរត្ម្ូវការដ

ោារច

សម្ព័នធបដចាកវ ិទ្ានិ ងត្បព័នទ្
ធ ិននន័យប្ែេទ្ទ្ួេបាន។

អាស្រស័យដេើបញ្ញ
ា ប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយ

និងកត្ម្ិរននការយេ់ែឹងពីរបាយការណ៍ននអនក

ទ្ទ្ួេសតីពីកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញានិងព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

បញ្ញ
ា បដចាកដទ្សម្ួយចំនួនត្រូវបាន

បញ្ូា េកនុងេកេខណឌប្ែេមានែូ ចជាវ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវអនុ វរតតាម្
ឧបករណ៍វ ិភាគប្ែេត្រូវដត្បើ ត្បាស់។
ឧទា

ឬការស្រសាវត្ជាវជាក់ ោក់

រណ៍ននេកេខណឌអាចរកបានកនុងឧបសម្ព័នធននដសៀវដៅម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ

ឬ

ដោយវាមាន

ត្បភពម្កពីរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO សតីពីថានំបងាករដរាគននជំងឺម្ួយ
ចំនួន។ ជាទ្ូ ដៅ េកេខណឌអាចបញ្ូា េចំ ណុច
-

ែូចខាងដត្កាម្ៈ

ដសចកតីដផ្សតើម្/ព័រ៌មានម្ូេោានៈ ដសចកតីពិពណ៌

អំពីបញ្ញ
ា បដចាកដទ្ស និងការទាញចូេបរ ិបទ្។

វ ិសាេភាពនិងដគេបំណងននរបាយការណ៍ៈ ការពិ ពណ៌

ប្ផ្សនកដនោះ នឹ ងជួ យសត្ម្ួេែេ់

អនកផ្សតេ់របាយការណ៍ពី វ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវយកម្កអនុ វរតនិងទ្ិែាភាពប្ែេគួរបកស្រសាយពី
េទ្ធផ្សេនិងផ្សតេ់ជាអនុសាសន៍ ដ្េើយរប

-

មារិកាននរបាយការណ៍ៈ
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ដសចកតីសដងេបប្ែេអាចត្រូវការសត្មាប់អនកត្គបត្គងជាន់ខពស់/ការត្គប់ត្គងត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម



ការពិពណ៌

អំ ពីវ ិស័យបដចាកដទ្ស

ប្ែេសងករ់ធន
ា ់ដៅអនកជំ


និ ង/ឬបញ្ញ
ា ប្ែេចាំបាច់

ញប្ែេគមនជំ

ញបដចាកដទ្ស

ត្បដភទ្ននការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មប្ែេត្រូវការពណ៌
អបបបរមាននការវ ិភាគ



-

នូវមារិ កា

ើងនិងពិពណ៌

ដសចកតីសននិោាននិ ងអនុសាសន៍
របាយការណ៍ ែូ ចបានពិ ពណ៌

-

ដែើម្បីធា

បប្នថម្ពីដនោះ ការវ ិភាគម្ិ នប្ម្នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេចាំបាច់ គួ រត្រូវបានដសនើ
ដ



គួ រជារបាយការណ៍

ការពិពណ៌

ដោយប្ផ្សែកដេើការវ ិភាគនិងម្ូ េោានននការដរៀបចំ

កនុងប្ផ្សនកវ ិសាេភាពនិ ងដគេបំ ណងននរបាយការណ៍

ពី សកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានៈ



សកម្មភាពប្ែេរ ំពឹងថាសដត្ម្ចបាន

និងែំណាក់កាេសដត្ម្ចបាន



រយៈដពេនិងកាេបរ ិដចឆទ្កំណរ់សត្មាប់សកម្មភាពសដត្ម្ចបាននីម្ួយៗ

រដបៀបចំណាយ


រយៈដពេសត្មាប់ចំណាយ



ដទាសទ្ណឌកនុងករណីពនារដពេ

៨.១.៥ ការសដត្ម្ចពីរដបៀបដធវើការ

ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

គឺជាសកម្មភាពម្ួយប្ែេអាចជួេអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ

ឲ្យដធវើឲ្យ ឬអាចដធវើដោយអងគភាពផ្ទាេ់បាន។ ការសដត្ម្ចចិរតអាស្រស័យដេើេកេខណឌម្ួ យចំនួននិង
អាចមានេកេណៈខុសគនពីករណីម្ួយដៅករណីម្ួយ ប្ផ្សែកដេើរត្ម្ូវការននគដត្មាង។
៨.១.៥.១ ការដត្បើត្បាស់អក
ន ផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ
ជាទ្ូដៅ

ស

និង/ឬគមនរត្ម្ូវការចំដ

ត្គសរូចៗប្ែេគមនជំ

ញប្ផ្សនកធនធានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ោះការអនុវរតទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាដទ្ៀងទារ់

ប្រងដផ្សាការដរៀប

ចំ របាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឲ្យដៅអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ/កិចាសនា។ ។ វាអាច
មានភាពចាំបាច់ ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ
ជំ

ញដេើត្បធានបទ្ជាក់ោក់

ត្បសិនដបើ អនកជំ

ញនផ្សាកុងម្ិ
ន
នមាន

ប្ែេគួរដធវើការស្រសាវត្ជាវនិ ងវ ិភាគឬរត្ម្ូវឲ្យមានការវ ិភាគបប្នថម្

ដោយមានការដត្បើ ត្បាស់រប
ូ ភាពឬឧបករណ៍វ ិភាគប្ែេគមនកនុងអងគភាព។
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ការដត្ជើសដរ ើសអនកចុោះកិចាសនា ជួនកាេហាក់ប្ផ្សែកដេើការប្ណ
ទ្ំព័រដោយដត្បៀបដធៀបរនម្េនិងដសវាប្ែេបានពិពណ៌

ំ ការស្រសាវត្ជាវតាម្ដគ

ឬអាស្រស័យដេើការស

ការពីម្ុនជាម្ួយ

អនកផ្សតេ់ដសវាណាម្ួយ។ របាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែូចគន អាចដម្ើេដៅខុសគន
ទាំងស្រសុង និងអនុវរតតាម្វ ិធី សាស្តសតដផ្សសងគន អាស្រស័យដេើអនកផ្សតេ់ដសវា ដ

ើយកនុងករណីម្ួ យចំនួន

របាយការណ៍ប្រម្ួយអាចឲ្យអនកផ្សតេ់ដសវាដផ្សសងគន ដែើ ម្បីត្គបែណតប់ ដេើវ ិធី សាស្តសតដផ្សសងគន បុ ប្នតក៏
អាចជាការពិ និរយគុណភាពបប្នថម្ផ្សងប្ែរ
ទ្ទ្ួេគំត្ទ្ មានសារៈសំខាន់ដ

ភាគដត្ចើនបំផ្សុរដៅដពេសដត្ម្ចថារបាយការណ៍ប្ែេ

ើយមានការអនុ ញ្ញារ

ប្ែេមានដពេដវោ វ ិធីម្ួយដែើម្បីធា

ិរញ្ា វរថុប្បបដនោះ។ ែូចគនដនោះប្ែេ ដៅដពេ

ឲ្យមានជដត្ម្ើសទ្ូោយសត្មាប់ ដត្ជើ សដរ ើសកនុងចំដណាម្អនក

ផ្សតេ់ដសវាគឺ អាស្រស័យដេើការដត្បៀបដធៀបេកេណៈវ ិនិច័យ
ឆ
ដែើម្បីដធវើរបាយការណ៍ និងដធវើការដែញនថ្េ
ឬោក់សំដណើ (RFP)។
ការោក់សំដណើ
កនុងត្កបខ័ ណឌគដត្មាងរបាយការណ៍ទ្ិ ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO ការដរៀបចំ

របាយការណ៍ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យអនកផ្សតេ់ដសវាខាងដត្ៅ ដោយសារភាពទ្ូេំទ្ូោយននត្បធានបទ្របស់
របាយការណ៍

ប្ែេទាម្ទារអនកជំ

ក់ព័ន។
ធ ដែើម្បីធា

ញកនុងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងវ
ន ិស័យប្ែេ

ឲ្យមានការផ្សតេ់សំដណើោងទ្ូ េំទ្ូោយពី អនកផ្សតេ់ដសវា ដោយដត្បើ ត្បាស់វ ិធី

សាស្តសត និងឧបករណ៍ខុសៗគន ការោក់សំដណើរ (RFP) ត្រូវដចញផ្សាយត្គប់ដពេ ដៅដពេប្ែេ
សដត្ម្ចពីការដរៀបចំរបាយការណ៍ និងបានដរៀបចំឯកសារេកេខណឌរួចរាេ់ដ

ើយ។ RFP រួម្មាន៖

េកេខណឌចុងដត្កាយ (ToR) ត្ពម្ជាម្ួយនឹងេកេខណឌធម្មតា និងទ្ត្ម្ង់ ម្ូេោានសត្មាប់បញ្ូជ ន
សំដណើបដចាកដទ្សនិ ង

ិរញ្ា វរថុចំដ

ោះការបដងកើររបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

កនុងរយៈដពេកំណរ់ម្ួយ អនកផ្សគរ់ផ្សគង់ជាដត្ចើន ផ្សតេ់នូវសំដណើបដចាកដទ្សនិ ង

ិរញ្ា វរថុ ដោយ

ប្ផ្សែកដេើ ToR ប្ែេវាអាចឲ្យដយើងដត្បៀបដធៀបគនបានូវសំដណើ ប្ផ្សែកដេើេកេខណឌរត្ម្ូវនិងសកម្ម
ភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចជាក់ោក់ រួម្ទាំងសកម្មភាពប្ែេនឹងសដត្ម្ចបានកនុងកត្ម្ិរជាក់ោក់ម្ួយ។
ការដត្ជើសដរ ើសដបកេភាព

ការដត្ជើសដរ ើសដបកេភាពសត្មាប់ដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ម្នជាការសដត្ម្ចចិ រសា
ត
ម្ញ្ា ដ

ម្ិន

ោះដទ្។ កនុងត្កបខ័ ណឌនី រិវ ិធី ដែញនថ្េសាធារណៈ វ ិធី សាស្តសតទ្ូដៅ

បំផ្សុរ គឺមានរនម្េទាប ឬ សំដណើប្ែេផ្សតេ់អរថត្បដោជន៍ដសែាកិចាបំផ្សុរ។ ដោយសារការផ្សតេ់របាយ
ការណ៍ដនោះ គឺជាដសវាកម្មប្ែេដផ្ទតរសំខាន់ដេើគុណភាព ែូចដនោះរនម្េក៏ជាធារុសំខាន់ប្ែរ បុប្នតវា
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ម្ិនគួរជាេកេណៈវ ិនិច័យ
ឆ សត្មាប់ ការសដត្ម្ចចិរតដ
ដត្ជើសដរ ើស ដគគួរធា

ោះដទ្។ តាម្រយៈែំ ដណើរការវាយរនម្េ និងការ

ថាដបកេភាពប្ែេទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ មានការយេ់ែឹងពិរត្បាកែនិងត្រឹម្

ត្រូវពីរត្ម្ូវការរបស់ភាគីជួេ និងសកម្មភាពប្ែេបានដសនើដ

ើង ដ

និងបញ្ូជ នសំដណើប្ែេគួរឲ្យដជឿជាក់ ម្ួយ រួម្ជាម្ួយគដត្មាងថ្វ ិកា។
កនុងអំ

ើយបំដពញេកេខណឌបដចាកដទ្ស

ុងដពេននរបាយការណ៍ទ្ិ ែាភាពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មរបស់ WIPO

មានការកំណរ់ េកេណៈវ ិនិច័យ
ឆ ការវាយរនម្េជាក់ ោក់ ត្រូវបានដេើកដ
ដគេបំ ណងវាយរនម្េឲ្យមានរុេយភាពនន

៨.១.៥.២ ការដធវើដោយត្កុម្

ើង។

រត្ម្ូវការឲ្យ

វ ិធី សាស្តសតប ា ប់មាន

ិរញ្ា វរថុនិ ងសំដណើបដចាកដទ្ស។

ន
ុ
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ត្កុម្

ុនធំៗម្ួយចំនួន

មានត្កុម្នផ្សាកុងប្ែេមានជំ
ន

ប្ែេមានដឈាមោះដផ្សសងៗ ែូចជា ប្ផ្សនក ជំ

ញព័ រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ញអាជីវកម្មឬការត្បកួរត្បប្ជង ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្ម ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឬ ការវ ិភាគកម្មសិទ្ិ ប
ធ ញ្ញា។ ត្កុម្ដនោះ ប្រងប្រដធវើការដោយស

ការ

ជាម្ួយប្ផ្សនកចាប់កម្មសិទ្ិធបញ្ញា ឬត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងផ្សតេ់នូវរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពប្វងឬខេី
ែេ់អនកត្គប់ត្គងជាន់ខស
ព ់ ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេការែេ់ការសដត្ម្ចចិរតរបស់ពួកដគ។
៨.២ ការស្រសាវត្ជាវ

ដេើកដ
កម្ម

ដៅដពេពិភាកាពី ចាប់ Linear សតីពីការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម កនុងប្ផ្សនក៧.៣ បាន
ដ

ើងបញ្ញ
ា បដងកើរឲ្យមានទ្ិននន័យ។ កនុងករណី PLR ទ្ិននន័យ គឺជាព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកក
ើយត្រូវបានចងត្កងដោយការស្រសាវត្ជាវតាម្ប្បបដផ្សសងៗដៅកនុងត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យដផ្សសងៗគន។

ការដត្បើ ត្បាស់ចាប់ Linear សតីពីការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជាម្ូ េោានសត្មាប់ ការពិចារណា
ពីការស្រសាវត្ជាវ គឺ មានធារុពីរប្ែេត្រូវពិចារណា ទ្ីម្ួយ

ក់ព័នធនឹងការបដងកើរបញ្ញ
ា ប្ែេនឹងផ្សតេ់

ទ្ិននន័យត្រឹម្ត្រូវដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា អាជីវកម្មខាងដត្កាយ PLR និងទ្ី ២
េទ្ធផ្សេនិងទ្ត្ម្ង់សម្ស្រសបដែើម្បីធា

ថាទ្ិននន័យ

ក់ព័នធនឹងការបដងកើរ

អាចត្រូវបានវ ិភាគដៅែំណាក់កាេប ា ប់ នន

ែំដណើរការដនោះ។
ការដធវើប្ផ្សនការទាំងដនោះ ដៅពីដត្កាយ PLR គឺអាចឲ្យមានការពិនិរយេម្ែិរពីបញ្ញ
ា អងគភាពជាក់
ោក់ណាម្ួយប្ែេអរិថ្ិជនកំពុងប្សវងរក។ ែូចបានដេើកដ
ភាព ត្រូវបានកំណរ់អាស្រស័យដេើដគេការណ៍ដនោះ ដ
ប្ែេត្រូវដេើកដ

ើងជាម្ួយការស្រសាវត្ជាវដ

ើយ ត្បធានបទ្និ ងវ ិសាេ

ើយដៅដពេមានការសដត្ម្ច ដគកំណរ់ បញ្ញ
ា

ើយប ា ប់ ម្កដធវើការវ ិភាគ។ ជាឧទា

ត្បធានបទ្គឺការទ្ទ្ួេបានឱសថ្សំខាន់ ៗ ដ
ផ្សងដ

ើងរួចម្កដ

រណ៍ ត្បសិនដបើ

ើយវ ិសាេភាពរបស់វារួម្មានត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ោះ ត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវគួ របញ្ូា េវ ិធីសាស្តសតប្ែេនឹងប្សវងរកត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើ

ឱសថ្ប្ែេបានត្ពម្ដត្ពៀង

និងការស្រសាវត្ជាវតាម្ត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យគួរត្គបែណតប់ត្បដទ្សប្ែេបាន

កំណរ់ជាប្ផ្សនកម្ួ យនននិយម្ន័យត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
វ ិសាេភាព

ប្ផ្សែកដេើការពិភាកាពីខាងដែើម្សតីពី

ការស្រសាវត្ជាវតាម្ត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យក៏គួរប្របញ្ូា េផ្សងប្ែរនូ វត្បដទ្សទាំងឡាយ

ផ្សេិរផ្សេឱសថ្ដ

ោះ។

ម្ាងដទ្ៀរវាបងាាញពីការគំត្ទ្បប្នថម្នូវម្ូេដ

រុប្ែេចាប់ Linearសតីពី

ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានដៅថា ចាប់ Linear ដោយម្ូេដ
បនតប ា ប់ ត្រូវបានបដងកើរដ

ើងតាម្ជំ ហានម្ុ នៗ។

ប្ែេ

រុដ

ោះគឺថាជំហាន

កិ ចាត្ពម្ដត្ពៀងែំបូងដេើត្បធានបទ្ និ ងវ ិសាេ
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ភាព ដធវើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបារាប្ម្ត្រននការស្រសាវត្ជាវចំៗ ដ

ើយដៅដពេពនយេ់ដៅអរិថ្ិជនវាមាន

ភាពងាយស្រសួេយេ់កុងបរ
ន
ិបទ្ប្ែេមានទ្ិសដៅសដត្ម្ចដគេបំណងននPLR។
វាក៏សំខាន់ ប្ែរប្ែេត្រូវធា

ប្ែេត្រូវវ ិភាគ កនុងជំ ហានបនតប ា ប់ ត្រូវបានយក

ថាធារុ

ពី កុងទ្ិ
ន
ននន័យប្ែេបានពី ត្បព័ នទ្
ធ ិននន័យប្ែេ

ក់ព័នធ ដៅដពេដធវើការស្រសាវត្ជាវ។ ត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យ

ដផ្សសងៗគនមានជដត្ម្ើសននការទាញដចញដផ្សសងៗគន
េកេខណឌសត្មាប់ការវ ិភាគជាម្ុ ន

ែូ ដចនោះអនកវ ិភាគចាំបាច់ត្រូវធា

និ ងមានការខិ រខំ ត្បឹ ងប្ត្បងកនុងការស្រសាវត្ជាវ។

ថាបានបំដពញ
ោងដហាច

ណាស់ ែូចប្ែេមានដរៀបរាប់ កុងប្ផ្សន
ន
ក ៨.៤ ព័រ៌មានែូចខាងដត្កាម្ គួរមានសត្មាប់ការទាញដចញៈ
អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

រកកករ

កាេបរ ិដចឆទ្ោក់

កយ

កាេបរ ិដចាទ្អាទ្ិភាព

ចំណារ់ថានក់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនតរជារិ ការដោងដៅម្ុខ ការដោងថ្យដត្កាយ និងសាថន
ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ស្រសបដពេប្ែេវាម្ិនប្ម្នជាដគេបំណងសំខាន់ ននម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានការផ្សតេ់

ការពិភាកាពិសាតរពីការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ការស្រសាវត្ជាវដនោះ

ដៅប្រត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យ។

គំ និរម្ួ យចំនួនសតីពីវ ិធី សាស្តសតសត្មាប់

ការោក់ឲ្យែំដណើរការត្បព័នធប្សវងរកតាម្អុីនដធើប្ណរ

ដោយវាយឃាេ “ការបដត្ងៀនការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម”
ទ្ិែាភាពបប្នថម្សតីពីការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ឧទា

អាចជួយឲ្យដយើងរកដ

ើញនូវ

រណ៍ែ៏េែម្ួយ ប្ែេបានម្កពី

Stanford University:
http://www.stanford.edu/group/biodesign/patentsearch/howto.html
វ ិធីសាស្តសតស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរគឺ សំដៅែេ់ការដធវើវ ិសវកម្មបន្តញ្ញ
ា ស។

ការដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតដនោះ អនកវ ិភាគ នឹងដធវើការស្រសាវត្ជាវត្បធានបទ្សំខាន់ ោងរ
ដជើងវ ិស័យកនុងត្បព័នធទ្ិនន
ន ័ យប្ែេ

ក់ព័នធ។

័ស កនុងចំណង

វានឹងបដងកើរការដោងម្ួយចំនួន ប្ែេចំដគេដៅ

កត្ម្ិរខពស់។ ការដោងទាំងដនោះ ត្រូវបានដធវើវ ិសវកម្មបន្តញ្ញ
ា ស ដែើ ម្បីកំណរ់ ពីកូែចំ ណារ់ ថានក់ត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ព័នធ សនាសសន៍ត្បព័នធទ្ិននន័យជាក់ោក់ និង

ដត្បើត្បាស់ដោយរកកករ ដែើម្បីពិពណ៌

ពីដគេគំនិរប្ែេ

កយដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេត្រូវបាន

ក់ព័ន។
ធ ដោយសារការស្រសាវត្ជាវទាំង

ដនោះ ត្រូវបានចងត្កង ការស្រសាវត្ជាវដផ្សសងដទ្ៀរក៏កំពុងត្រូវបានអនុវរត ប្ែេទាំងអស់ដនោះវានឹងបដងកើរ
ឲ្យមានកត្ម្ងឯកសារោងដត្ចើន
ែំដណើរការដនោះ ដកើរដ

ើងម្តងដ

ប្ែេត្រូវការពិនិរយផ្សងប្ែរចំដ
ើយម្តងដទ្ៀរ រ

ោះសទ្ិសន័យនិងកូែបប្នថម្។

ូរែេ់គមនការស្រសាវត្ជាវធារុបប្នថម្ដទ្ៀរ ដ

អនកវ ិភាគមានអារម្មណ៍ថា ពួ កដគបានស្រសាវត្ជាវោងេែិរេែន់។

ើយ
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ការដោងត្រ

ប់ដៅប្ផ្សនក ៧.៤ សតីពីភាពជាក់ោក់និងការចងចាំ វាត្រូវបានពិភាកាពីរដបៀប

ប្ែេដគេការណ៍ទាំងដនោះ មានវ ិវាទ្ជាម្ួយដគេការណ៍ដផ្សសងដទ្ៀរ។ ភាពជាក់ ោក់ អាស្រស័យ
ោងខាេំងដេើការចងចាំ។ PLRs គឺជាទ្ិែភា
ា ពទ្ូដៅ ដ

ើយការវាស់ប្វងប្បបសថិរិ ត្រូវបានដធវើដ

ើង

ក់ព័នន
ធ ឹងធារុទាំងដនោះ ែូដចនោះការចងចាំ ជាទ្ូដៅមានសារៈសំខាន់ជាងភាពជាក់ោក់។ វាត្រូវអនុ
វរតចំដ

ោះការងារប្ែេដធវើដ

ើងជាម្ួយPLR ប្ែេវ ិធី សាស្តសតស្រសាវត្ជាវចងចាំ គួ រត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់។

ពីទ្ិែាភាពជាក់ប្សតង ត្បសិនដបើកត្ម្ិរននការចងចាំ អាចបដងកើរដ
ោក់ មានកត្ម្ិរខពស់ជាង ៧០%ដ

ើងខពស់ជាង ៩០% ដ

ោះ េកេណៈននការប្សវងរកសថិរិធារុប្ែេ

ើយ ភាពជាក់

ក់ព័នធ មានដៅ

ជំហានននការវ ិភាគប ា ប់ ប្ែេការស្រសាវត្ជាវដត្ៅត្បធានបទ្នឹងមានកត្ម្ិរទាប។ ការរកដ
សថិរិសំខាន់ៗ គួរប្រងប្រពិនិយរដម្ើេពី សុពេភាព ដែើម្បីធា
ស្រសាវត្ជាវប្ែេម្ិនត្រឹម្ត្រូវ
គមនការ

ថាការរកដ

បុប្នតភាពដត្ចើនននការករ់ ត្តាពីដពេដវោ

ក់ព័នធនឹងនិ ន ការសំខាន់ៗ ែូដចនោះនឹងម្ិនដ

ើញប្បប

ើញទាំងដនោះ ម្ិនម្កពីការ
ប្ែេដៅដត្ៅពីត្បធានបទ្

ើញមានកនុងការវ ិភាគដ

ើយ។

៨.២.១ ការកំណរ់ត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវ

ការពនយេ់ខាងដត្កាម្ពី វ ិធី សាស្តសតដែើ ម្បីស្រសាវត្ជាវសមាសធារុ

ក់ ព័នធននឱសថ្

ប្ែេបាន

ម្កពី WIPO PLR on Atazanavir80:
ពិរណាស់

ដែើម្បីប្សវងរកត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសីអ
ត ំពីថានំជាក់ ោក់ វ ិធី េប
ែ ំផ្សុរ គឺ ដធវើការ

ស្រសាវត្ជាវដោយដឈាមោះ។ ការនិោយវាងាយស្រសួេជាងការអនុវរតចំដ

ោះសមាសធារុគីម្ី ដ

ើយកនុង

របាយការណ៍ដនោះ ដឈាមោះដរាគម្ុនដពេវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងដពេវ ិនិ ច័យ
ឆ
នឹ ងត្រូវយកម្កពិភាកា រួម្ជាម្ួយ
សត្មាប់ ត្បម្ូេការចងត្កងប្ែេត្គបែណតប់ ពីការវ ិវឌ្ឍសមាសធារុ

យុទ្ធសាស្តសត
ចាប់ដផ្សតើម្រ

តាំងពីដពេ

ូរែេ់បញ្ាប់។ ការមានទ្ំនុកចិរតដេើគុណភាពននការចងត្កងគឺមានសារៈសំខាន់ចំដ

ការវ ិភាគប ា ប់ ។

ោះ

ដៅដពេោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែំបូង(១៩៩៥)ដគម្ិនែឹងថាសមាស
ធារុដ

ោះជា Atazanavir ដទ្ ប្ែេជាត្បដភទ្non-priorietary generic name។ ដឈាមោះត្បដភទ្ដនោះ គឺ

ដត្បើ ប្រចំដ

ោះសមាសធារុ ប្ែេទ្ទ្ួេបានការយេ់ត្ពម្ឲ្យមានការដសុើបអដងករដវជជសាស្តសតបុដណាណោះ។

វាពិរណាស់ប្ែេដសចកតីអោះអាងននសមាសធារុត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែំបូង មានវ ិសាេភាពម្ិ ន
ត្រឹម្ប្រដេើសមាសធារុម្ួយដ

80

ោះដទ្ បុប្នតដេើសមាសធារុជាដត្ចើន ដោយមានធារុជំនួសដផ្សសងៗគន

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/atazanavir.html
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កនុងប្ផ្សនកដផ្សសងៗគនកនុងរច

សម្ព័នធត្គឹោះជាម្ូេោាន។ ត្គឹោះប្ែេមានធារុជំនួសដផ្សសងៗគន( បងាាញជា

ត្កុម្ R កនុងសាថនភាពដផ្សសងគន) ត្រូវបានដៅថា រច
របាយការណ៍ផ្សតេ់នូវឧទា

សម្ព័នធMarkush។

រណ៍ជាដត្ចើនពី វ ិធី ដផ្សសងៗ ដែើម្បីកំណរ់ពីដឈាមោះធារុគីម្ីទាំងអស់

ក់ព័នន
ធ ឹងAtazanavir ក៏ ែូចជា វ ិធី សាស្តសតបប្នថម្ជាដត្ចើ នដទ្ៀរ ែូ ចជា Markush និងការ

ប្ែេ

ស្រសាវត្ជាវរច
េែដែើ ម្បីដធវើរច

សម្ព័នធប ា ប់ សត្មាប់ប្សវងរកឯកសារសតីពីសមាសធារុគីម្ី។ វាផ្សតេ់នូវឧទា
សម្ព័នធវ ិធីសាស្តសតចំដ

ោះត្បដភទ្ននការស្រសាវត្ជាវចាំបាច់

រណ៍ែ៏

អាស្រស័យដេើត្បធានបទ្នន

PLR។

ជំ

ការស្រសាវត្ជាវកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាម្ួយចំ នួន

ញពី អនកវ ិទ្ាសាស្តសតប្ែេយេ់ែឹងពី វ ិស័យដនោះ ដ

អាជីព

ជាពិ ដសសវ ិទ្ាសាស្តសតជីវ ិរ

ទាម្ទារឲ្យមាន

ើយសំខាន់ ជាងដនោះដទ្ៀរ

គឺអនកស្រសាវត្ជាវ

ប្ែេែឹងពីរដបៀបប្សវងរកព័ រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុងវ
ន ិស័យទាំងដនោះ។

អនកវ ិភាគ

ម្ិនប្ម្នជាអនកស្រសាវត្ជាវត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មប្ែេបានបណុត ោះបណា
ត េ

ជំនួយការជួយអនុ វរតកុងវ
ន ិស័យដនោះ។

ត្បសិនដបើ
ដគត្រូវមាន

៨.២.២ ការកំណរ់ត្បព័នទ្
ធ ិនន
ន ័យប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
មានត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យជាដត្ចើនប្ែេមានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ បញ្ជីត្បព័នធទ្ិននន័យ
ប្ែេដត្បើ ត្បាស់ោងទ្ូេំទ្ូោយ អាចរកបានកនុងប្ផ្សនក៩.២ ននម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ។ ត្បព័នធទ្ិននន័យម្ួយ
ចំនួន មានព័រ៌មានប្ែេអាចដត្បើត្បាស់ សត្មាប់កំណរ់ ទ្ិននន័យកនុងត្បព័ នធទ្ិនន
ន ័ យដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេ
ដរៀបចំសត្មាប់ែកស្រសង់ព័រ៌មានដៅដត្បើ ត្បាស់កុងជំ
ន
ហានននការវ ិភាគ។ ឧទា

រណ៍ខាងដត្កាម្ ប្ែេ

បានពី PLR គំនិរផ្សតួចដផ្សតើម្សត្មាប់ ទ្ទ្ួ េបានឱសថ្និ ងចំ ដណោះែឹ ង (I-MAK) សតីពីត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មឱសថ្ HIV កនុងត្បដទ្សចិ ន81 បងាាញពីការដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតដនោះដ
ARVs

ប្ែេដរៀបរាប់ កុងទ្ិ
ន ែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដនោះ

ើ ង:

ប្ផ្សែកដេើដឈាមោះត្បដភទ្

(International Nonproprietary Names-INN)ននទ្ីផ្សារពាបាេARVប្ែេដរៀបចំ ចុោះបញ្ជីដោយរែាបាេ
អាហារនិងឱសថ្ស
ចំដ

រែាអាដម្រ ិក (USFDA)។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ោះARVsប្ែេបងាាញពី សកាតនុ ពេកនុងែំណាក់កាេទ្ី ៣ននែំដណើរការដវជជសាស្តសតក៏ត្រូវបានផ្សតេ់

ឲ្យផ្សងប្ែរ។

81

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 ប្ែេត្គបែណតប់ដោយ NNs ប្ែេ
បានចុ ោះបញ្ជីកុងដសៀវដៅដេឿងដអ
ន

ិចត្រូនិក USFDA (USFDA Electronic Orange Book)។ ដោយ

សារដសៀវដៅដេឿងផ្សតេ់ឲ្យប្រទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាដម្រ ិក
ត្បាស់ដែើម្បីស្រសាវត្ជាវសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
បត្ររកកកម្មប្ែេមានអាទ្ិភាពែូចគន

ដ

ព័រ៌មានដនោះ

ត្រូវបានដត្បើ

ប្ែេកំណរ់ពីដសចកតីអោះអាងត្បកាសនីយ

ើយប្ែេបានោក់

ឬបញ្ូា េកនុងែំណាក់កាេជារិដៅ

ត្បដទ្សចិន ដត្កាម្ PCT។ គួរករ់សមាគេ់ថា សំណុំេិខិរដសនើសុំ PCT ជាដត្ចើន ប្ែេកំណរ់
ឲ្យការ

រកនុងត្បដទ្សចិន ត្រូវបានកំ ណរ់ ទ្ីតាំងកនុងការស្រសាវត្ជាវ បុ ប្នតម្ិនទាន់ ចូេែំ ណាក់កាេ

ជារិដៅដ

ើយដទ្។ ម្ាងដទ្ៀរសំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងដនោះ ម្ិ នត្រូវបានបញ្ូា េកនុងទ្ិែាភាពត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មដ

ោះដទ្។

អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ
(esp@cenet) និងត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យរកកកម្ម Thomson
(Thomson Innovation databases) ត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ដធវើការស្រសាវត្ជាវសំណុំត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម។ ដៅដពេប្ែេចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន ត្រូវបានកំណរ់ សាថនភាពត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្មនឹងត្រូវបានពិនិរយដោយដត្បើត្បាស់ត្បព័នធទ្ិននន័យ Thomson Innovation អងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន(SIPO) និងម្ជឈម្ណឌេព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន (CPIC)។
បុប្នត ដោយពឹងប្ផ្សែកប្រដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានកនុងបញ្ជីននដសៀវដៅដេឿង នឹ ង

ផ្សតេ់ប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួនប្ែេ

ក់ព័នន
ធ ឹ ង ARVsដទ្។ ទ្ីម្ួយ ដសៀវដៅដេឿង មាន

ប្របញ្ជីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាដម្រ ិកប្ែេបានការ
ដម្រ ិកប្ែេកំពុងពិនិរយ
ឧទា

រ។ ដ

រុែូដចនោះ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអា

ប្ែេអាចទាក់ទ្ងនឹងឱសថ្HIVនឹងម្ិនអាចរកដ

រណ៍ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ើញកនុងបញ្ជីដ

ើ យ។

ក់ព័នធ ទាក់ទ្ងនឹ ថានំត្គប់រកាកដៅតសត្មាប់ ritonavir

ritonavir និង lopinavir (Kaltra/Aluvia) បចាុបបនន ម្ិ នទាន់ ទ្ទ្ួេបានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មដៅ
ដ

ើយកនុងស

រែាអាដម្រ ិក ែូ ដចនោះគមនកនុងដសៀវដៅដេឿងដ

ប្រឱសថ្ HIV ប្ែេេក់ដៅទ្ីផ្សារកនុងស

ើយ។ ទ្ីពីរ ដសៀវដៅដេឿង ត្គបែណតប់

រែាអាដម្រ ិក។ ជាេទ្ធផ្សេ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជា

ដត្ចើន ប្ែេត្គបែណតប់ដេើការរួម្បញ្ូា េគនននARVs នឹ ងគមនកនុងបញ្ជី។ ជាឧទា

រណ៍ គឺការរួម្

បញ្ូា េគននន lamivudine និង zidovudine (Combivir) ជាដែើម្។ ែូចគនផ្សងប្ែរ ត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម

ប្ែេត្គបែណតប់ដេើឱសថ្ប្ែេ្េងការ់ ែំដណើរការដវជជសាស្តសត

ចុងដត្កាយ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដេើសមាសធារុ

គមនកនុងដសៀវដៅដេឿងដទ្។

ក់ កណា
ត េសដត្ម្ច និ ងែំ ដណើរការ ឬវ ិធី

សាស្តសតផ្សេិរឱសថ្ ក៏ម្ិនត្រូវបានអនុ ញ្ញារឲ្យចុោះកនុងបញ្ជីននដសៀវដៅដេឿងដ

ើ យ។
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ដោយពិចារណាដេើព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
អាចមានការស្រសាវត្ជាវបប្នថម្ ដោយដត្បើត្បាស់
ដឈាមោះមាកសញ្ញាសត្មាប់ ARVs។

កយគនេឹោះ រួម្ទាំងដឈាមោះធារុគីម្ី ចំដ

ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ

ម្ុនៗប្ែេកំណរ់កុងដសៀវដៅដេឿង
ន
ក៏ ត្រូវបានដធវើដ
ប្ែេកាន់កាប់ដោយត្កុម្

ុនដែើម្បុដណាណោះ

ប្ែេមានកត្ម្ិរកនុងដសៀវដៅដេឿង

ការដោង

ោះINNsនិង

ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ើងផ្សងប្ែរ។ មានប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ត្រូវបានបញ្ូា េកនុងទ្ិែាភាពដនោះ។

ដ

ើយសាថនភាព

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានពិនិរយដោយដត្បើត្បាស់ត្បព័នទ្
ធ ិននន័យ Thomson innovation SIPO
និងCPIC។
កាេណាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិនប្ែេ
ដបាោះពុម្ពផ្សាយ ឬដសចកតីពិពណ៌

ក់ព័នធត្រូវបានកំណរ់

ចាប់ចម្េងប្ែេបាន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រ និងដសចកតី

អោះអាង ត្រូវបានទាញយកពី Thomson និងEsp@cenet។ ដបើសិនជាអាច ដសចកតីអោះអាងចម្បងៗនន
ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន នឹងត្រូវបានបកប្ត្បដោយដត្បើត្បាស់មាសុីនបកប្ត្ប ដែើម្បីទ្ទ្ួេ
បានការយេ់ជាម្ូេោានននត្បធានបទ្ប្ែេវាត្គបែណតប់។

បប្នថម្ពីដេើដនោះ

ដសចកតីអោះអាងនន

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន ត្រូវបានដត្បៀបដធៀបជាម្ួយនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម PCT ប្ែេ
ត្បហាក់ត្បប្

េដៅ អឺរប
ុ និងអាដម្រ ិក ។

ដសៀវដៅដេឿង USFDA ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញាណត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មប្ែេ

ក់ព័នធម្ួយចំនួន ចំប្ណកឯ Thomson Innovation និងEspacenet ត្រូវបានដត្បើត្បាស់

ដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញាណសមាជិកសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចិន។

ដសចកតីអោះអាងប្ែេបាន

បកប្ត្ប ត្រូវបានែកស្រសង់ផ្សងប្ែរពីត្បព័នធទ្ិននន័យទាំងដនោះ ដោយសារពួកវារត្ម្ូវឲ្យមានសត្មាប់ការ
វ ិភាគ

ដពេប ា ប់កុងរបាយការណ
ន
៍។

បញ្ញ
ជ ក់ ដ

ើងវ ិញថា ត្បសិនដបើអនកវ ិភាគ

នីយបត្ររកកកម្មដនោះដទ្

ម្ិ នមានវ ិជាជជី វៈសម្ស្រសបនឹងការស្រសាវត្ជាវត្បកាស

វាជាការេែប្ែេមានជំ នួយការប្ែេសម្ស្រសបនិ ងមានជំ

ញវ ិជាជជី វៈជួយ

បំដពញការងារ។
៨.២.៣ ការប្ចករ ំប្េកយុទ្សា
ធ ស្តសត
ដៅដពេប្ចករ ំប្េកយុទ្សា
ធ
ស្តសតននការស្រសាវត្ជាវ ប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់ត្បម្ូេទ្ិននន័យ វា
មានកត្ម្ិរេែត្បដសើរសត្មាប់ ការផ្សតេ់ភាពេម្ែិរត្គប់ត្គន់

ដែើ ម្បបដងកើនទ្ំនុកចិរតកុងការស្រសាវត្ជាវ
ន

ដោយម្ិនដត្បើត្បាស់វាកយសម្ព័នធជាម្ួយនឹងភាពេម្ែិរននការស្រសាវត្ជាវ

ប្ែេដធវើឲ្យអនកអានមាន

អារម្មណ៍ថាសមត្គសា
ម ញ។ វ ិធី សាស្តសតអនុវរតជាក់ប្សតង គឺ ត្រូវផ្សតេ់ទ្ិែាភាពទ្ូ ដៅននវ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវ
ុ
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ដត្បើត្បាស់ជាោយេកេណ៍អកសរ ប្ែេនឹ ងត្រូវបញ្ូា េដៅដពេចាប់ ដផ្សតើម្ PLR និងផ្សតេ់នូវដសចកតី
េម្ែិរកនុងឧបសម្ព័ន។
ធ
ឧទា

Atazanavir

PLR

រណ៍ែ៏េនែ នការអនុវរតដនោះ៖

វ ិធីសាស្តសតជាដត្ចើ ន

ែូ ចបានពិ ភាកាកនុងប្ផ្សនក៨.២.១

មានសារៈត្បដោជន៍កុងការដរៀបចំ
ន
ត្បម្ូេផ្សតំុត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មម្ុន

ដវជជសាស្តសត ប្ែេត្គប់ែណតប់ដេើសមាសធារុែូចឬត្បហាក់ត្បប្
ម្ិនទាន់មានដៅដ

ក៏ផ្សតេ់ឲ្យផ្សងប្ែរនូវ

េគន ដទាោះជាដឈាមោះ Atazanavir

ើយ។ វ ិធី សាស្តសតទាំងដនោះ អាចអនុវរតបាន ដទាោះបីការទ្ទ្ួេបានខេឹម្សារែូចជា

Derwent World Patent Index ម្ិនទាន់មានដៅដ
ការណ៍។

ើយ បុប្នតត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ទាំងស្រសុងកនុងរបាយ

បញ្ជីននវ ិធី សាស្តសតស្រសាវត្ជាវៈ


ការកំណរ់អរតសញ្ញាណសមាសភាពសាថបនិកដោយដត្បើ ត្បាស់ការចុ ោះបញ្ជីកុង
ន
ប្ែេរកបានកនុងវ ិស័យចាប់ ។

កនុងឯកសារដត្កាយ

ទ្ូដៅឬមាកទ្ូ ដៅននឱសថ្ផ្សងប្ែរ។


ការស្រសាវត្ជាវ

SPC

វ ិស័យដនោះក៏ មានបញ្ូា េដឈាមោះ

កយគនេឹោះប្ែេដត្ជើសដរ ើសពីប្ផ្សនកពិដសសននដឈាមោះគីម្ី ( ± កូែចំណារ់

ថានក់)។



ការស្រសាវត្ជាវកូែ CAS កនុងវ ិស័យប្ែេបានពិ ពណ៌
ការស្រសាវត្ជាវដឈាមោះសាថបនិករកកករ
ដត្ជើសដរ ើសឯកសារប្ែេ

។

រួម្ជាម្ួយនឹងដឈាមោះត្កុម្

ក់ព័នស
ធ ំខាន់ៗពីត្កុម្

ុនអភិវឌ្ឍន៍

ដែើម្បី

ុ នដម្។



ស្រសាវត្ជាវ

កយគនេឹោះប្ែេជាដគេដៅ រួម្ជាម្ួយដឈាមោះត្កុម្

ុនអភិវឌ្ឍន៍។



ស្រសាវត្ជាវឯកសារប្ែេដោងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ត្កុម្

ុន

ប្ែេចូេរួម្

បដងកើរ។
េទ្ធផ្សេពីការស្រសាវត្ជាវទាំងដនោះ នឹងមានភាពជាន់គនជាម្ួយនឹងេទ្ធផ្សេដផ្សសងដទ្ៀរ ដ

ើយ

ក៏អាចជាន់ជាម្ួ យនឹងការត្បម្ូ េផ្សតំុដផ្សសងដទ្ៀរ។ ប ា ប់ ពីការ់េទ្ធផ្សេប្ែេជាន់គនដចញ ចាំបាច់ ត្រូវ

មានការពិនិរយបប្នថម្ដែើម្បីកំណរ់ថាវាពិរជាទាក់ទ្ងនឹងត្បធានបទ្។ វាត្រូវបានរ ំពឹងថាបញ្ជីដនោះនឹង
ម្ិនសូវមានឯកសារដត្ចើនជាងឯកសារប្ែេមានកនុងការត្បម្ូ េផ្សតំុដ

ោះដ

ើយ

ដោយសារបរ ិមាណ

ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ជាទ្ូដៅ មានចំនួនរិច ម្ុនដពេែំណាក់កាេរបកគំដ

ើញឈានដៅរក

ការអភិវឌ្ឍន៍ដវជជសាស្តសត។ បុប្នត ឯកសារទាំងដនោះ អាចនឹងជួយបំដពញចដ េ ោះរយៈដពេ ប្ែេបាន
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ដេើកដ

ើងពីម្ុន រយៈដពេរវាងសមាសភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែំបូង និងការចាប់ដផ្សតើម្ដធវើដរសត

ដវជជសាស្តសត។ ដសចកតីេម្ែិរពីយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវទាំងដនោះ មានកនុងឧបសម្ព័នធ A។
ប្ផ្សនកននវ ិធីសាស្តសតស្រសាវត្ជាវននPLRមានការពិពណ៌

ត្ពំប្ែននិ ងជដត្ៅននវ ិធីសាស្តសត អាចដម្ើេដ
េមម្ៗអាចយេ់បានពីខឹម្
េ សារននឯកសារ
កថា។ ដសចកតីេម្ែិរពីសារៈសំខាន់ចំដ
ភាពឬ ការផ្សេិរដ

ននវ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ជាដត្ចើ ន។

ើញោងចាស់តាម្រយៈជំហានដគេៗ ប្ែេអនកអាន
ដោយការ់បនថយនូវការដត្បើត្បាស់ដត្កៀម្ភាសានិង

ែយ

ោះអនកអាជីពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម ប្ែេអាចដធវើបចាុបបនន

ើងវ ិញ អាចរកបានកនុងឧបសម្ព័នធ។

៨.៣ ការដរៀបចំទ្ិនន
ន ័យដែើម្បីវ ិភាគ

ជាម្ួយទ្ិ ននន័យប្ែេបានពី ការស្រសាវត្ជាវដៅកនុងនែ

ដនោះកនុងទ្ត្ម្ង់សម្ស្រសបដែើ ម្បីដធវើការវ ិភាគ។

វាជាដពេប្ែេត្រូវដរៀបចំទ្ិននន័យទាំង

ដត្កាម្សាថនភាពភាគដត្ចើន

ជាពិ ដសសចំដ

ោះបណំុត

ទ្ិននន័យធំ មានការចំណាយដពេដត្ចើ នកនុងការដរៀបចំទ្ិននន័យ ដត្ចើ នជាងដធវើការវ ិភាគ។ ដសាើរប្រត្គប់
ការវ ិភាគនិងរូបភាពទាំងអស់

ទាម្ទារឲ្យមានការដរៀបចំ ទ្ិនន
ន ័ យកនុងទ្ត្ម្ង់ ម្ួយ

បុប្នតវាកាន់ប្រមានសារសំខាន់សត្មាប់ ការវ ិភាគ

ឬទ្ត្ម្ង់ដផ្សសងៗ

វ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវ

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងការវាស់ប្វងសថិរិ។

បានដត្បើត្បាស់ និ ងេទ្ធផ្សេននែំ ដណើរការដនោះ នឹ ងមានឥទ្ធិពេខាេំងដេើរនម្េប្ែេទ្ទ្ួេបានកនុងការ
វ ិភាគសថិរិ។

េកេខណឌដនោះ

មានេកេណៈទ្ូដៅ

ប្ែេមាន

កយការ់ ម្ួយចំនួនែូចជា៖

GIGO:

Garbage In Garbage Out។
អនុប្ផ្សនកខាងដត្កាម្ បងាាញពីជំហានននែំ ដណើរការទ្ូ ដៅម្ួ យចំនួន កនុងេកេណៈេម្ែិរប្ែេ

ដត្បើ ត្បាស់រម្
ួ ជាម្ួ យបណំុត ទ្ិ ននន័យត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មសត្មាប់ PLRs។
ដកើរដ

ប្ែេដ

ត្បរិបរតិការទាំងដនោះ

ើងម្ុនដពេដធវើការវ ិភាគ និងម្ិនទាម្ទារឲ្យមានការដធវើតាម្ដសរ ីននជំហានម្តងដ
ើញមានដៅដពេដធវើការវ ិភាគដ

ើយម្តងដទ្ៀរ

ោះដទ្។

៨.៣.១ ការសំអារទ្ិនន
ន ័យ និងការចងជាត្កុម្
កនុងករណីជាដត្ចើ ន ជាពិ ដសសកនុងប្ផ្សន ក៦.១ ទ្ិ ននន័យ ត្បកាសនី យ បត្ររកកក ម្ម ត្រូ វ បានចារ់

ទ្ុកថា មានភាពសមុត្គសាមញ។ ជាពិ ដសស មានបញ្ញ
ា អកេរាវ ិរុទ្ធជាដត្ចើនប្ែេត្រូវដោោះស្រសាយកនុងអនក
ទ្ទ្ួេសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម/អនកោក់
វ ិភាគសថិរិ។

កយដសនើសុំ

និងរកកករ

ម្ុនដពេដត្បើត្បាស់សត្មាប់

វ ិធីសាស្តសតទ្ូដៅសត្មាប់ សំអារទ្ិ ននន័យននការត្បកបខុសដោយនែនិង

សវ័យត្បវរតិកុងវ
ន ិស័យទាំងដនោះ

ត្រូវបានបងាាញដោយសដងេបកនុងចំណុច៦.១។

ក់កណា
ត េ

វ ិធី សាស្តសត

ក់
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កណា
ត េសវ័យត្បវរតិសត្មាប់ប្ករត្ម្ូវការត្បកបខុសទាំងដនោះ កាន់ប្រមានត្បជាត្បិយភាព គឺការដត្បើ
ត្បាស់ Open Refine។
Open Refine ត្រូវបានដៅថា Google Refine

ដ

ើយត្រូវបានបដងកើដ

ើងដោយ Google

ជា

ឧបករណ៍ែ៏ មានឥទ្ធិពេសត្មាប់ដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា ទ្ិ ននន័យសមត្គសា
ម ញ 82 ។ មានវ ិធាន៦ត្បដភទ្ខុស
ុ
គនសត្មាប់ សំអារទ្ិននន័យដោយដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតកុងការ
ន
Refine ។ ជាពិដសស Metaphone 3
algorithm

ប្ែេមានកនុងឯកសារអនកទ្ទ្ួ េសិទ្ិ ត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងរកកករ។
ដនោះ វានឹងផ្សតេ់េទ្ធផ្សេរួម្ជាម្ួយសថិរិអំពីខឹម្
េ សារដៅកនុងតារាងដ
ពិនិរយដ

ុសអកេរាវ ិរុទ្ជា
ធ ដត្ចើ ន

បំដពញកិចាការបានោងេែប្ែេសំអារដោយសវ័យត្បវរតិនូវកំ

ើងវ ិញបាន ដ

ដៅដពេដត្បើ ត្បាស់វ ិធាន

ោះ។ េទ្ធផ្សេននការសំអារ អាច

ើយត្បសិនដបើ អនកវ ិភាគយេ់ស្រសបតាម្វ ិធានដ

ោះ ពួ កដគអាចយកការ Merge

box ។ តារាងរនម្េថ្ីម អាចត្រូវបានបប្នថម្ផ្សងប្ែរ ែូដចនោះដឈាមោះអងគភាពនឹងដម្ើេដៅស្រសបតាម្ចំណូេ
ចិរតអនកដត្បើត្បាស់ ប្ែេផ្សាុយពី អីប្វ ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយឧបករណ៍។
ដសចកតីពិពណ៌

ដពញដេញ

សាស្តសតដនោះ អាចរកបានកនុងដគ

និងឧទា

ននការសំអារឯកសារដោយដត្បើត្បាស់វ ិធី

រណ៍

ទ្ំ ព័រខាងដត្កាម្ៈ

http://www.patinformatics.com/blog/patent-assignee-cleanup-using-google-refine-open-refinetextfacets-and-clustering/
ដត្ៅពី

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញ
ា អកេរាវ ិរុទ្ធ វាក៏ចាំបាច់ ដែើ ម្បីចងឯកសារទាំងដ

ប្រម្ួយសត្មាប់ដធវើសិរ
ថ ិឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវ។ ចំដ
ករណីប្ែេដធវើការចងត្កងជាត្កុម្
ម្ួយ។ ត្បហាក់ត្បប្

ោះជាត្កុម្ដត្កាម្ដឈាមោះ

ោះការរួម្បញ្ូា េគននិ ងការទាញយក ជាឧទា

ដែើម្បីបងាាញពីឯកសារទាំងអស់ប្ែេ

រណ៍នន

ក់ព័នន
ធ ឹងអងគភាពប្រ

េគនដនោះប្ែរ ដៅដពេប្ែេែឹងពីទ្ិននន័យទាំងដនោះ វាចាំបាច់ផ្សងប្ែរ ដែើម្បីដធវើ

ឲ្យមានសតង់ោរដឈាមោះរកកករ ដោយប្ផ្សែកដេើការផ្ទេស់បូរដឈា
ត
ម ោះប ា ប់ពីអា
ប្ែេដឈាមោះកណា
ត េនិងដែើម្

ឬ

ដត្ចើនជំ

ន់ននបុគេ
គ

៍ពិ

មានដឈាមោះែូចគន

៍ ឬ ដៅដពេ
ប្ែេត្រូវដេើកម្ក

ពិចារណាផ្សងប្ែរ។ ធារុទាំងដនោះ ត្រូវបានចងជាត្កុម្ ប្ែេខុសពីការសំអារទ្ិននន័យដោយសារពួក
វាទាម្ទារឲ្យមានចំដណោះែឹងជំ
មានការប្កប្ត្បសាថនភាព។
ស្រសាវត្ជាវេម្ែិរបប្នថម្

82

ញននដ

ការរកដ

រុការណ៍ខាងដត្ៅប្ែេអាចដកើរដ
ើ ញដ

រុការណ៍ទាំងដនោះ

ក់ព័នន
ធ ឹងឯកសារទាំងដ

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine

ោះ

ជាដរឿយៗ

ើង ប្ែេបណា
ត េឲ្យ
ទាម្ទារឲ្យមានការ

បុប្នតដៅដពេប្ែេែឹងពីយនតការជាក់ប្សតង
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សត្មាប់ដធវើការចងជាត្កុម្ដនោះ

គឺត្រូវអនុវរតដោយដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ែូចគននឹងដៅនឹងការសំអារ

ទ្ិននន័យ។
ដបើដគពិនិរយដម្ើេ Open Refine ម្តងដទ្ៀរ ការចងជាត្កុម្ អាចត្រូវបានត្គប់ត្គងដោយដត្បើ
ត្បាស់េកេណៈម្ួយដៅថា text facets ។ កនុង window text facets វាមានសម្រថភាពឲ្យដយើងដធវើការ
ប្ករត្ម្ូវរនម្េណាម្ួយ ែូដចនោះការចងត្កងជាត្កុម្ អាចដធវើបានដោយដសគនបញ្ជីតាម្េំោប់អកេរត្កម្។
ត្បសិនដបើ ដយើងចង់ប្ករត្ម្ូវទ្ិននន័យណាម្ួយ ទាញ cursor ោក់ដេើធារុដ

ោះ ដ

ើយវានឹងបងាាញlink

សត្មាប់ឲ្យប្ករត្ម្ូវ។ ចូរចងចាំថាត្រូវរកាអនុដោម្ភាព ត្បសិនដបើដធវើចំដ

ោះដឈាមោះអងគភាពឬរកកករ

ម្តងដទ្ៀរ ប្ែេត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់កុងប្ផ្សន
ន
កដផ្សសងគនននបញ្ជី។
៨.៣.២ ការការ់បនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬរកកកម្ម
ការបនថយសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
៨.១.៣.៣។ ែូចបានដេើកដ
និយម្ដ

ោះគឺ

សំណុំ

ត្បដទ្សជាដត្ចើន។

ើងកនុងប្ផ្សនកដ

INPADOC

ែូចបានពិភាកា

ឬរកកកម្ម

ោះ អនកវ ិភាគជាដត្ចើ នដត្បើ ត្បាស់សំណុំទ្ូ ោយ ប្ែេដពញ

ដែើម្បីេុបបំបារ់ រកកកម្មែូចគនននសំណុំេិខិរដសនើសុំដត្ចើ នកនុង
ការដត្បើត្បាស់សំណុំទ្ូោយ

បរ ិមាណននការវ ិនិ ដោគរបស់អងគភាពកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា
ជបុនដ

ត្រូវបានដរៀបរាប់ោងេម្ែិរកនុងប្ផ្សនក

ើ យ។

ម្ិនអាចរំណាងត្គប់ត្គន់នូវ

ជាពិ ដសសកនុងស

រែាអាដម្រ ិក

និ ង

បុប្នត វាពិរជាសំខាន់ប្ែេមានការបនថយសំណុំឬរកកកម្មម្ួយចំនួន ដោយសារអាចមានការ
រំណាងដេើស

ប្ផ្សែកដេើភាពេដម្ែៀងននការោក់

បនថយសំណុំតាម្រយៈការវ ិភាគេែិរេែន់។

កយកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើ ន

មានការដសនើដ

ើងថាវ ិធីសាស្តសតឯកសារម្ួ យសត្មាប់រកក

កម្ម(ODPI) 83 ប្ែេមានរកកកម្មទាំងអស់ពីត្បដទ្សចម្បង ែូចជាស
សំខាន់សត្មាប់េុបបំបារ់ភាពេដម្ែៀងននត្បដទ្សដត្ចើនដ

ត្បសិនដបើ គមនការការ់

ើយក៏ ធា

រែាអាដម្រ ិក ផ្សតេ់នូវម្ូេោាន

ឲ្យមានការរំណាងឲ្យការវ ិ

និដោគបានោងត្រឹម្ត្រូវ។ ការដត្បើត្បាស់សំណុំធម្មតា ឬសំណុំជាក់ោក់ ក៏មានការដេើកទ្ឹកចិរត
ផ្សងប្ែរ។
ដោយម្ិនគិ រពី វ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើ ត្បាស់ ជដត្ម្ើ សននវ ិធី សាស្តសតការ់ បនថយ គួរបញ្ញ
ជ ក់ ឲ្យ

បានចាស់កុងប្ផ្សន
ន
កននវ ិធីសាស្តសត ឬបញ្ញ
ា និ ងការកត្ម្ិ រ នន PLR ដ

ើយគួ រអនុវរតឲ្យមានសងគរភា
ត ព

http://www.patinformatics.com/blog/counting-documents-when-conducting-apatentanalysis-project/
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ោះការវ ិភាគទាំងអស់ប្ែេ

ចំដ

ក់ ព័នធនឹងគដត្មាង។

៨.៣.៣ ដរើរត្ម្ូវឲ្យមានការពិនិរយដោយផ្ទាេ់ដែើម្បីឲ្យមានភាពជាក់ោក់
កនុងប្ផ្សនក៨.២ បានដេើកដ

ើងថា រត្ម្ូវឲ្យមានការចងចាំ ដត្ចើនជាង៩០% និងភាពជាក់ោក់

ដត្ចើនជាង៧០% ម្ុ នដពេដធវើការវ ិភាគឲ្យបានត្រឹ ម្ត្រូវដេើការត្បម្ូេផ្សតំុទ្ិននន័យ។ ដទាោះបីដត្បើ ត្បាស់
ឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវទ្ំដនើប ជួនកាេ វាម្ិនអាចបដងកើរនូវម្ួយqueryប្ែេនឹងផ្សតេ់ោងដហាចណាស់

ភាពជាកោក់ ៧០%។ មានករណីផ្សងប្ែរប្ែេភាពជាក់ោក់ ៧០% មានេកេណៈខពស់ម្ិនត្គប់
ត្គន់ ដ

ើយកត្ម្ិរជិរ៩០% ត្រូវបានរត្ម្ូវដែើម្បីឲ្យទ្ទ្ួេបានេទ្ធផ្សេប្ែេដជឿជាក់បាន។ ដនោះពិរ

ជាពិដសសចំដ

ោះការចងត្កងទ្ិននន័យប្ែេរូចតាច ប្ែេកំ

ចងត្កងទ្ិននន័យប្ែេមានទ្ំ
រកដ

ំរាប់

ុស្គងអាចមានឥទ្ធិពេខាេំងជាងការ

ន់។

កនុងករណីណាម្ួ យ ត្បសិនដបើអនកវ ិភាគ ពិនិរយទ្ិ ននន័យប្ែេបានម្កពីការស្រសាវត្ជាវ និ ងការ

ើញ ប្ែេមានចំនួនឯកសារម្ិន

រត្ម្ូវឲ្យមានការពិនិរយផ្ទាេ់ដោយអនកជំ

ក់ព័នធដត្ចើន ឬ មាន “false drops” កនុងការចងត្កង វានឹង
ញ។ ជំហានដនោះ គួរត្រូវបានដធវើដ

ើងប ា ប់ពីការសំអារ

ទ្ិននន័យ ការចងត្កងជាត្កុម្ ឬការបនថយសំណុំ ដោយសារែំដណើរការទាំងដនោះ នឹងបនថយចំនួនឯក
សារប្ែេត្រូវពិ និរយ ឬនឹងដរៀបចំឯកសារទាំងដនោះកនុងេកេណៈម្ួ យប្ែេដធវើឲ្យការពិ និរយកាន់ប្រមាន
ត្បសិទ្ភា
ធ ព។

ការពិនិរយដោយផ្ទាេ់ កនុងករណីទាំងដនោះ

គឺមានការ

ជួេកាេ ដសចកតីសដងេប ដែើម្បីកំណរ់ថាដរើឯកសារដ

ក់ព័នន
ធ ឹងការដសគនចំណងដជើង

និង

ោះគួ រប្ររកាកនុងcorpusឬដទ្។ ត្បភពចំណង

ដជើង និងដសចកតីសដងេប ននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានពីអាជាាធរភាគដត្ចើន គឺមាន
ភាពម្ិនចាស់ោស់ និងម្ិនជាក់ោក់ ដ

ើយការចំណាយដពេដត្ចើន ក៏ហាក់ គមនត្បដោជន៍ដ

ោះ

ប្ែរ។ ការពត្ងឹងចំណងដជើងនិងដសចកតីសដងេប ែូចប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យដោយអនកបដងកើរត្បព័នទ្
ធ ិននន័យ
ប្ែេមានរនម្េបប្នថម្ ជាទ្ូដៅ ពិរជាមានសារត្បដោជន៍ ដៅដពេដធវើែំដណើរការដសគន។ ការដត្បើ
ត្បាស់ការពត្ងឹងចំ ណងដជើ ង និ ងដសចកតីសដងេប ជាដរឿយៗ អាចដសគនឯកសារជាដត្ចើ នកនុងរយៈដពេ
ម្ួយឬពីរដមាង។ ការចងត្កងឯកសារប្ែេមានរិចជាង៥០០សមាជិក គួរត្រូវបានពិនិរយោងឆ្ប់
រ

័សចំដ

ោះឯកសារ

ក់ព័នធ ដែើម្បីទ្ទ្ួេេទ្ធផ្សេជាអរិបរមា។

៨.៣.៤ ការកំណរ់ឆ្នណា
ំ
ម្ួយប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
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ដៅដពេដធវើការវ ិភាគ ជាទ្ូដៅ ដធវើដេើម្ូេោានពី ម្ួយឆ្នំដៅម្ួយឆ្នំ។ កាេបរ ិដចឆទ្ត្រូវបាន
ផ្សតេ់ឲ្យចំដ

ោះត្ពឹរតការណ៍សំខាន់ ៗកនុងែំ ដណើរការវែតជីវ ិរននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម បុប្នតការកំណរ់យកកាេបរ ិដចឆទ្ជាក់ោក់ ជាទ្ូដៅវាមានភាពេម្ែិរដពក ែូដចនោះដគដត្បើត្បាស់ឆ្នំ
ជំនួសវ ិញ។ មានជដត្ម្ើសឆ្នំដគេសំខាន់បី
សំណុំេិខិរដសនើសុំឬការោក់

ក់ ព័នន
ធ ឹងទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ការោក់

កយ ការផ្សតេ់ឬការដបាោះពុម្ពផ្សាយ និងសិទ្ិធអាទ្ិភាព។ ទាំងដនោះត្រូវ

បានពិភាកាេម្ែិរកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៣។

អាស្រស័យដេើដគេបំណងនិងសំណួរប្ែេត្រូវសួរ

ក់ព័នធនឹងPLRជដត្ម្ើសគួរដធវើដ

ើងចំដ

ោះ

ឆ្នំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់។ ជាម្ួយនឹងការដត្បើត្បាស់ការការ់បនថយសំណុំ ដៅដពេមានការសដត្ម្ចចិរត
ដេើឆ្នំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់

វាគួរត្រូវបានអនុវរតែូចគនដេើ PLRទាំងម្ូេ។

ការណ៍ដនោះ ម្ិនគួរឲ្យមានដ

ោះដទ្ ប្េកប្េងប្រមានដ

ការងាកដចញពីដគេ

រុផ្សេសំខាន់ សត្មាប់ រំណាងឲ្យការវ ិភាគ

ម្ួយចំ នួនដផ្សសងពី ការវ ិភាគដផ្សសងដទ្ៀរ។ កនុងករណីដនោះ គួ រមានការបញ្ញ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់ចំដ

ោះអរិថ្ិ

ជនថាមានការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ឆ្នំខុសគន។
ឆ្នំននការោក់

កយដសនើសុំ ត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ដៅដពេប្ែេអនកវ ិភាគចង់ ផ្សតេ់នូវភាពត្បហាក់

ត្បប្

េខាេំងដៅនឹងដពេប្ែេដធវើការស្រសាវត្ជាវអំពីរកកកម្ម ឬដៅដពេប្ែេមានការវ ិនិ ដោគបប្នថម្

កនុង

ម្អងគភាព។ ដនោះជាទ្ត្ម្ង់ ឆ្នំប្ែេដពញនិយម្ប្ែេដត្បើ ត្បាស់ចំដ

ជាដត្ចើន

ក់ព័នធនឹងការដត្បើត្បាស់ដនោះ ដោយសារការវ ិភាគកនុងវ ិស័យទាំងដនោះ បដងកើរការធាេក់ចុោះកនុង

ឆ្នំថ្ីមៗ។ ការធាេក់ចុោះដនោះ ត្រូវមានការបកស្រសាយចំដ
ចំដ

ោះការវ ិភាគ បុ ប្នតមានបញ្ញ
ា

ោះការធាេក់ចុោះផ្សេត្បដោជន៍ននត្កុម្

ោះអរិថ្ិជន ដោយសារវាអាចជាកំ

ុនឬកនុងវ ិស័យណាម្ួ យ បុប្នតវានឹងអាស្រស័យដេើការពនារ
អនកវ ិភាគជាដត្ចើន

ដពេ១៨ប្ខកនុងការដបាោះពុ ម្ពផ្សាយសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
ការ់ដចាេពីរឆ្នំចុងដត្កាយពី ការវ ិភាគរបស់ពួកដគ
ដ

ោះដទ្ ឬពួកដគោក់ប ា រ់ត្ក

ប្ែេដនោះម្ិ នប្ម្នជាវ ីធី សាស្តសតប្ែេគួរអនុវរត

ម្ដេើរូបភាពរបស់ពួកដគ ១៨ប្ខរាប់ចាប់ពីចុងបញ្ាប់របស់វា ដ

បប្នថម្កំណរ់សមាគេ់ម្ួយដៅពីដត្កាម្

ើយ។

បុប្នតឆ្នំននការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ ម្ិនបដងកើរឲ្យមានការការ់បនថយកនុងឆ្នំថ្ី ៗ
ម ដ

រុការណ៍ដនោះ

ដកើរដ

ោះដទ្ ដោយសារ

ើងដៅដពេប្ែេមានការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

មានការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិរត្បាកែ។ កនុងករណីដនោះ
ដពេមានការធាេក់ចុោះភាេម្ៗ

ើយ

ដោយោក់ ថាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្ី ប្ម ែេបានោក់កុង
ន

រយៈដពេ១៨ប្ខចុងដត្កាយ ម្ិនទាន់បានដបាោះពុម្ពដៅដ
ដ

ុសម្ួយ

ម្ិនចាំបាច់មានការបកស្រសាយចំដ

ោះអរិថ្ិជនដ

ឬដៅដពេប្ែេ

គុណសម្បរតិគឺថាដៅ
ោះដទ្។

គុណវ ិបរតិ
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ើងជុំ វ ិញរយៈដពេប្ែេទាម្ទារសត្មាប់ផ្សតេ់

ោះការដត្បើត្បាស់ឆ្នំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយគឺដកើរដ

ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកុងសា
ន
ន នែម្ួ យចំ នួន រវាងអងគភាពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និងកតាតដផ្សសង
ដទ្ៀរ។ ត្បសិនដបើមានប្រការសិកាដេើសំណុំេិខិរដសនើសុំ ដនោះម្ិនប្ម្នជាបញ្ញ
ា ដ

ោះដទ្ ដោយសារ

ដសាើរប្រសំណុំេិខិរដសនើសុំទាំងអស់ដបាោះពុ ម្ពផ្សាយកនុងរយៈដពេ១៨ប្ខប ា ប់ពីការោក់
ចំ ដ

ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ

កយ។ បុប្នត

រ ការវ ិនិ ដោគអាចមានការេំបាកកនុងការ

វាស់ដៅដពេប្ែេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួន ចំណាយរយៈដពេ៣ឆ្នំដែើម្បីទ្ទ្ួេបានកិចា
ការ

រ ចំប្ណកឯ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ចំណាយរយៈដពេ៥ឆ្នំ ឬដេើសពីដនោះ។

ភាពពិបាកកនុងការបកស្រសាយនូ វការវ ិភាគចាប់ ពីឆ្នំននការដបាោះពុម្ពផ្សាយបានដកើនដ
ប្ែេការចងត្កងទ្ិននន័យដ

ោះ

ើង

ដៅដពេ

មានទាំងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ

រ

និង

សំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ។

អនកវ ិភាគ ជាដរឿយៗដត្បើត្បាស់ឆ្នំអាទ្ិភាពផ្សងប្ែរដៅដពេដធវើការវ ិភាគ។ ការអនុ វរតដនោះ គួ រប្រ

ត្រូវបានដត្បើត្បាស់

ដៅដពេមានការដត្បើត្បាស់ការការ់បនថយសំណុំទ្ូោយដេើការចងត្កង

ដពេដធវើការវ ិភាគ។ ែូចករណីននការរំណាងប្ែេម្ិនត្រឹម្ត្រូវចំដ
ឆ្នំអាទ្ិភាព អាចបដងកើរការវ ិភាគម្ួយប្ែេដម្ើេដ
ម្ួយ ដោយសារសំណុំទ្ូោយមានទ្ំ

ម្ួយ។ ជាធម្មតា សំណុំទ្ូ ោយ បដងកើរដ

ោះត្រូវបានអោះអាងចំដ

ើងដោយដត្បើ រយៈដពេ ដ

បនថយ ែូចជា ODPI ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ ដត្ចើនជាងឆ្នំននការោក់
ជាការត្បដសើរម្ួយ

ោះសំណុំទ្ូោយ ការដត្បើត្បាស់

ើញថាការងារទាំងអស់ត្រូវបានដធវើដ

ំធំ ែូចដនោះសំណុំទាំងដ

ម្ុន

ើងកនុងឆ្នំប្រ

ោះឆ្នំែំបូងប្រ

ើយត្បសិនដបើ វ ិធី សាស្តសតការ់

កយដសនើសុំ ឬឆ្នំដបាោះពុម្ពផ្សាយ វា

ដោយសារពួកវាផ្សតេ់ភាពេម្ែិរដេើដពេដវោ

ក់ព័នធនឹងការដកើនដ

ើងននរកក

កម្មនីម្ួយៗ។
ចុងដត្កាយ

ជដត្ម្ើសននឆ្នំប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់

នឹងអាស្រស័យដេើ ថាដរើ ការការ់បនថយសំណុំ

ទ្ូោយត្រូវបានបញ្ូា េឬដទ្ ឬអនកវ ិភាគមានការចាប់ អារម្មណ៍ខាេំងដេើដពេសំខាន់ ៗននការវ ិនិ ដោគ

ឬការបងាាញនិ ន ការបចាុបបនន ប្ែេត្រឹម្ត្រូវកនុងការដបាោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេ

ក់ព័នឬ
ធ ោងណា។

៨.៣.៥ ការបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា

PLRs ភាគដត្ចើន ផ្សតេ់នូវទ្ិែាភាពោងទ្ូ ោយននវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។ ជាដរឿយៗ មានវ ិធី

សាស្តសតជាដត្ចើន

ប្ែេអាចដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាណាម្ួ យ។

ដគេ

បំណងចម្បងម្ួយរបស់ PLRs ជាដត្ចើ ន គឺ ដែើម្បីកំណរ់ អនុ ត្បដភទ្ ឬវ ិធី សាស្តសតប្ែេត្រូវដត្បើ ត្បាស់
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ោះត្បធានបទ្ដ

ដគេបំណងទាំងដ

ោះ

និងផ្សតេ់នូវសថិរិសីព
ត ីផ្សេត្បដោជន៍ប្ែេ

ក់ព័នធ

និងរយៈដពេសត្មាប់

ោះ។ ម្ុនដពេដធវើការវ ិភាគ ដយើងគួរកំណរ់ឲ្យបានត្រឹម្ត្រូវនូ វត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា

និងការចងត្កងទ្ិ នន
ន ័ យ ឬការចងជាត្កុម្។ ដគេគំ និរទ្ូ ដៅ ននការចងជាត្កុម្ ត្រូវបានពិ ភាកាកនុង
ប្ផ្សនក៦.១ រួម្ជាម្ួយការសំអារទ្ិននន័យ។

WIPO PLR សតីពីចន្តងាកនដត្បើថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្ិរយ 84 ផ្សតេ់ជាឧទា

ត្បាស់ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ាៈ

សមាជិកសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបាន

រណ៍ម្ួយពីរដបៀបដត្បើ

ត្រូវបានចារ់ថានក់ោងទ្ូោយជា

ពីរត្បដភទ្សំខាន់ៗ:


ត្បដភទ្ទ្ី ១ ែំដណាោះស្រសាយ/ត្បព័នច
ធ ន្តងាកនដត្បើថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្ិរយទាំងស្រសុង



ត្បដភទ្ទ្ី ២ សមាសធារុសត្មាប់ែំដណើរការចន្តងាកនដត្បើពនេឺថាម្ពេត្ពោះអាទ្ិរយ
ត្បដភទ្ទ្ី ១

មានរួម្បញ្ូា េនូវសមាជិកសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេធាេប់បានចងជា

ត្កុម្ដោយប្ផ្សែកជាចម្បងដេើបដចាកដទ្សកំ ដៅ ែូ ចជា ការត្បម្ូេផ្សតំុចំណាំងផ្ទេរ ការចាប់យកកំដៅ
ការកំដៅម្ិនផ្ទាេ់ (ការដត្បើត្បាស់ចំហាយសត្មាប់ចំ

ិនអាហារ ឬការដត្បើត្បាស់ម្ដធាបាយដផ្សារកំ

ដៅ) និងការស្រសូបយកថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្ិរយដោយផ្ទាេ់។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀរ ពួកវា ត្រូវបានចងជា
អនុត្កុម្ដត្កាម្សមាសភាពដផ្សសងគន ែូចជា ការត្បម្ូ េផ្សតំុ/ចំ ណាំងផ្ទេរ ឧបករណ៍តាម្ោនថាម្ពេ
ពនេឺត្ពោះអាទ្ិរយ ឧបករណ៍ស្រសូបកំ ដៅ សតុកកំ ដៅ ចាប់ កំដៅ ការរុ ំ និ ងឧបរកណ៍ដផ្សសងៗដទ្ៀរ។

ត្បដភទ្ទ្ី ២ មានសមាជិកសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេត្រូវចងជាត្កុម្ប្ផ្សែកសំខាន់ដេើ

ត្បដភទ្ដផ្សសងៗគន

ននសមាសធារុដត្បើត្បាស់ប្ែេដត្បើសត្មាប់ ប្រែំដណើរការចន្តងាកនដត្បើពនេឺថាម្ពេ

ត្ពោះអាទ្ិរយចំប្ណកឯសមាធារុ

រួម្មានការត្បម្ូ េផ្សតំុ/ចំ ណាំងផ្ទេរ

ការផ្សតំុ

ឧបករណ៍តាម្ោន

ថាម្ពេពនេឺត្ពោះអាទ្ិរយឧបករណ៍ស្រសូបកំដៅ និងឧបរកណ៍ដផ្សសងៗដទ្ៀរ។
ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា

ជួេកាេត្រូវបានកំ ណរ់ ដោយដត្បើ ត្បាស់ទ្ិនន
ន ័ យត្បកាសនី យបត្ររកក

កម្ម ែូចជា ដោយកូែចំណារ់ថានក់ បុប្នតជាការេែបំផ្សុរ គួរត្រូវបានបដងកើរដ
កម្មវរថុជំ

ញប្ែេអាស្រស័យដេើទ្សសនៈសតង់ោរឧសា

ដត្បើត្បាស់វ ិធីសាស្តសតប្ផ្សែកដេើម្ូេោានទ្ីផ្សារ ឬឧសា
ងាយស្រសួេសត្មាប់អរិថ្ិជនរបស់
84

PLR

ើងប្ផ្សែកដេើធារុចូេពី

កម្មពីរដបៀបកំណរ់ត្បដភទ្ទាំងដនោះ។ ការ
កម្ម ដែើ ម្បីបដងកើរត្បដភទ្

ដែើម្បីកំណរ់ ជាម្ួយនឹងបដចាកវ ិទ្ា

នឹងបងកភាព
និ ងអនុ វរតវាចំដ

ោះ

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/solar_cooking.html
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បរ ិសាថន ប្ែេមានេកេណៈអំដណាយផ្សេ។ ដៅដពេប្ែេមានការសដត្ម្ចជាឯកចឆនាដេើត្បដភទ្
ប្ែេសម្ស្រសប អនកវ ិភាគ មានវ ិធី សាស្តសតជាដត្ចើនសត្មាប់ ចងឯកសារជាត្កុម្។ កនុងករណីដនោះ អនក
វ ិភាគ គួរសដត្ម្ចផ្សងប្ែរថាដរើ ឯកសារប្រម្ួយត្រូវសថិរដត្កាម្ត្បដភទ្ប្រម្ួយ ឬ ត្បសិនដបើ វាដត្បើ ត្បាស់
វ ិធីសាស្តសតសំខាន់ ជាដត្ចើន

ត្រូវជាប្ផ្សនកម្ួយននត្បដភទ្ចំរោះ
ុ ដ

ោះ។

ត្បសិនដបើឯកសារអាចោក់កុង
ន

ែូចដនោះត្រូវដធវើការវ ិនិច័ យ
ឆ ថាដរើ ត្បដភទ្ណាម្ួ យប្ែេរំ ណាងេែបំផ្សុរននឯកសារ

ត្បដភទ្ប្រម្ួយ

សំខាន់ៗប្ែេត្រូវដផ្ទតរដេើ។ ដត្កាម្សាថនការណ៍ទាំងដនោះ អនកវ ិភាគគួ រពិ ចារណាដេើវ ិសាេភាពនន
ដសចកតីអោះអាងដោយឯករាជយ ដែើ ម្បីដធវើការកំណរ់ ប្បបដនោះ។ វ ិធី សាស្តសតត្បាំោងសត្មាប់ចងឯកសារ
ជាត្កុម្ដៅជាត្បដភទ្

នឹ ងត្រូវពិ ភាកាកនុងប្ផ្សនកដនោះ។ ដោយម្ិ នគិរពី វ ិធី សាស្តសតប្ែេអនកវ ិភាគ

ត្បកាន់យកជដត្ម្ើសរបស់ដគដេើការបញ្ូា េឯកសារកនុងត្បដភទ្ចំ រោះ
ុ និ ងវ ិធី សាស្តសតសត្មាប់ ចងឯកសារ
ជាត្កុម្ គួ រត្រូវបានបងាាញឲ្យបានចាស់កុងប្ផ្សន
ន
កសតីពីវ ិធី សាស្តសតននរបាយការណ៍។

ែូចបានដរៀបរាប់ កុងប្ផ្សន
ន
ក ៤.២.១.៤ ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មត្រូវបានកំណរ់ដោយ

កូែចំណារ់ថានក់ ប្ែេអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាអនកែំដណើរការពួកវា។ កូែចំណារ់ថានក់
រំណាងឲ្យវ ិធីចារ់េំោប់ថានក់សត្មាប់ដរៀបចំ ឯកសារជាអនុ ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា ដ
ត្រួរពិនិរយ

ពិនិរយោងេែិរេែន់ពីពួកវា

អាចជាជដត្ម្ើសែ៏េច
ែ ំដ

ើយដោយសារម្ន្តនតី

ោះការកំណរ់និងបដងកើរត្បដភទ្

បដចាកវ ិទ្ា។ ដត្កាម្សាថនការណ៍ែ៏ េែ កូ ែចំណារ់ ថានក់ គួ រស្រសបតាម្គំ និរទ្ី ផ្សារឬឧសា

កម្មសីព
ត ី

ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា បុប្នត ជាអកុសេ ដនោះជាករណីែ៏ កត្ម្។ ដែើ ម្បីជួយការងារតាម្ប្ផ្សនកកនុងអងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ម្ន្តនតីត្រួរពិនិរយ បដងកើរកូែចំណារ់ថានក់ ដ

ើយវាជាដ

រុការណ៍ែ៏ េម្
ែ ួយ

ដៅដពេប្ែេពួកដគ ភាជប់ វាជាម្ួយរត្ម្ូវការអាជីវកម្មរបស់អរិថ្ិជនននPLR។ កូែចំណារ់ថានក់ ក៏
បងកឲ្យមានភាពេំបាកដោយសារអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងគន
ត្បព័នធដផ្សសងគន

ដ

ើយដទាោះជាដត្បើត្បាស់ត្បព័នែ
ធ ូចគន

ជួនកាេ

ដត្បើ ត្បាស់

ក៏អាចដត្បើត្បាស់កូែដៅកត្ម្ិរខុសគនបនតិច

បនតួចប្ែរ។ កូែ ជាដរឿយៗ ត្រូវបានអនកវ ិភាគពិនិរយដម្ើេម្ុនដគចំដ

ោះត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា បុ ប្នតជួន

កាេដគចាំបាច់ត្រូវដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បីសដត្ម្ចបានការរ ំពឹ ងទ្ុករបស់អរិថ្ិជន។
អនកវ ិភាគ

អាចកំណរ់ត្បដភទ្ដោយបដងកើរយុទ្សា
ធ
ស្តសតស្រសាវត្ជាវផ្ទាេ់ខួន។
េ

វ ិធី សាស្តសតដនោះ

អាចឲ្យមានការត្បម្ូេផ្សតំុឯកសារបានដត្ចើ ន ដែើម្បីចងជាត្កុម្បុ ប្នតកិចកា
ា រដនោះ មានត្បសិទ្ធភាពបំផ្សុរ
ដៅដពេប្ែេមានភាពខុ សគនស្រស

ោះរវាងត្បដភទ្

និ ងឯកសារម្ួយចំ នួនរូ ចប្ែេអាចសថិរកនុង
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ត្បដភទ្ដផ្សសងៗគន។ ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ សត្ម្ង់ដចញពីដសចកតីអោះអាង អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់សត្មាប់ដធវើ
ការស្រសាវត្ជាវទាំងដនោះ។
អនកវ ិភាគជាដត្ចើ ន

បដងកើរត្បដភទ្ដៅដេើ

flyប្ែេត្រូវពិ និរយឯកសារដោយអនកជំ

ញផ្ទាេ់

សត្មាប់កំណរ់ ភាពជាក់ោក់ ែូចបានពិភាកាខាងដែើម្ ឬ រួម្ជាម្ួយការខិរខំត្បឹងប្ត្បងចងជាត្កុម្
ដោយផ្ទាេ់។ តារាងដអ
ឯករាជយ

ិចត្រូនិច ការកំណរ់ចំណងដជើងជាម្ុន ដសចកតីសដងេប និងដសចកតីអោះអាង

ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីត្បម្ូ េព័រ៌មានទាំងដនោះ។

បំផ្សុរននតារាង ដ

អនកវ ិភាគនឹ ងបប្នថម្ជួ រ

ើយដៅដពេពិ និរយឯកសារ ត្រូវមានការបញ្ូា េកនុងជួរ

រថ្មីដៅចុ ង

រថ្មីនូវត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា

និ ងជាពិដសសអនុ ត្បដភទ្។ ដៅដពេប្ែេអនកវ ិភាគជួបត្បទ្ោះវ ិធី សាស្តសតថ្ី ម ពួ កដគអាចបដងកើរដឈាមោះ
ឲ្យវា និងបនតដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ដ

ោះម្តងដទ្ៀរ ដៅដពេប្ែេពួកដគជួបត្បទ្ោះឯកសារត្បដភទ្ដ

ដទ្ៀរ។ អនកវ ិភាគ ជាទ្ូដៅ ចំណាយដពេកនុងការស្រសាវត្ជាវពី ត្បធានបទ្ ឬ កម្មវរថុជំ
ត្បដភទ្ប្ែេពួកដគបដងកើរដ

ើង្េុោះបញ្ញ
ា ោ
ំ
ងចាស់ការដរៀនសូត្ររបស់ពួកដគ។

មានភាពចាស់ោស់ បុប្នតចំណាយដពេដត្ចើន ជាពិដសស ចំដ
អនកវ ិភាគ ចាំបាច់ ត្រូវមានអនុដោម្ភាពចំដ
ដគ

ជួនកាេ

ប់ម្កដម្ើេការចងត្កងជាដេើកទ្ី២

វ ិធីសាស្តសត

វ ិធីសាស្តសតទាំងដនោះ

ោះការចងត្កងឯកសារធំៗ ដ

ើយ

វាចាំបាច់ត្រូវ្េងការ់សំណុំម្ួយែំបូង

ដែើ ម្បីបញ្ូា េឯកសារដ

ថានក់ជាថ្មីឯកសារម្ួយចំនួន។
ចុងដត្កាយ វ ិធី សាស្តសត

ញ ដែើម្បីឲ្យ

ោះការកំណរ់របស់ពួកវា ជាពិដសស ដៅដពេប្ែេពួក

សិកាពីអីវប្ែេថ្មីដពេដធវើការត្រួរពិនិរយ។

ប ា ប់ម្កត្រ

ោះម្តង

ោះឲ្យសម្ស្រសបនិងចារ់

ក់ កណា
ត េឬសវ័យត្បវរតិដពញដេញ ប្ផ្សែកដេើការសិកាពី មាសុីន ឬ

អាចត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា។

ការត្រួរពិនិរយដេើវ ិធី

សាស្តសតប្ែេសិកាពីមាសុីនដែើម្បីចារ់ថានក់ ត្រូវបានពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៦.៤ ដ

ើយការវ ិភាគsemantic

semantic

មានកនុងប្ផ្សនក៦.៩។ ែូចបានពិភាកាពីខាងដែើម្ កនុងប្ផ្សនកដនោះ ជដត្ម្ើសអរថបទ្ប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់
ដែើម្បីចងជាត្កុម្ដៅជាត្បដភទ្ គឺមានសារៈសំខាន់ចំដ
ដនោះ

ោះភាពដជាគជ័យននែំដណើរការដនោះ។ ជដត្ម្ើស

ក៏មានឥទ្ធិពេផ្សងប្ែរដោយសារវ ិធី សាស្តសតការ់បនថយសំណុំប្ែេដត្បើ ត្បាស់ដេើបណំុត ដ

ការដត្បើ ត្បាស់សំណុំទ្ូោយ

នឹ ងការ់ បនថយចំ នួនឯកសារដៅជាឯកសារម្ួ យកនុងម្ួយសំណុំដ

ោះ។
ើយ

អនកវ ិភាគនឹងទ្ទ្ួ េបានត្បដោជន៍ ពីឯកសារប្ែេបានដត្ជើសដរ ើស ជាទ្ូដៅ ឯកសារប្ែេថ្មី ការចារ់
ចំណារ់ ថានក់នឹងអាស្រស័យដេើវ ិសាេភាពឯកសារដ

ោះ។ ត្បសិនដបើមានការត្គបែណតប់ដេើទ្ិែាភាព
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គំនិរែ៏ទ្ូោយកនុងការោក់

កយដផ្សសងៗគន

បុ ប្នតមានដសចកតីអោះអាងអាទ្ិ ភាពែូ ចគន

ដ

ោះដសចកតី

េម្ែិរទាំងដនោះ គឺ ត្រូវបានបារ់បង់។ ជាជដត្ម្ើស សមាជិកសំណុំជាដត្ចើន មានដសចកតីអធិបាយែូច
គន ដ

ើយមានប្រដសចកតីអោះអាងដទ្ប្ែេមានការផ្ទេស់បូរពី
ត ឯកសារម្ួយដៅឯកសារម្ួ យ។ ត្បសិន

ដបើដត្បើ ត្បាស់វ ិធី សាស្តសតឯកសារម្ួ យកនុងរកកកម្មម្ួយ

គួរត្រូវបានវ ិភាគដែើ ម្បីកំណរ់

ដសចកតីអោះអាង

ភាពខុសគនរវាងសមាជិកសំណុំសត្មាប់ដគេបំណងននការបដងកើរត្បដភទ្។
៨.៣.៦ ការសត្ម្បសត្ម្ួេសត្មាប់ឯកសារដោង
ដគេគំនិរននការដោង ត្រូវបានបងាាញកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៥ ដ

ទ្ទ្ួេយកផ្សេបោះ

ើយវាមានសារៈសំខាន់ដែើម្បី

េ់ននសំណុំេិខិរដសនើសុំជាន់គន និងសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយប្ផ្សែក

ដេើការដោង។ ការដោង ត្រូវប្ផ្សែកដេើការដោងដេើឯកសារោច់ដោយប្
នីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ
នឹងវា

បុប្នតសំណុំេិខិរដ្េើយរប

អនកវ ិភាគ

រថ្មីៗ

កពីគន ែូដចនោះត្បកាស

អាចគមនការដោងដៅដពេខាងម្ុខប្ែេ

ប្ែេជាន់គនម្ុនដពេផ្សតេ់កិចកា
ា រ

រគឺ អាចមានដត្ចើនផ្សងប្ែរ។

អាចដម្ើេដេើសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទ្ូោយទាំងម្ូេ

សាស្តសតដនោះ ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើ ម្បីការ់ បនថយការត្បម្ូេផ្សតំុ ដ

ើយរកដ

ក់ព័នធ

ជាពិ ដសសត្បសិនដបើ វ ិធី

ើញថា មានការដោងដៅ

ម្ុខ។ ការដោងទាំងដនោះ ចាំបាច់ ត្រូវត្បម្ូ េផ្សតំុកុងទ្ត្ម្ង់
ន
ម្ួយចំ នួន ដែើម្បីឲ្យឯកសារប្ែេត្រូវវ ិភាគ
ដៅកនុង PLR សម្ស្រសបនឹងសមាជិកសំណុំប្ែេវារំណាង។
ោងដហាចណាស់ ការដោងដៅដពេម្ុខ

ក់ព័នធនឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេជាន់គន គួរ

ត្រូវបានត្បម្ូេផ្សតំុជាម្ួ យនឹ ងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិ ចកា
ា រ
ប្ែេឯកសារទាំងដនោះ មានេកេណៈោច់ដោយប្
ជាដត្ចើនរវាងឯកសារដ

រប ា ប់។

ដៅដពេ

កពីគន វាពិរណាស់ប្ែេមានរយៈដពេខុសគន

ោះ ប្ែេគួរមានភាពសម្ម្ូេគន។ ទ្ីបញ្ាប់ វាជាសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេែូច

គន។ ត្បសិនដបើ អាច វាកាន់ ប្រេែកុងពិ
ន
ចារណាដេើការដោងប្ែេម្ិនជាន់ គនទាំងអស់រវាងឯកសារ
ទាំងអស់កុងម្ូ
ន
េោានសំណុំប្រម្ួ យ(ប្ែេផ្សាុយពីសំណុំទ្ូ ោយ)។

ត្បសិនដបើមានWO

ឯកសារEP រួម្ជាម្ួយឯកសារUSពីរ ប្ែេមានដេខអាទ្ិភាពែូចគនទាំងអស់ ដ

និងដសរ ី

ើយជាពិដសសមាន

ដសចកតីអោះអាងែូចគនទាំងអស់(country specific modifications not withstanding ) ែូចដនោះការ
ដោងទាំងដនោះ គួរត្រូវបានត្បម្ូ េផ្សតំុរម្
ួ គន។
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ដសរ ីននបេុកបុសិ៍នត នការដោងដៅដពេខាងម្ុ ខ ត្រូវបដងកើរដ

បញ្ញ
ា ដនោះ ដ

ើងដោយពិនិរយោងេែិរេែន់ដេើ

ើយឥទ្ធិពេរបស់វាអាស្រស័យដេើត្បដទ្សដែើម្ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ URLសត្មាប់

បុសិ៍ទា
ត ំងដនោះ គឺែូចខាងដត្កាម្ៈ

http://www.patinformatics.com/blog/issues-with-counting-citations-how-many-forwardcitations-doesus8341981-have/
http://www.patinformatics.com/blog/us-pre-grant-applications-have-significant-impact-oncitations-associatedwith-granted-equivalents-issues-with-counting-citations-part-2/
http://www.patinformatics.com/blog/citation-trends-with-european-patent-documents-aredramaticallydifferent-than-in-the-us-issues-with-counting-citations-part-3/
ដៅដពេត្កដ

កដម្ើការដោងដៅម្ុខ

វាសំខាន់ត្រូវប្ញកការដោងប្ែេបានម្កពីអក
ន ទ្ទ្ួេ

សិទ្ិធផ្ទាេ់និងការដោងប្ែេបានម្កពីអងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ មានទ្សសនៈជាដត្ចើនដេើអីវប្ែេរំណាង
ឲ្យសវ័យដោង ដត្បៀបដធៀបជាម្ួយការដោងពី រដផ្សសងដទ្ៀរ បុ ប្នតអនកវ ិភាគគួ រប្ញកការដោងទាំងពី រ
ដនោះឲ្យោច់ពីគន និងត្រូវដរៀបចំដែើម្បីកំណរ់ metricដនោះ ត្បសិនដបើមានការសួររក។
៨.៤ ការវ ិភាគសថិរិ ប្ែេត្រូវបញ្ូា េ

ឈានែេ់ែំណាក់កាេដនោះ វាជាដពេប្ែេត្រូវដធវើការវ ិភាគ ប្ែេនឹ ងផ្សតេ់ភាពេម្ែិរសត្មាប់

បញ្ូា េកនុងPLR។ អវីៗត្រូវបានបញ្ាប់កុងែំ
ន
ណាក់ កាេដនោះ ដែើ ម្បីធា

ថាការវ ិភាគត្រូវបានដធវើដ

ើង

ោងត្រឹម្ត្រូវ និងម្ិនេដម្ែៀង តាម្ប្ែេអាចដធវើដៅបាន។ ការវ ិភាគភាគដត្ចើនប្ែេមានកនុង PLR
ដធវើដ

ើងជុំ វ ិញធារុ ប្ែេបានរាប់បញ្ូា េកនុងវ ិស័យព័ រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួន។ទាំង

ដនោះ ត្រូវបានសំដៅថាជាការវាស់ប្វងប្បបសថិរិ។ វ ិធី សាស្តសតចម្បងសត្មាប់ បដងកើរសថិរិទាំងដនោះ និ ង
េទ្ធផ្សេរូបិយ រួម្មានការដត្បើត្បាស់បញ្ជី សត្មាប់ការពិនិរយដេើវ ិស័យចម្បងម្តងម្ួយៗ និ ងតារាង ឬ
មាត្ទ្ីសប្ែេដកើ រដ
មានដៅកនុងប្ផ្សនក៦.២
stacking information

ើងែំណាេគន

ចំដ

មាត្ទ្ីសប្ែេដកើ រដ

ោះកិចាការកនុងវ ិស័យចម្បងពី រ។

គំ និរដេើការបដងកើរបញ្ជី

ើងែំ ណាេគន មានកនុងប្ផ្សនក ៦.៣ និង layering or

ក់ព័នន
ធ ឹ ងធារុ ទាំងដនោះ មានកនុងប្ផ្សនក ៦.៦។

ខណៈដពេប្ែេការសដត្ម្ចចុងដត្កាយដេើការបញ្ូា េការវ ិភាគកនុង

ចម្បងដេើដគេបំណងអាជីវកម្ម និងរត្ម្ូវការ

PLR

នឹងអាស្រស័យជា

ក់ព័នន
ធ ឹងដគេបំណងដនោះ មានធារុជា ”សតង់ោរ”

ម្ួយចំនួន ប្ែេអាចរកបានដសាើរត្គប់ PLR ប្ែេបានបដងកើរដ

ើង។ ប្ផ្សនកដនោះ នឹងពិនិរយដៅដេើការ
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វ ិភាគសថិរិ ប្ែេ” ត្រូវការចាំបាច់” ទ្ូ ដៅកនុងPLR។ ដៅដពេប្ែេការវ ិភាគសថិរិត្រូវបានដធវើដ
កម្មវ ិធីតារាងទ្ូដៅ េទ្ធផ្សេត្រូវបានបងាាញជារូបរាង និ ងបប្នថម្ដៅដេើរបាយការណ៍។

ើង កនុង

រូបភាពត្រូវបានបងាាញ និងផ្សតេ់នូវភាពេម្ែិរផ្ទាេ់ បុ ប្នតអនកវ ិភាគ ម្ិ នគួ រមានការខាមស់ដអៀន

កនុងការពនយេ់និងពិភាកាពីការត្បដម្ើេដម្ើេដ
Paul

បានដេើកដ

ើងែូចខាងដត្កាម្

របាយការណ៍ស្រសាវត្ជាវ85 :
ខាំុសូម្ប្ណ

ើញកនុងរូបភាពទាំងដ

ោះដ

ោះដទ្។ អនកវ ិភាគ John

ដៅដពេប្សវងយេ់ពីរដបៀបបងាាញត្កា

ំដោយម្ិនឲ្យដត្បើត្បាស់ត្កា

ិច
វ និ ងតារាង

កនុង

ិច
វ តារាង ឬបញ្ជីដេើសពីម្ួយ កនុងរាេ់១ទ្ំព័រកនេោះ។

រូបភាព ម្ិនគួរជាវរថុប្ែេដធវើឲ្យអនកអានភាាក់ ដផ្សែើេដ

ោះដទ្។ ចុ ងដត្កាយ ត្កោសកិ ចកា
ា រ គួ របំ ដពញនូ វ

រត្ម្ូវការព័រ៌មានរបស់ទ្សសនិកជនដេើត្បធានបទ្ឲ្យបានេែត្បដសើរ។
ឧទា

រណ៍ែ៏េនែ នវ ិធីសាស្តសតដនោះ គឺ មានដៅកនុង WIPO PLR on Membrane Filtration and UV

Water Treatment 86 ។ កនុងករណីដនោះ អនកវ ិភាគ គឺ កំពុងផ្សតេ់នូវការបកស្រសាយោងេែពីម្ូេដ
ប្ែេនិ ន ការដនោះអាចដកើរដ

រុ

ើង បប្នថម្ពីដនោះក៏បងាាញពីនិ ន ការែូចខាងដត្កាម្៖

ដយើងបានដធវើការវ ិភាគបប្នថម្ជាដត្ចើនជុំ វ ិញត្បព័នទ្
ធ ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីពិនិរយ

និ ន ការប្ែេគំត្ទ្ែេ់បណំុត ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម(សូម្ដម្ើេតារាងទ្ី ៦)។
ដយើងបានវ ិភាគជាម្ធយម្នូវសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ទ្ំ

ំ ២៤

ឧទា

រណ៍

ជាម្ួយសំណុំដត្ចើនជាងម្ួយ

ែូដចនោះវាបានែកដចញនូវ“ការរ ំខាន”ពីសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាម្ួយនឹងការដបាោះពុម្ពប្រម្ួយ។
ដយើងបានរកដ

ើញថា ចំដ

ោះភានសនិងបណំុត ទ្ិននន័យ UV

សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាម្ធយម្

មាន៩ ឬ១០ សមាជិកទាំងកនុងភានសនិងបណំុត ទ្ិ ននន័យ UVសំអារទ្ឹក។ បុ ប្នត ចំ ដ
ទ្ិននន័យភានសនិងUV
ចំដ

ទ្ំ

ំសំណុំជាម្ធយម្គឺរូចជាងប្ែេមានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ោះ ទ្ិននន័យទាំងម្ូេនិងសំណុំទ្ិននន័យប្ែេដផ្ទតរដេើ desalination។ ដយើងក៏ បានដ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មម្ួយចំនួនប្ែេមានទ្ំ
រកកកម្មធំបំផ្សុរ)។
ការបកស្រសាយននការរកដ

85

86

ោះបងគំុបណំុត
២

និង៤

ើញសំណុំ

ំធំខាេំងផ្សងប្ែរ (កនុងត្បដភទ្សំណុំត្បកាសនីយបត្រ

ើញទាំងដនោះ អាចបងាាញថា:

http://repcapitalmedia.com/three-reasons-to-ditch-the-charts-in-white-papers/
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/water_treatment.h
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វ ិស័យដចាកវ ិទ្ាប្ែេមានថាម្ពេមានចំនួនស
ខវោះខារធនធាន

អាចមានការោក់

បដចាកវ ិទ្ា

ឬផ្សេិរផ្សេ

"ថ្មីៗ"

ដោយសារការ

កយសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រម្ួយឬ

ដចាេបដចាកវ ិទ្ាពិ ដសាធន៍


ត្គសរូចនិងម្ធយម្ដត្ចើន

ឬដបាោះបង់

អាចមានដពេដវោរិ ចកនុងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាេយជាសំណុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម"ដពញដេញ”


វរតមានននបដចាកវ ិទ្ាផ្សេិរផ្សេសំខាន់ៗជាដត្ចើនននរួអងគសាជីវកម្មចម្បងៗ
ការវ ិនិ ដោគសំខាន់ៗ កនុងសំណុំទ្ូោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ការដេើកទ្ឹកចិរម្
ត យ
ួ

ត្បាស់ដែើម្បីធា
ចាស់ោស់ ដ

ប្ែេមានដៅកនងប្
ន ៥.២
ុ ផ្សក

ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចរបស់អងគការ។
ើយវាត្រូវបានដធវើដ

ចំដ ោះការបដងករ
ើ
PLRs

PLRs

សកកិសម្នឹង
ក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ ការដត្បើ

ចាំបាច់ត្រូវបដងកើរឲ្យមានការយេ់

ើង ដោយបកស្រសាយការវ ិភាគប្ែេបានដធវើតាម្បរ ិបទ្ននបញ្ញ
ា

ប្ែេកំពុងពិនិរយ។ ការផ្សតេ់ការវ ិភាគសថិរិ គឺេជា
ែ ងការផ្សតេ់នូវទ្ិននន័យដៅដ

ើយរនម្េននអនកវ ិភាគ

ត្រូវបានបងាាញពិរត្បាកែដៅដពេដធវើការវ ិភាគបានេែ ការដរៀបចំ ឯសាររូបភាពបានេែត្រឹ ម្ត្រូវ និង
ការបកស្រសាយសម្ដ

រុសម្ផ្សេតាម្ត្បធានបទ្ននអវីប្ែេត្រូវអដងករ និងពី សារៈសំខាន់ របស់វា។

ការដរៀបចំេកេខណឌ (TOR) មានដៅកនុងប្ផ្សនក ៨.១.៤ និងធារុ គនេឹោះម្ួយប្ែេបាន បញ្ូា េកនុង

ឯកសារដ

ោះគឺ កិចាត្ពម្ដត្ពៀងននការវ ិភាគប្ែេត្រូវមានចងត្កងដៅកនុងPLR។ ធារុប្ែេដៅសេ់នន

ប្ផ្សនកដនោះ គឺការកំណរ់ធារុប្ែេត្រូវមាន ដ
សដងេបេម្ែិរ។

បញ្ជីននការវ ិភាគទាំងដ

ើយគួរបញ្ូា េកនុង PLR និងត្រូវផ្សតេ់នូវបញ្ជីការពិពណ៌

ោះ ដេើកប្េងប្រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដោងដត្ចើនជាងដគ

ដផ្ទតរដៅដេើអដថ្រប្រម្ួយ និងរាប់ចំនួនែងននធារុ ចូេនីម្ួយៗ។
ដនោះ តារាងត្រូវបានបដងកើរដ

ើងជាម្ួយបញ្ជីទាំងដនោះ។ កនុងករណីទាំងដនោះ ត្បដភទ្ឆ្នំប្ែេសម្ស្រសប

អាចត្រូវបានបប្នថម្ជាដសរ ីននជួរ
ថាវាជាការដកើរដ

ើង

បប្នថម្ដេើបញ្ជីប្ផ្សែកដេើទ្ិនន
ន ័យ

រ បដងកើរជាតារាង ប្ែេសរុបចំនួនសរុបកនុងបរ ិបទ្ដោយកំណរ់

ដពេថ្មីៗដនោះឬកនុងអរី រកាេ។ វ ិស័យទាំងដនោះម្ួយចំនួន ក៏ អាចរួម្បញ្ូា េ

គនជាម្ួយវ ិស័យដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បីផ្សដេ់នូវបរ ិបទ្បប្នថម្ ែូចជា ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា អាចត្រូវបានរួម្
បញ្ូា េជាម្ួយនឹងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធឬរកកករកំពូេៗ ដែើម្បីបងាាញពី ទ្ិែភា
ា ពននត្បធានបទ្ ប្ែេ
ព័នធនឹងអងគការឬអនកស្រសាវត្ជាវដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេដធវើការកនុងវ ិស័យដនោះ។

ក់

៨.៤.១ ចំនួនសំណុំ ឬរកកកម្ម
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ប ា ប់ពីបណំុត ទ្ិននន័យត្រូវបានការ់បនថយដោយសំណុំ ឬរកកកម្មត្កុម្ ែូចមានបញ្ញ
ជ ក់ពីខាង
ចំនួនវ ិនិ ដោគសរុបចំដ

ដែើម្ននប្ផ្សនកដនោះ

ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅកនុងកម្មវរថុដនោះអាចកំណរ់

បាន។ ដនោះអាចជាចំនួនប្រម្ួយដោយគមនបរ ិបទ្ដត្ចើន

អនកវ ិភាគជាដត្ចើនបានបប្នថម្នូវភាពេម្ែិរ

ដេើរនម្េដនោះ រំណាងដោយការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្ម្ួយឆ្នំ។ ែូដចនោះដៅដពេប្ែេការវ ិភាគដនោះត្រូវបាន
ដោងដៅចំនួនសំណុំឬរកកកម្ម វាគួរត្រូវបានដៅថាចំនួនសំណុំតាម្ឆ្នំ។ ផ្សេវ ិបាកននការដត្បើ ត្បាស់

ត្បដភទ្ឆ្នំដផ្សសងគន ត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៨.៣.៤ បុប្នតដោយម្ិនគិរពីការដត្បើត្បាស់ត្បដភទ្
ណាម្ួយដ

ើយ

េគឺអាស្រស័យដេើចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានដសនើសុំការវ ិភាគដនោះ

ដ

ដោយវាអាចមានការដកើនដ

ើង ថ្យចុោះ ឬដថ្រ។ បដចាកវ ិទ្ាអាចបងាាញថាមានចេ

ដៅដែើម្ែំបូងមានការថ្យចុោះ បុប្នតប ា ប់ម្កបានដកើនដ
មានការរកដ
ត្បដសើរដ

ើញសំណុំេិខិរដសនើសុំថ្ីម

ែប្ែេ ប្ែេ

ើងដៅកាេបរ ិដចឆទ្ប ា ប់ ដៅដពេប្ែេ

ឬទ្ទ្ួេបានត្បសិទ្ភា
ធ ពខពស់តាម្រយៈការដធវើឲ្យកាន់ប្រ

ើ ង។

៨.៤.២ ចំនួនែំណាក់កាេជារិប្ែេបានបញ្ូា េ
គំនិរទ្ូ ដៅដៅពី ដត្កាយការវ ិភាគដនោះ

អាចត្រូវបានរំណាងដោយចំនួនននបណា
ត ត្បដទ្ស

ប្ែេត្គបែណតប់ ឬចំនួនម្ធយម្ននសមាជិកសំណុំកនុងម្ួយរកកកម្ម។ កនុងករណីទាំងអស់

អនកវ ិភាគ

កំពុងសម្េឹងដម្ើេពីការរ ីកចដត្ម្ើនដៅប្ផ្សនកបដចាកវ ិទ្ាែូចជា មានការចាប់អារម្មណ៍ប្រដៅកនុងត្បដទ្ស
កំពុងអភិវឌ្ឍឬត្រូវបានដសនើសុំកិចាការ
ម្ួយនិងកំណរ់កិចកា
ា រ

រទ្ូទាំងពិភពដោក។ ការោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំ PCT ប្រ

រកនុងត្បដទ្សជាដត្ចើន គឺ មានរំនេដថាកនិងមានេកេណៈងាយស្រសួេ បុប្នត

ការឈានពីសំណុំេិខិរដសនើសុំ PCT ម្កែំណាក់កាេជារិ ប្ែេោក់ ដៅកនុងត្បដទ្សដផ្សសងៗគឺជា
សញ្ញាននការដកើនដ
ចំដ

ើងការវ ិនិដោគនិងផ្សេត្បដោជន៍។

ដៅដពេនិោយអំពីដគេគំនិរដនោះ

ោះត្បដទ្សប្ែេត្គបែណតប់ អនកវ ិភាគត្រូវប្ញកផ្សងប្ែររវាងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេ

បានកិចកា
ា រ

រ កំ ពុងត្រួរពិនិរយ ឬវ ិសាេភាពចម្បងៗ ប្ែេអាចទ្ទ្ួេបាន ត្បសិនដបើការោក់

កយដៅែំណាក់កាេជារិ ត្រូវបានដធវើដ

ើងម្ុននថ្ាផ្សុរកំណរ់ ននអាជាាយុកាេ។

ព័រ៌មានដនោះអាចរំណាងដោយការដត្បើ ត្បាស់ត្កា
ព័នធដៅដេើអ័កស x ចំប្ណកឯចំនួនធារុ ចូេ ឬការោក់

ស
វ រសរ

ជាម្ួយបញ្ជីត្បដទ្សប្ែេ

កយកនុងត្បដទ្សប្ែេបានកំ ណរ់ ដៅដេើ

អ័កស Y ។ ជាជដត្ម្ើសត្បសិនដបើមានការរត្ម្ូវឲ្យមានការបប្នថម្បរ ិបទ្
មានការដត្បើត្បាស់ត្កា
ត្បដទ្សប្ែេ

ក់

ប
វ
ា រ់ ប្ែេឆ្នំគឺដៅដេើអ័កស X ដ

ក់ព័នន
ធ ឹងត្បដភទ្ឆ្នំ អាច

ើយប ា រ់ នីម្ួយៗននត្កា

រ
វ ំណាងឲ្យ

ក់ព័នធ។
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ការវ ិភាគទាំងដនោះ

ក៏ អាចជាសញ្ញាននភាពចាស់ទ្ុំនិងការស្រសូបយកបដចាកវ ិទ្ាដោយសារ

បដចាកវ ិទ្ាប្ែេមាន នឹងម្ិនត្រូវបានត្គបែណតប់ ដពញដេញដោយសំណុំទ្ូោយ ឬដៅជុំ វ ិញពិ ភព
ដោក។
៨.៤.៣ ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ
ើញនូវចំនួនននការវ ិភាគសំណុំ

ែូចប្ែេបានដ

រ

ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេ

រ អាចជាចំនួនប្រម្ួយ ដេើកប្េងប្រមានការបប្នថម្បរ ិបទ្ ជាធម្មតាគឺ ឆ្នំ ។ ការវ ិភាគ

បានកិចកា
ា រ

ដនោះ គឺមានអានុភាពខាេំងណាស់ ដៅដពេប្ែេមានការដត្បើ ត្បាស់ត្កា
ដធៀបចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

ស
វ រសរជាដត្ចើន ដែើម្បីដត្បៀប

រ និ ងសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្មប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ។ ត្បសិនដបើចំនួនឯកសារសរុប ដោយម្ិនគិរពីត្បដភទ្ ែូចកនុង

វាពិរជាពិបាកដែើម្បីកំណរ់ថាដរើ កម្មវរថុននវ ិស័យណាម្ួយបានទ្ទ្ួេកិចាការ

ករណីចំនួនសំណុំ
ការ

រដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរច
ួ ដ

ើយ

ប្ែេផ្សាុយដៅនឹ ងសកាតនុ ពេននសិទ្ិធប្ែេទ្ទ្ួេ

បាន។ ប្រកនុងករណីដៅជាធរមាន ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួ េបានកិ ចកា
ា រ

រ

ផ្សតេ់សិទ្ិធ

កនុងការរារាំងបុគគេណាម្ួយ ែូដចនោះការយេ់ែឹងអំពីេកេនិតកៈននឯកសារប្ែេត្រូវវ ិភាគ បានផ្សតេ់នូវ
ទ្ិែាភាពពី កិចកា
ា រ
វ ិស័យសំខាន់
កិចាការ

របចាុបបននននកម្មវរថុប្ែេមានកនុងនែ ឬត្បសិនដបើវាមានសកាតនុពេដែើម្បីកាេយជា

ដពេអ

គរ។ ការបប្នថម្ត្បដភទ្ឆ្នំចំដ

រត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដ

ោះត្បត្ពឹរដត

ោះការវ ិភាគ ក៏ ជាការត្បាប់អនកវ ិភាគ ថាដរើ

ើងតាំងពី ៥ ឬ១០ឆ្នំកនេងដៅ ប្ែេកនុងករណី

ណាម្ួយ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចនឹងផ្សុរកំណរ់ឆ្ប់ៗ ែូចដនោះដគត្រូវដបើកឲ្យវាមានេទ្ធភាព
ដត្បើត្បាស់កុងដពេឆ្ប់
ន
ៗវ ិញផ្សងប្ែរ។

៨.៤.៤ ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ាកំពូេ និង/ឬចំណារ់ថានក់ IPC
ការបដងកើរត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ានិ ងរនម្េបដចាកវ ិទ្ាទាំងដនោះ បានដេើកដ
ដនោះ។ ត្កា

ើងពី ខាងដែើ ម្កនុងជំ ពូក

ិច
វ ននបដចាកវ ិទ្ាទាំងដនោះ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីដត្បៀបដធៀបផ្សេត្បដោជន៍ប្ែេ

ក់ព័នរធ វាងភាពខុសគនននវ ិធី សាស្តសតបដចាកវ ិទ្ាកនុងការដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា កនុងវ ិស័យណាម្ួយ។

ត្កា

ិច
វ ននធារុដនោះ

ដេើអ័កស Y ។
ែូចបានដេើកដ

ក់ព័នធនឹងបញ្ជីត្បដភទ្ ដៅដេើអ័កស x និងចំនួនឯកសារប្ែេត្រូវរាប់បញ្ូា េដៅ
ើង ការវ ិភាគប្ែេដត្បើត្បាស់វ ិស័យដនោះ កាន់ប្រមានរនម្េដៅដពេប្ែេមាន

ការបដងកើរជាតារាងសតីពីអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ ឬរកកករកំ ពូេ តាម្វ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា ។ អនកវ ិភាគអាចពិនិរយ
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ផ្សងប្ែរដេើផ្សេត្បដោជន៍ កុងត្បដភទ្
ន

តាម្ឆ្នំដោយដត្បើ ត្បាស់ត្កា

ិច
វ ប ា រ់ ត្បដភទ្នីម្ួយៗ

ប្ែេរំណាងដោយប ា រ់ និងឆ្នំខុសៗគនដៅដេើអ័កស X ។ ចំនួនឯកសារតាម្ ឆ្នំ ត្រូវបានបងាាញជា
រួដេខដៅដេើអ័កស Y ។
កូែចំណារ់ថានក់ មានដៅកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.៤ និង ៨.៣.៥។ កូែទាំងដនោះ អាចត្រូវបានដត្បើ

ត្បាស់បប្នថម្ដៅដេើឬជំនួសឲ្យត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា
ការយេ់ែឹងពីផ្សេត្បដោជន៍
៨.៤.៥ អងគភាពោក់
ោក់

ើយជាទ្ូដៅរំណាងឲ្យដគេការណ៍ែូចគននន

ក់ព័នធរវាងវ ិធីសាស្តសតដផ្សសងៗគនដៅកនុងវ ិស័យណាម្ួយ។

កយែំបូងនិងប ា ប់

ការវ ិភាគដនោះត្រូវបានដធវើដ

ើង

កយ

ត្បដទ្សប្ែេបានអោះអាងអាទ្ិភាពននការោក់

ក់ព័នធនឹងរកកកម្ម។

ការ ិោេ័យោក់
សូច

ដ

ដោយដម្ើេដៅដេើត្បដទ្សប្ែេបានអោះអាងអាទ្ិភាពននការ

កយែំបូង។ ការ ិោេ័យោក់

កពី បណា
ត ត្បដទ្សប្ែេ

អាស្រស័យតាម្ត្បដទ្ស

កយ

សំដៅែេ់

កយែំបូង ជាកប្នេងប្ែេបដងកើររកកកម្ម និងផ្សតេ់នូវ

ំម្ុខកនុងកាអភិវឌ្ឍបដចាកវ ិទ្ាកនុងវ ិស័យណាម្ួយ។

វាអាចត្រូវបានវ ិភាគនិងបងាាញ តាម្រដបៀបត្បហាក់ត្បប្

ដោយសារវា
េដៅនឹងរដបៀប

រំណាងវ ិសាេភាពននត្បដទ្សឬការចូេែំណាក់កាេជារិ ។ ការវ ិភាគប្បបដនោះ ជួនកាេ ដធវើដ
ប្ផ្សែកដេើេទ្ធផ្សេននផ្សេិរផ្សេកនុងស្រសុកសរុបននត្បដទ្សប្ែេ
ប្ែេបានពីត្បដទ្សប្ែេមានការអភិវឌ្ឍដសែាកិចា

ើង

ក់ព័នធ។ តាម្រយៈវ ិធីដនោះ េទ្ធផ្សេ

ត្រូវបានរកាទ្ុកទ្ិែាភាពម្ួយប្ែេដត្បៀបដធៀប

ដៅនឹងត្បដទ្សប្ែេមានធនធានរិចរួច។
ការវ ិភាគពីការ ិោេ័យោក់

កយប ា ប់

ត្បដទ្សប្ែេអោះអាងអាទ្ិភាពននការោក់

កយ

ត្រូវបានដធវើដ

ើងដោយកំណរ់ ពីត្បដទ្ស

ជាម្ួ យកាេបរ ិដចឆទ្ននការោក់

សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ខណៈដពេប្ែេការ ិោេ័យោក់
កប្នេងបដងកើរបដចាកវ ិទ្ា ចំប្ណកឯការ ិោេ័យោក់

ពីការដត្បើ ត្បាស់វ ិធីសាស្តសតែូចគនសត្មាប់ ការវ ិភាគការ ិោេ័យោក់

អនកោក់

កយែំ បូងដគ

កនុង

កយែំ បូង ចងែុេបងាាញពី ទ្ី

កយប ា ប់ ផ្សតេ់នូវព័រ៌មានពីត្បដទ្សប្ែេមាន

ទ្ី ផ្សារេែឬទ្ីតាំងសត្មាប់ ផ្សេិរផ្សេិរផ្សេប្ែេបានពី បដចាកវ ិទ្ាដ

៨.៤.៦ អនកោក់

ដត្ៅពី

ោះ។ វ ិស័យដនោះ ត្រូវបានបងាាញ
កយែំបូង។

កយ/អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិក
ធ ំពូេ
កយដសនើសុំ ឬអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ ប្ែេ

បានបងាាញកនុងប្ផ្សនក៤.២.១.១។
ការចរចារជាម្ួយពួកដគ

ក់ព័នធនឹងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវ

ពួកដគរំណាងឲ្យមាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងរត្ម្ូវឲ្យមាន

ក់ ព័នន
ធ ឹ ងសិទ្ិ ដធ េើរកកកម្ម។ ពួ កដគ ក៏រំណាងឲ្យអងគភាព ប្ែេបានដធវើវ ិនិ
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ដោគោងដត្ចើ ន ឬប្ែេមានផ្សេត្បដោជន៍ខាេំងកនុងវ ិស័យដ

ោះ។ ការសិកាពីអក
ន ោក់

កយដសនើសុំ

ក់ព័នធនឹងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា ប្ែេបានចំ ណាយធនធានដត្ចើ នបំ ផ្សុរ

កំពូេ អាចចារ់ថានក់ អងគភាព

កនុងការស្រសាវត្ជាវ និ ងដសនើសុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។

មានវ ិធានការវាស់ប្វងដទ្ៀរកនុងការពិ និរយ

ដម្ើេដេើការវ ិនិ ដោគកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា បុ ប្នតចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានដសនើសុំ គឺជា
វ ិធានការប្ែេដគទ្ទ្ួ េសាគេ់កុងការវាស់
ន
ប្វងបញ្ញ
ា ដនោះ។ អនកោក់
ប្រមានភាពចាស់ោស់ ឬចងជាត្កុម្ ម្ុ នដធវើការវ ិភាគសថិរិ ដ

កយដសនើសុំ និ ងរកកករ ចំបាច់ ត្រូវ

ើយបញ្ញ
ា ដនោះមានកនុងប្ផ្សនក ៨.៣.១។

េទ្ធផ្សេប្ែេបានពី វ ិស័យដនោះ ជាទ្ូដៅត្រូវបានបងាាញដោយដត្បើត្បាស់ត្កា

ត្កា
សារ

ិច
វ សរសរ ដ

ើយត្កា

ិច
វ សរសរដ

ិច
វ ជាពិដសស

ោះ មានអ័កស X ឬអ័កស y ជាដឈាមោះអងគភាព និងចំនួន ឯក

ក់ព័នធនឹងអងគភាព ដៅដេើអ័កសផ្សាុយ។ វ ិស័យដនោះ ត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ផ្សងប្ែរ ជាម្ួយវ ិស័យ

ដផ្សសងដទ្ៀរ ែូចជាត្បដភទ្ម្ួយឆ្នំ ឬត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា ឬកូែចំណារ់ថានក់ ដែើម្បីផ្សតេ់នូវបរ ិបទ្អំពី
ភាពខុសគនននអងគភាពម្ួយដធៀបនឹងអងគភាពម្ួយដផ្សសងដទ្ៀរ ឬដៅដពេប្ែេអងគភាពនីម្ួយៗ បាន
កំពុងវ ិនិដោគ ដែើម្បីបដងកើរជាតារាង ឬមាត្ទ្ីសរួម្គន។ វ ិស័យអនកោក់
ប្ែេដពញនិយម្ ដ

កយដសនើសុំ ជាវ ិស័យម្ួយ

ើយត្រូវបានដត្បើជាញឹកញាប់ដៅដពេបងាាញ ឬរាយនូវព័រ៌មាន ែូចប្ែេបាន

ពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៦.៦។
៨.៤.៧ រកកករកំពូេ

បុគគេទាំងដនោះរំណាងឲ្យអនកែឹក
ដពេប្ែេបុគេ
គ ទាំងដ

ោះ

ំនិងអនកនចនត្បឌ្ិរចម្បងៗដៅកនុងវ ិស័យណាម្ួយ។

ដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

េ័យ ពួកដគអាចត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាជាត្បភពស
ឈានចូេកនុងវ ិស័យឧសា

ដោយស

ដៅ

ការជាម្ួយសាកេវ ិទ្ា

ការែ៏មានសកាតនុពេ សត្មាប់អងគភាពប្ែេចង់

កម្ម។ ដៅដពេប្ែេពួកដគ ម្ិនត្រូវបានចងសម្ព័នធដ

ើយមានរូបភាព

ជារកកករប្រម្ួយ ឬជាប្ផ្សនកននត្កុម្រូចម្ួយប្ែេម្ិនត្បកួរត្បប្ជង ពួកដគអាចជាត្បភពែ៏ មានសកាតនុ
ពេសត្មាប់ ទ្ទ្ួេបានសិទ្ិឬ
ធ ជំ

ញបដចាកវ ិទ្ា។ រកកករ ប្ែេមានទ្ំ

ក់ទ្ំនងនឹងគូ ត្បកួរត្បប្ជង

អាចជាត្បភពពុទ្ិធននត្បធានបទ្ណាម្ួយ ត្បសិនដបើពួកដគ ប្េងដធវើការឲ្យត្កុម្
ការកនុងការដសនើសុំត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។

ការវ ិភាគរកកករ ត្រូវបានបងាាញ ដោយដត្បើ ត្បាស់ត្បដភទ្ត្កា

ត្បាស់ដែើម្បីរំណាងឲ្យទ្ិននន័យននអនកោក់

ុន ប្ែេពួកដគស

ិច
វ និងតារាងែូចគន ប្ែេដត្បើ

កយដសនើសុំ/អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ។

៨.៤.៨ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោានដត្ចើនជាងដគ
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ែូចប្ែេបានពិ ភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៤.២.១.៥ អាគរោានរំណាងឲ្យទ្ំ

ក់ទ្ំនងរវាងរកកកម្ម

ពីរ ។ ការសិកាដេើអាគរោាន ផ្សដេ់នូវម្ដធាបាយសត្មាប់ កំណរ់អរតសញ្ញាណឯកសារ ប្ែេអាច
មានឥទ្ធិពេខាេំងដេើការអភិវឌ្ឍបដចាកវ ិទ្ាណាម្ួយ។

ដៅដពេប្ែេពិភាកាអំពីត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោានដត្ចើនជាងដគ អនកវ ិភាគសំដៅែេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងវ ិស័យ

ណាម្ួយប្ែេមានចំនួនដត្ចើនបំផ្សុរននអាគរោានខាងម្ុខ។ ដនោះសំដៅែេ់ឯកសារប្ែេត្រូវបានដធវើ
អាគរោានដោយ

កយដសនើសុំប ា ប់ ប្ែេដោងដៅឯកសារដែើម្។

សារៈសំខាន់ននការត្បម្ូេផ្សតំុ

បត្ររកកកម្មជាន់គន

គឺ

ប្ែេអាគរោាន

ក់ព័នធនឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយ

ក់ព័នន
ធ ឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រ

ត្រូវបាន

ពិភាកាកនុងប្ផ្សនក ៨.៣.៦។ ចាំបាច់ត្រូវមានការត្បម្ូ េផ្សតំុដនោះ ម្ុនដពេបដងកើរបញ្ជីត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោានដត្ចើនជាងដគ។

ដោយសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដគដធវើអាគរោានដត្ចើន ត្រូវបានដគសំដៅដៅដេើរកក
កម្មនីម្ួយៗ ជាទ្ូដៅវាត្រូវបានសដងេបកនុងតារាងជាអរថបទ្ ម្ិ នប្ម្នកនុងមាត្ទ្ីសរួម្គនដទ្ ប្ែេខុសពី
ត្កា

ិច
វ ។ ព័រ៌មានសតីពីអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ រកកករ ឆ្នំដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយ កាេបរ ិដចឆទ្ផ្សុរកំណរ់ ចំនួននន

អាគរោានដៅម្ុខ និងត្កុម្
តារាង។

ុនប្ែេបានដធវើអាគរោានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គួរមានបញ្ូា េកនុង

៨.៥ ការវ ិភាគសថិរិបប្នថម្ប្ែេនឹងត្រូវបញ្ូា េ
ដោយដយើងបានដេើកដ

ើងរួចម្កដ

ើយពី ការវ ិភាគសថិរិ "ប្ែេចាំបាច់" ប្ែេគួរបញ្ូា េដសាើរ

ត្គប់ PLR វាក៏មានសារៈសំខាន់ ផ្សងប្ែរកនុងការដេើកដ

ើងពីការវ ិភាគបប្នថម្ ប្ែេជាញឹកញាប់ ត្រូវ

បានដត្បើត្បាស់ និងអាចផ្សតេ់នូវការយេ់ែឹងែ៏ មានរនម្េ បុប្នតម្ិនដៅដេើបញ្ជី "ត្រូវប្រមាន" ដ
ប្ផ្សនកដនោះនឹងនិោយអំពីការវ ិភាគដត្បើ ត្បាស់ញឹកញាប់ទាំងដនោះ
ប្ែេបានរួម្បញ្ូា េ។

៨.៥.១ ត្បដភទ្អនកោក់

អំពីរនម្េរបស់អងគការ

កយដសនើស/ុំ អនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

ដៅកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ

អងគភាពរោាភិបាេ។

និងពិពណ៌

ោះដទ្។

កយ “អងគភាព” ត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ដៅដពេពិភាកាអំពីត្កុម្

ដនោះត្រូវបានដធវើដ

ើង

ដោយសារអងគភាពទាំងដនោះ

ុននិង

មានយុទ្ធសាស្តសតនិងដត្បើ

ត្បាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មខុសៗគន ែូចជាសត្មាប់ការស្រសាវត្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ។ ដោយសារ
ត្បដភទ្អងគភាពខុសៗគន

វាអាចមានរនម្េដែើម្បីបដងកើរជាត្កុម្ប្ផ្សែកដេើត្បដភទ្ទាំងដនោះ និងកំណរ់ពី
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សកម្ម ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាស្រស័យដេើការចងជាត្កុម្ទាំងដនោះ។ ត្បដភទ្ប្ែេដពញនិយម្
បំផ្សុរប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បីចងអងគភាពជាត្កុម្មានែូចជាៈ


ឧសា



រោាភិបាេ-ការស្រសាវត្ជាវប្ែេដធវើដ



កម្ម - ទាំងត្កុម្

ុនប្សវងរកត្បាក់ចំដណញនិងម្ិនប្សវងរកត្បាក់ចំដណញ
ើងតាម្រយៈម្នាីរពិដសាធន៍

សាកេវ ិទ្ាេ័យ - ប្ែេជាទ្ូដៅអនកបង់ពនធប្ែេផ្សតេ់
េកេណៈខុសគនពីរោាភិបាេ



រកកករ - បុគគេប្ែេអភិវឌ្ឍបដចាកវ ិទ្ាប្ែេម្ិន

ក់ព័នធនឹងត្បដទ្សណាម្ួយ

ិរញ្ា វរថុែេ់សាកេវ ិទ្ាេ័យមាន

ក់ព័នន
ធ ឹងត្កុម្

ុនធំ ៗ

អនុត្បដភទ្បប្នថម្អាចត្រូវបានបដងកើរផ្សងប្ែរ ត្បសិនដបើអនុត្បដភទ្ទាំងដ
សំខាន់ចំដ

ោះដគេបំណងអាជីវកម្ម

ដគេបំណង
ដ

ក់ព័នធនឹង PLR បុប្នតត្បដភទ្ទាំង៤ដនោះគឺជាត្បដភទ្ចម្បង។

និងការជត្ម្ុញសត្មាប់ ត្បដភទ្អងគភាពទាំងដនោះ

ើយវាពិរជាមានរនម្េកុងការបំ
ន
ប្បក

ដនោះប្ែេបានអនុវរតចំដ

ោះពិរជាមានសារៈ

ត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងជំ ពូកទ្ី ៥

និងដត្បៀបដធៀបេទ្ធផ្សេប្ែេបានម្កពី វ ិស័យខុសៗគនទាំង

ោះបដចាកវ ិទ្ាឬអនុត្បដភទ្ជាក់ោក់ ណាម្ួយ។ បដចាកវ ិទ្ាម្ួយចំនួន អាច

ភាគដត្ចើនជារបស់សាកេវ ិទ្ាេ័យឬអងគភាពរោាភិបាេ ប្ែេអាចបញ្ញ
ជ ក់ ថាវ ិស័យណាម្ួ យ សថិរ
កនុងែំណាក់កាេស្រសាវត្ជាវម្ូេោាននិងម្ិនទាន់រច
ួ រាេ់សត្មាប់ ដធវើអាជីវកម្ម ឬោក់ឲ្យអនុវរត ។
ត្បដភទ្អនកោក់

កយដសនើសុំ ជាទ្ូដៅ ត្រូវបានបដងកើរដ

បុប្នតក៏អាចត្រូវបានបដងកើរដ

ើងដោយដត្បើ វ ិធី សាស្តសតស័យ
វ ត្បវរតិ

ើងដោយការចងជាត្កុម្ដោយផ្ទាេ់
ប្ែេអាចប្សវងរកតាម្

កយគនេឹោះ

ែូចជា Univ ប្ែេអាចត្រូវបានដត្បើដែើម្បីចងអងគភាពត្កុម្ កនុងត្បដភទ្ម្ួយ។ ដពេប្ែេបដងកើរបានជា
ត្កុម្

េទ្ធផ្សេ

ត្រូវបានបងាាញដោយដត្បើ វ ិធីែូចគនប្ែេបានដត្បើចំដ

ោះអនកោក់

កយដសនើសុំ/អនក

ទ្ទ្ួេសិទ្ិធ។
៨.៥.២ ភាគរយននរកកករបរដទ្ស
ដធវើការជាម្ួយអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ ជួនកាេអាចដធវើឲ្យមានការភាន់ត្ច

ំ ដោយសារអងគភាពមាន

សានក់ ការកណា
ត េកនុងទ្ីតាំងប្រម្ួ យ ចំ ប្ណកឯការស្រសាវត្ជាវ ត្រូវបានដធវើដ
ប្ែេជាទ្ូដៅ

ម្ិន

ក់ព័នធនឹងពួកដគដ

ើ យ។

ើងកនុងទ្ីតាំងដផ្សសងៗគន

ដបើដគពិនិរយដម្ើេដៅរកកករបរដទ្ស

ទ្ិននន័យពីត្បដទ្សប្ែេដធវើការស្រសាវត្ជាវជាក់ប្សតង ប្ែេខុសពីទ្ីកប្នេងប្ែេោក់
អាចត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ផ្សងប្ែរ ដែើម្បីកំណរ់ពីទ្ំ

ំននភាពជានែគូនិងកិ ចស
ា

ម្ជឈម្ណឌេស្រសាវត្ជាវដៅកនុងប្ផ្សនកដផ្សសងៗននពិភពដោក។

អាចផ្សតេ់នូវ

កយ។ សថិរិដនោះ

ការកនុងអងគភាព និង
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សរុបម្ក ទ្ិននន័យដនោះអាចត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ រួម្ជាម្ួយនឹងទ្ិនន
ន ័យការ ិោេ័យោក់
ែំបូង ដែើម្បីផ្សតេ់នូវរូបភាពកាន់ប្រត្រឹម្ត្រូវបប្នថម្ដទ្ៀរពី ត្បដទ្ស
សាស្តសដកុងវ
ន ិស័យណាម្ួយ។
៨.៥.៣ សូច

កយ

ំម្ុខកនុងការអភិវឌ្ឍបដចាកវ ិទ្ាឬវ ិធី

ករគុណភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

មានវ ិធី សាស្តសត និងការដេើកដ

ើងជាដត្ចើនដែើម្បីវាយរនម្េថាដរើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម មាន

គុណភាពខពស់ឬដទ្។ វ ិធី សាស្តសតទាំងដនោះបដងកើរបានជាប្ផ្សនកម្ួយននការវាយរនម្េត្បកាសនី យបត្ររកក
កម្ម។ បុប្នត មានការពិភាកាខេីម្ួយសតីពីការអនុវរតកុងប្ផ្សន
ន
ក១០.១។ បញ្ញ
ា ននគុណភាពត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មនិងវ ិធី សាស្តសតវាយរនម្េ

ត្រូវបានដេើកម្កពិភាកាជាយូរម្កដ

មានវ ិធី ប្ែេត្រឹ ម្ត្រូវដែើម្បីវាយរនម្េបញ្ញ
ា ដ

ើយបញ្ញ
ា គឺដៅដេើថាដរើ

ោះឬដទ្។ ជាការពិរមានវ ិធីសាស្តសតជាដត្ចើនកំ ពុងត្រូវបាន

ដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីវាយរនម្េគុណភាពនិងរនម្េ

ក់ព័នធរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ែេរនម្េដ

ោះ

ដៅប្រជាត្ទ្ពយសម្បរតិប្ែេមានរនម្េដសែាកិចា ប្ែេរត្ម្ូវឲ្យមានការវាយរប្ម្េដេើឱកាសដផ្សសងៗ និង
ប្ផ្សែកដេើដ

រុផ្សេជាដត្ចើន។ ដោយម្ិនគិ រពី វ ិធីសាស្តសតប្ែេបានដត្បើ អាចមានការដត្បៀបដធៀបេម្ែិរ

ដេើចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ មានគុណភាពខពស់ពីត្បដទ្ស
វ ិទ្ា ឬកំ

អងគភាព អនុត្បដភទ្បដចាក

ុងដពេដវោដផ្សសងៗគន។

ចាំបាច់ត្រូវផ្សតេ់ដសចកតីេម្ែិរម្ួយចំនួនពី វ ិធី សាស្តសដប្ែេបានដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីផ្សេ
ត ់ពិនុពី
ា គុណ

ភាពដៅកនុងប្ផ្សនកវ ិធី សាស្តសតននរបាយការណ៍

និ ងធា

ថាវ ិធី សាស្តសតត្រូវបានអនុវរតែូចគនចំដ

ោះឯក

សារទាំងអស់ប្ែេត្រូវបានសិកា។

៨.៥.៤ - ចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មតាម្រយៈការចំណាយដេើ R & D
ែូចប្ែេបានដេើកដ

ើងកនុងប្ផ្សនក

៨.៤.៦

មានវ ិធី ដត្ចើនដែើម្បីវាស់ប្វងការវ ិនិ ដោគ

ប្ែេ

ទាក់ទ្ងដៅនឹងការស្រសាវត្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ (R & D) ។ អនកវ ិភាគជាញឹកញាប់ ដម្ើេដៅដេើការ
ចំណាយរូបិយវរថុជាក់ប្សតងដេើ R & D ជាការវាស់ប្វងផ្សេត្បដោជន៍ម្ួយ ដផ្សសងដទ្ៀរ។ មាត្ទ្ីស

ទាំងពីរដនោះ អាចត្រូវបានរួម្បញ្ូា េគនដែើ ម្បីវាយរនម្េពីត្បសិទ្ភា
ធ ពកម្មវ ិធីស្រសាវត្ជាវ ឬត្បដទ្ស ដោយ
ដម្ើេដេើចំនួនការោក់

យដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេបដងកើរដ

ើងប្ផ្សែកដេើចំនួ នថ្វ ិកាប្ែេ

បានចំណាយដេើ R & D ។ ត្ទ្ឹសីគ
ត ឺ ថាចំនួនននការោក់

កយខពស់ទាក់ទ្ងនឹងការចំណាយនឹងបដងកើរ

ឲ្យមានការដត្បើត្បាស់រប
ូ ិយប័ណណត្បកបដោយត្បសិទ្ធភាព

ចំប្ណកឯចំនួនទាបននការោក់

កយ

បងាាញពី ភាពគមនត្បសិទ្ធភាព ឬពិបាកកនុងការបំប្េងការចំ ណាយថ្វ ិកាដៅជារកកកម្មជាក់ ោក់ ។
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៨.៥.៥ ភាគរយននសំណុំប្ែេ
ជាទ្ូដៅ សំណុំបី
អាដម្រ ិក អឺរប
ុ និងជបុន។

ក់ព័នធ

រួម្មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ
អាចដេើកដ

រកនុង ស

រែា

ើងថា មានត្បដទ្សដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេគួរបប្នថម្ដៅកនុងបញ្ជីជា

ទ្ូដៅ ឬត្បដទ្សប្ែេដត្ជើសដរ ើស គួរប្ផ្សែកដេើភាពខាេំងទាក់ទ្ងនឹងបដចាកវ ិទ្ាជាក់ោក់ ណាម្ួយ។
កនុងករណីណាម្ួយ ដម្ើេដេើភាគរយននសំណុំ ប្ែេមានត្បដទ្ស

ណិជជកម្មកុងវ
ន ិស័យដចាកវ ិទ្ាណាម្ួយ។

ជាក់ោក់ និងហាក់មានសកាតនុពេ
ដពេដម្ើេដេើអងគភាព

ក់ព័នធជាដត្ចើន អាចបងាាញពី

ក៏អាចបងាាញថាសំណុំបីប្ែេមានភាគរយខពស់

ហាក់ មានផ្សេ

ត្បដោជន៍រយៈដពេប្វងដៅកនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ាណាម្ួយ។
៨.៦ ត្បដភទ្ននការវ ិភាគបប្នថម្ប្ែេត្រូវបញ្ូា េ

ខណៈដពេប្ែេអនកវ ិភាគភាគដត្ចើ ន បញ្ូា េសថិរិកុង
ន PLRs សថិរិទាំងដ

សាស្តសតប្រម្ួយប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីផ្សតេ់នូវការយេ់ែឹងេម្ែិរដ
ដទ្ៀរ មានដៅកនុងជំពូកទ្ី ៦

ដ

ោះ ម្ិនប្ម្នជា វ ិធី

ោះដទ្។ កិ ចកា
ា រវ ិភាគដផ្សសង

ើយវ ិធីសាស្តសតទាំងដនោះជាដត្ចើ ន ត្រូវបានបញ្ូា េកនុង PLRs។ វ ិធី

សាស្តសតទាំងដនោះ មានកត្ម្ិរខពស់ និងជាទ្ូដៅរត្ម្ូវឲ្យមានការដត្បើត្បាស់ឧបករណ៍បប្នថម្ដទ្ៀរ ដត្ៅពី

កម្មវ ិធី ដរៀបចំជាបញ្ជី។ ឧបករណ៍សត្មាប់ ដធវើការវ ិភាគទាំងដនោះ ត្រូវបានបងាាញដៅកនុងប្ផ្សនក៩.១ នន
ម្គគុដទ្ាសន៍ដនោះ។

៨.៦.១ ឯកសារដោង និងបណា
ត ញស

រកកករ

បណា
ត ញវ ិភាគត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៦.៨ ការវ ិភាគ

ក់ព័នភា
ធ គដត្ចើន ទាក់ទ្ងនឹងការ

បដងកើរ PLRs ប្ែេមានអាគរោានរវាងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ និងបណា
ត ញស
បណា
ត ញអាគរោាន

ការរកកករ។

ក់ព័នន
ធ ឹងការត្បដម្ើ ដម្ើេនូវអាគរោានដៅម្ុខនិងដៅដត្កាយរវាងការ

ចងត្កងឯកសារជាដត្ចើនកនុងត្បធានបទ្ណាម្ួយ។

ការវ ិភាគអាគរោានជាទ្ូដៅ

ចាប់ដផ្សតើម្ជាម្ួយ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្រម្ួយ ជាឬសគេ់ និងបងាាញអាគរោានដៅម្ុខនិង ដៅដត្កាយពី ឯកសារ
ឬសគេ់ដនោះ។ ប ា ប់ ម្ក អាចបប្នថម្ជំ
ផ្សាុយពី ការបងាាញទ្ំ

ក់ទ្ំនងពីជំ

ន់

ន់ម្ួយដៅជំ

បុប្នតពួកវា ត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាជាឬសគេ់ថ្ីម ប្ែេ
ន់ម្ួយដទ្ៀរជាម្ួយនឹងឯកសារប្ែេមានេកេណៈ

រួម្។

ជាម្ួយនឹងែាត្កាម្បណា
ត ញ

ឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ

ម្ួយ និងជាចំណងម្ួយរវាងឯកសារដពេម្ុននិងដត្កាយ

ជាចំណុចត្បសពវ

ប្ែេត្រូវបានវរំណាង ដោយម្ិនគិរពី
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ដពេប្ែេបានដកើរដ

ើង និងថាដរើវាជាប ា រ់ ឬមានទ្ំ

ក់ទ្ំនងផ្ទាេ់រវាងចំណុចត្បសពវនីម្ួយៗ។

ដៅកនុងទ្ត្ម្ង់ ដនោះ ទ្ំ

ក់ទ្ំនង ត្រូវបានបងាាញ ដទាោះបីជាអាគរោាន រ ំេងជំ

ន់ ដត្ចើនក៏ដោយ។

ជាម្ួយនឹងការបងាាញប្បបដនោះ ឯកសារដៅ seminal ឬ Lynch ប្ែេត្រូវបានដធវើអាគរោានពី ដពេ
ម្ួយដៅដពេម្ួយ អាចត្រូវបានកំណរ់ ដោយម្ិនគិរពីទ្ំ
ជាម្ួយនឹ ងការត្បម្ូេផ្សតំុធំៗ

ក់ទ្ំនងផ្ទាេ់ឬម្ិនផ្ទាេ់ ។

អាចមានចំណុចត្បសពវដត្ចើន

ដ

ើយការបងាាញបណា
ត ញ

អាគរោានផ្ទាេ់ អាចមានភាពម្មាញឹក និ ងពិ បាកកនុងការបកស្រសាយ។ ដែើម្បីដោោះស្រសាយបញ្ញ
ា ដនោះ
អនកផ្សតេ់ឧបករណ៍ជាដត្ចើន ចងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ព័នធជាត្កុម្ ប្ផ្សែកដេើការ

ទ្ទ្ួេសិទ្ិធ ប ា ប់ម្កដត្បើត្បាស់ដឈាមោះអងគភាពជាសាេកចំណុចត្បសពវ។ វ ិធី សាស្តសតដនោះការ់បនថយ
ចំនួនចំ ណុចត្បសពវ និងផ្សតេ់នូវភាពេម្ែិរពីទ្ំ
បណា
ត ញស
ត្ពម្ទាំងទ្ំ

ក់ ទ្ំនងេែបំផ្សុរននអងគភាព និ ងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា។

រកកករបានបងាាញពីភាពែូចគនទាំងគុណភាព ចំណុចត្បសពវនិងទ្សសនវ ិស័យ

ក់ទ្ំនងប្ែេម្ិនអាស្រស័យដេើការរភាជប់ ដោយផ្ទាេ់។ បុប្នតរកកករនីម្ួយៗ ត្រូវបានដត្បើ

ត្បាស់ជាចំណុចត្បសពវ

ប្ែេខុសពី ដេខត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ឬអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ។

ឯកសារ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅប្រជាត្បភពននទ្ិនន
ន ័យរកកករ បុ ប្នតកុងករណ
ន
ី ដនោះ អនកវ ិភាគ ដម្ើេដេើ
ទ្ំ

ក់ទ្ំនង ែូចជា សិសសនិងសាស្តសាតចារយ រវាងបុគគេ។ ការវ ិភាគត្បដភទ្ដនោះ អាចរួម្បញ្ូា េជា

ចំណុចត្បសពវសត្មាប់អក
ន ទ្ទ្ួេសិទ្ិធផ្សងប្ែរ ដែើម្បីបងាាញចេ

ននបុគេ
គ សំខាន់ ៗ ពីអងគភាពម្ួយ

ដៅអងគភាពម្ួយដទ្ៀរ។ កិចាត្ពម្ដត្ពៀងពិដត្គោះដោបេ់និងភាពជានែគូ អាចត្រូវបានកំណរ់ផ្សងប្ែរ
តាម្វ ិធីដនោះ ដោយដម្ើេដេើទ្ំ

ក់ទ្ំនងរវាងបុគេ
គ ប្ែេ

ក់ព័នធនឹងអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធដត្ចើន

ការត្ពួយបារម្ភធំបំផ្សុរសត្មាប់ អក
ន វ ិភាគប្ែេដធវើការជាម្ួយឧបករណ៍វ ិភាគបណា
ត ញ

ព័នធនឹងបណា
ត ញប្ែេមានចំណុចត្បសពវដត្ចើន។
អរិថ្ិជន
ត្រូវបានដធវើដ

គនេឹោះដែើម្បីបដងកើរែាត្កាម្

គឺត្រូវការ់បនថយចំនួនចំណុចត្បសពវប្ែេអាចមានចំដ
ើង ដោយការចដត្មាោះ ប្ផ្សែកដេើចំនួនឯកសារ

ក់

ប្ែេអាចយេ់ែឹងពី

ោះអនកដត្បើ ត្បាស់។

ដនោះជាទ្ូដៅ

ោះប្រ ទ្ិននន័យប្ែេដកើរដ

ើងោង

ក់ព័នធនឹងវា។ វានឹងេុបបំបារ់ ចំណុចត្បសពវប្ែេរួម្ចំប្ណករិចរួចកនុងបញ្ញ
ា

ដនោះ។ អាចដធវើការចដត្មាោះផ្សងប្ែរដេើចំនួនននការដកើរដ

ើង ប្ែេកំណរ់ចុង។

ការវ ិភាគបណា
ត ញអាចជាបដចាកដទ្សបងាាញែ៏មានអនុភាពម្ួយ

ទាំងស្រសុងននអនកេក់ភាគដត្ចើន
សងឃឹម្ថា ឧទា

គឺ

ក់ព័នធនឹងចំណុចត្បសពវប្ែេរំណាង។

អនកវ ិភាគ អាចសដត្ម្ច ែូចជា កត្ម្ិរចំនួនចំណុចត្បសពវ ចំដ
ដហាចណាស់បីែង

ក់ ។

បុប្នតវាម្ិនអាចទ្ទ្ួេបាន

ប្ែេបដងកើរឧបករណ៍កនុងការវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។

រណ៍ននម្ុខងារត្បដភទ្ដនោះជាដត្ចើនដទ្ៀរ នឹ ងមានដៅកនុងដពេអ

គរ។

150

៨.៦.២ ប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរ
ការគូសប្ផ្សនទ្ីដគេគំនិរ មានការ

ក់ព័នន
ធ ឹងការចងជាចដងាកម្ ឬចំណារ់ ថានក់ ដោយសារ

ជាទ្ូដៅ វាចាប់ដផ្សតើម្ពីវ ិធី សាស្តសតម្ួយកនុងចំ ដណាម្វ ិធីសាស្តសតទាំងដនោះ បុប្នតមានការបប្នថម្ធារុដផ្សសង
អរតសញ្ញាណននភាពស្រសដែៀងគនរវាងត្បដភទ្ប្ែេបានបដងកើរដ
ព័នធនឹងការចងឯកសារជាចដងាកម្ឬជាចំណារ់ថានក់

ើង ដៅដេើកិចកា
ា រ។ ឧបករណ៍

និងដរៀបចំ ឯកសារទាំងដ

ោះជា

2D

ក់

ដោយ

ពិចារណាដេើភាពស្រសដែៀងគនននឯកសារឬចដងាកម្ ប្ែេទាក់ ទ្ងគនដៅវ ិញដៅម្ក ដៅកនុងបណំុត ទាំង
ម្ូេ។ ឯកសារប្ែេមានធារុរម្
ួ ោក់កុងចដងា
ន
ក ម្ជាម្ួយគន ចំប្ណកឯឯកសារប្ែេមានេកេណៈ
ខុសគន

កិចកា
ា រវ ិភាគដនោះមានដៅកនុងប្ផ្សនក៦.៥។

ោក់ដៅឆ្ាយពីគន។

ការដត្បើ ត្បាស់ស្រសទាប់ រម្
ួ

ជាម្ួយនឹងប្ផ្សនទ្ី ដគេគំនិរ មានដៅកនុងប្ផ្សនក៦.៦។ ប្ផ្សនទ្ី ដគេគំនិរភាគដត្ចើន ចាប់ដផ្សតើម្ជាម្ួយ
ការចងជាចដងាកម្ ឬជំហានប្ែេសិកាដោយមាសុីនប្ែេែំដណើរការដោយខេួនឯង។

ដោយសារមានអ័កស X និង Y ដៅដេើប្ផ្សនទ្ី ដគេគំ និរភាគដត្ចើន អនកដត្បើត្បាស់ជាដត្ចើន គិរ

ថាការបងាាញទាំងដនោះ មានេកេណៈែូចជា Scatterplot ប្ែេ extrapolating រវាង អ័កស X និង Y
អាចកំណរ់ពីចដ េ ោះទ្ំដនរដៅដេើប្ផ្សនទ្ី។ ជាក់ប្សតងគឺគមនអ័កស X និង Y
ដ

ើយចមាាយរវាងឯកសារប្ែេរំណាងដោយចំណុច

ដៅឯកសារម្ួយដទ្ៀរ
ែូដចនោះ ចមាាយ

ដ

ក់ព័នន
ធ ឹងប្ផ្សនទ្ី ដទ្

គឺ ប្ផ្សែកដេើភាពស្រសដែៀងគនននឯកសារម្ួយ

ើយដត្បៀបដធៀបឯកសារដផ្សសងដទ្ៀរទាំងអស់ដៅកនុងការត្បម្ូេផ្សតំុដ

ក់ព័នធ ប្ផ្សែកដេើការចងត្កងឯកសារ ដ

ោះ។

ើយការសនមរ់ ជាទ្ូដៅ ម្ិនអាចដធវើបានដ

ោះ

ដទ្ អំពីត្បដភទ្ឯកសារ ប្ែេត្រូវកំណរ់និងចដ េ ោះទ្ំដនរ ដៅដេើប្ផ្សនទ្ី។
ដៅដពេប្ែេប្ផ្សនទ្ី និងការដរៀបចំ ឯកសារ ត្រូវបានផ្សតេ់ឲ្យកនុងទ្ត្ម្ង់ 2D ទ្ត្ម្ង់ 3D ត្រូវបាន

បញ្ូា េកនងែង់សុីដរឯកសារ។ ចដងាកម្រ ឹងបំផ្សុរ កនុងត្កុម្ឬចំនួនឯកសារ ប្ែេមានដៅកនុងត្កុម្ នឹង
ត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីបងាាញពី ត្កុម្ប្ែេមានចំនួនឯកសារដត្ចើនបំផ្សុរដៅកនុងត្កុម្។
សណា
ា នននប្ផ្សនទ្ី

ដនោះរំណាងដោយការបងាាញពីការដកើនដ

ើងែេ់ចំណុចកំពូេ

ដៅដេើ

បងាាញដោយ

ការដត្បើត្បាស់ពណ៌ខុសៗគន។ ប្ផ្សនទ្ីជាដត្ចើន ជាពិដសសប្ផ្សនទ្ី ប្ែេអាស្រស័យដេើវ ិធី សាស្តសតចងជា
ចដងាកម្

ក៏ផ្សេ
ត ់នូវប្ខសវណឌដៅដេើែាត្កាម្ផ្សងប្ែរ។

ចមាាយរវាងចំណុចឯកសារ។
ដៅដពេប្ែេ

ជាទ្ូដៅ

ប ា រ់ទាំងដនោះត្រូវបានគូរប្ផ្សែកដេើ

ចមាាយរវាងចំ ណុចនិងចំ ណុចជិរបំផ្សុរ

កំណរ់ ពីត្ពំប្ែនននប ា រ់។

ួសចំណុចចាប់ដផ្សតើម្ ប ា រ់ត្រូវបានគូររវាងចំណុចទាំងពីរ។ ដ

វណឌត្បសពវជាម្ួយត្កុម្ជាដត្ចើនដៅដេើប្ផ្សនទ្ី បងកប់នូវទ្ំ
ដនោះម្ិនប្ម្នជាករណីដ

ោះដទ្ ដ

ើយដគសនមរថា ប្ខស

ក់ទ្ំនងរវាងត្កុម្ទាំងដនោះ បុប្នតជាទ្ូដៅ

ើយប ា រ់ ទាំងដនោះ ជាធម្មតា ប្ផ្សែកដេើការរាយឯកសារ។
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មានចំណុចសំខាន់ម្ួយចំនួនកនុងការបដងកើរប្ផ្សនទ្ី ដគេគំនិរ ប្ែេមានេកេណៈងាយស្រសួេ

កនុងការបកស្រសាយដោយអរិថ្ិជន។

ទ្ីម្ួយ

ក់ព័នន
ធ ឹងការដត្ជើសដរ ើស

បដងកើរវុ ិចទ្័រប្ែេនឹងត្រូវបានដត្បៀបដធៀបរវាងឯកសារ។

កយប្ែេដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បី

ដៅដពេដធវើការជាម្ួយ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងម្ូេ ការវ ិភាគត្បដភទ្ដនោះ គួរត្រូវបានកត្ម្ិរចំដ

អរថបទ្ឯកសារ
ោះប្ផ្សនកម្ួយចំនួននន

ឯកសារ ែូចជាដសចកតីអោះអាង ឬចំណងដជើងនិងខេឹម្សារសដងេប។ ដធវើការជាម្ួយនឹងអរថបទ្ទាំងម្ូេ
អាចដធវើឲ្យមានការភាន់ ត្ច

ំត្បព័នធ

ដោយសារមានប្ផ្សនកជាដត្ចើន

ប្ែេនិោយអំ ពីរកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ

ប្ែេផ្សាុយពី អី ប្វ ែេត្គបែណតប់ ដោយរកកកម្ម។

ដទ្ៀរ ដៅដពេដធវើការជាម្ួយអរថបទ្ទាំងម្ូេ
អនកដត្បើ ត្បាស់ អាចដត្ជើសដរ ើស

កយជាដត្ចើនដែើម្បីដត្ជើសដរ ើសម្កដត្បើ ។

កយបញ្ាប់(stopwords)បប្នថម្ដេើការកំណរ់ ប្ផ្សនទ្ី របស់ខួន។
េ

កយប្ែេគមនអរថន័យ ដ

ោងខាេំងែេ់េទ្ធផ្សេននការចងជាចដងាកម្
ដោយសារ

ត្បសិនដបើ

ើយ

កយទាំងដ

កយទាំងដនោះ អាចមានឥទ្ធិពេ
ោះ

កយទាំងដនោះម្ិនបានផ្សតេ់ជាចំដនោះែឹងទាក់ទ្ងនឹងត្បធានបទ្ដ

គូសប្ផ្សនទ្ី ទាំងអស់ មាននូវបញ្ជី

កយគមនអរថន័យ

បដចាកវ ិទ្ាប្ែេកំពុងត្រួរពិនិរយ។

កយបញ្ាប់ ជាម្ួយឧបករណ៍

ដទ្ៀរឬជាអចិនន្តនតយ៍។ ការប្កប្ត្ប

ើយ។ ដសាើរប្រឧបករណ៍

ើកដម្ើេផ្សងប្ែរដេើេទ្ធផ្សេែំបូង និងកំណរ់អរតសញ្ញាណ

កយដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេម្ិនបប្នថម្អរថន័យដេើ
បានបប្នថម្ដៅកនុងបញ្ជី

ិ រ
ត្រូវបានបញ្ូា េកនុងវុចទ្័

កយបញ្ាប់ សង
ត ់ោរ ែូចជា "the" "និង" "a" និង

ដផ្សសងដទ្ៀរ បុប្នតអនកដត្បើត្បាស់អាចត្កដ

ដេើសពីដនោះ

កយប្ែេបានដត្ជើសដរ ើសដោយ algorithm បដងកើរជា

វុ ិចទ្័រ ប្ែេវាជាការត្បដសើរផ្សងប្ែរ ដោយសារមាន
កយបញ្ាប់ ក៏សំដៅផ្សងប្ែរែេ់

ែូចជាត្បវរតិននការបដងកើររកកកម្ម

កយថ្មីអាចត្រូវ

ប្ផ្សែកដេើម្ូេោានប្ផ្សនទ្ី ម្ួយដៅប្ផ្សនទ្ី ម្ួយ

កយបញ្ាប់ ផ្សតេ់ែេ់អនកវ ិភាគនូវម្ដធាបាយប្ែេមានឥទ្ធិពេដេើ

ការោក់ឯកសារដេើប្ផ្សនទ្ី ដគេគំនិរ។
ចុងបញ្ាប់

ដៅដពេប្ែេអនកវ ិភាគយេ់ថាត្បព័នធបានចងឯកសារជាចដងាកម្បានេែដ

ពួកដគអាចផ្ទេស់បូរសញ្ញ
ត
ា ដៅដេើប្ផ្សនទ្ី ែូដចនោះពួកដគអាច្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពី
ត្បាស់ដោយភាគី
ដម្ើេដៅដេើ
ប្

កចំដ

ើយ

កយបដចាកដទ្សប្ែេបានដត្បើ

ក់ព័នធនន PLR ។ ត្បព័នភា
ធ គដត្ចើនបដងកើរសញ្ញាដៅដេើប្ផ្សនទ្ីទាំងដនោះ ដោយ

កយទាំងដ

ោះញឹកញាប់

ជាពិដសសត្បសិនដបើ

កយទាំងដ

ោះ

មានេកេណៈដោយ

ោះចដងាកម្ណាម្ួយ។ ដពេខេោះ ការងារទាំងដនោះដធវើបានោងេែ បុប្នតជាទ្ូដៅ

កយសញ្ញា

មានេកេណៈទ្ូដៅដពក និងម្ិ នបាន្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពីខឹេម្សារននចដងាកម្ដទ្។ ជាការពិរ ចដងាកម្អាចដធវើ
បានោងេែ បុប្នតសញ្ញាម្ិនេែ អាចដកើរដ
ដ

ើងែំបូង ដ

ើយវាជាដរឿងប្រម្ួយគរ់ ប្ែេអរិថ្ិជនដម្ើេ

ើញ។ ត្បសិនដបើសញ្ញា ម្ិនេែ និ ងម្ិនបាន្េុោះបញ្ញ
ា ង
ំ ពី ត្បដភទ្ប្ែេមានអរថន័យ អរិថ្ិជន អាច
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បារ់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ ឬ ជំដនឿថា ប្ផ្សនទ្ី ម្ិនមានន័យដពញដេញ។ សញ្ញា អាចមានការផ្ទេស់បូរដ
ដៅកនុងឧបករណ៍គូសប្ផ្សនទ្ី ភាគដត្ចើន ដ

ើយគួរដធវើដៅដេើម្ូេោានចដងាកម្ម្ួយដៅចដងាកម្ម្ួយដទ្ៀរ

ដោយពិនិរយដម្ើេចំណងដជើងឯកសារនីម្ួយៗ។
៨.៦.៣ ការកំណរ់ពីបញ្ញ
ា /ែំដណាោះស្រសាយ
ការដត្បើការវ ិភាគ semantic ប្ផ្សែកដេើកម្មវរថុ សកម្មភាព ដគេបំណង ដែើម្បីកសាងម្ូេោាន

ចំដណោះែឹង ប្ផ្សែកដេើបណំុត ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក ៦.៩ ។ ការដត្បើការ
វ ិភាគ semantic ដែើម្បីជួយកសាង និ ងត្បម្ូ េផ្សតំុត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា មាន ដៅកនុងប្ផ្សនក៨.៣.៥។ ការ

ត្បម្ូេផ្សតំុបញ្ញ
ា ពីឯកសារដផ្សសងៗ អាចត្រូវបានរំណាងជាម្ូេោានចំដណោះែឹង និងអាចផ្សតេ់ែំដណាោះ

ស្រសាយសកាតនុពេជាដត្ចើនដទាោះជាវាគមនដៅកនុងឯកសារប្រម្ួយ។ដៅដពេប្ែេការវ ិភាគ semantic
បានបដងកើរជាត្បដភទ្កនុងត្បធានបទ្ប្ែេ

ក់ព័នធ គឺវាអាចរាប់ចំនួនឯកសារ

ន័យដនោះ វាែូចគននឹងការបងាាញត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា។

ជាជដត្ម្ើស ម្ូេោានចំដណោះែឹង អាចត្រូវបានរំណាងជាបញ្ញ
ា ដ

ក់ព័នធនីម្ួយៗ។ កនុង

ើយែំដណាោះស្រសាយរបស់វា

សត្មាប់ជាការរំ ណាងដៅកនុង PLR ។ ម្ដធាបាយែ៏េែ សត្មាប់ បងាាញបញ្ញ
ា /ែំដណាោះស្រសាយ អាច
ដ

ើញមានជាម្ួយនឹងការដត្បើត្បាស់ប្ផ្សនទ្ីគំនិរ។

ខាងដត្កាម្87

ប្ផ្សនទ្ីគំនិរ

Wikipedia មាននិយម្ន័យអំពីប្ផ្សនទ្ីគំនិរ ែូច

គឺជាែាត្កាម្ប្ែេត្រូវបានដត្បើដែើម្បីបងាាញពីគដត្មាងព័រ៌មាន។ ប្ផ្សនទ្ីគំនិរ

ជាទ្ូដៅ ត្រូវបានបដងកើរដ
កយនិងដគេគំនិរប្ែេ

ើង ជុំ វ ិញ

កយ ឬអរថបទ្ប្រម្ួយ ោក់ដៅចំកណា
ត េ ប្ែេបប្នថម្គំនិរ

ក់ព័នធ។ ត្បដភទ្ភាគដត្ចើន ប្បកដចញពីចំណុចកណា
ត េ និងត្បដភទ្ភាគ

រិច ជាអនុសាខាននសាខាធំ ។ ត្បដភទ្ អាចរំណាងដោយ
ទាក់ទ្ងដៅនឹង
ចំដ

កយ គំនិរ ភារកិចា ឬធារុដផ្សសងដទ្ៀរ

កយគនេឹោះឬគំនិរកណា
ត េ។

ោះវ ិធីសាស្តសតដនោះ ត្បធានបទ្ អាចត្រូវបានដត្បើជាចំណុចកណា
ត េ បញ្ញ
ា ប្ែេដេើកដ

ើង

ពី ត្បដភទ្ចម្បងប្ែេប្បកដចញ ឬជាសាខាននចំណុចកណា
ត េ និងែំដណាោះស្រសាយ ប្ែេដត្បើត្បាស់គឺ
ជាអនុសាខាននត្បដភទ្សាខាធំឬទ្ូោយ។
៨.៦.៤ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកំពូេប្ែេត្រូវពិចារណាភាេម្ៗ

87

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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ខណៈដពេប្ែេការវ ិភាគភាគដត្ចើន ត្រូវបានដធវើដ

ើងជាេកេណៈមាត្កូ ែូចបានដរៀបរាប់កុង
ន

ប្ផ្សនក ៧.២ អនកវ ិភាគ ជាដរឿយៗ ជួបត្បទ្ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ព័នធជាពិដសស នឹងរត្ម្ូវ

ការរបស់អងគភាពប្ែេទាក់ទ្ងនឹងការដសនើសុំ PLR។ ដៅដពេប្ែេបញ្ញ
ា ដនោះបានដកើរដ
ប្រដេើកដ

ើងពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងដនោះ

ដេើឯកសារទាំងដនោះ ដោយម្ិនចាំបាច់ ដោងត្រ

ែូដចនោះអរិថ្ិជននឹងមានព័រ៌មានម្ួយចំនួនភាេម្ៗ
ប់ដៅទ្ិនន
ន ័យដែើម្

ឯកសារត្បដភទ្ដនោះត្រូវបានចារ់ទ្ុកថាមានសារៈសំខាន់ ចំដ
ត្បសិនដបើ ឯកសារទាំងដ

ោះ

ដ

រុ ណាម្ួយឬម្ូេដ

រុ ដផ្សសងដទ្ៀរ។

អនុត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ាប្ែេ
ម្ួយ

ោះម្ូេដ

រុជាដត្ចើន ជាពិដសស

ឬរំណាងត្បកាសនីយបត្រ

ក់ព័នធនឹងភាគីប្ែេជាប់ទាក់ទ្ងនឹង PLR សត្មាប់ម្ូេ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងដនោះ

តារាងប្ែេរួម្មានព័រ៌មានសតីពីអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ រកកករ
ចំនួនអាគរោានដៅម្ុខ ត្កុម្

ក់ព័នន
ធ ឹងគដត្មាង។

មានត្បភពម្កពីគូត្បកួរត្បប្ជងចម្បងៗ

រកកកម្មប្ែេមានរនម្េចម្បងៗ ពីអងគភាព

ើង ដគប្រង

គួរត្រូវបានសដងេបកនុង

ឆ្នំដបាោះពុម្ពផ្សាយ កាេបរ ិដចឆទ្ផ្សុរកំណរ់

ុនប្ែេបានដធវើអាគរោានដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងត្បដភទ្ឬ
ក់ព័នធនឹងឯកសារ។ ត្បសិនដបើអាច ដសចកតីអោះអាងែំបូង ឬទ្ត្ម្ង់ណា

ឬដសចកតីសដងេបដសចកតីអោះអាង

បត្ររកកកម្មទាំងដនោះ។

ក៏ អាចត្រូវបានបញ្ូា េដៅកនុងដសចកតីសដងេបននត្បកាសនី យ

៨.៧ ការសរដសរ និងការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរបាយការណ៍ និងទ្ិនន
ន ័យភាជប់

ដៅដពេប្ផ្សនកននសមាសធារុទាំងដនោះត្រូវបានត្បម្ូ េផ្សតំុ វាជាដពេសត្មាប់ អនកវ ិភាគដែើម្បីបក

ស្រសាយពី េទ្ធផ្សេនិងសដត្ម្ចពិនិរយដេើដសចកតីេម្ែិរ
ដៅអនកដធវើដសចកតីសដត្ម្ច និ ងភាគី

ប្ែេនឹងប្ចករ ំប្េកផ្សេប្ែេសដត្ម្ចបាន

ក់ ព័នធដៅកនុងគដត្មាង PLR ។

៨.៧.១ ការសរដសររបាយការណ៍
ការសរដសររបាយការណ៍ គួរជាប្ផ្សនកននេទ្ធផ្សេ
បញ្ូា េប្ផ្សនក ែូ ចខាងដត្កាម្៖


ដសចកតស
ី ដងេប

-

ក់ព័នធនឹងការបញ្ាប់គដត្មាង PLR និងគួរ

ប្ែេការសិកាចម្បងៗ

និងការអដងរក ប្ែេ ក់ព័នធ

ប្ែេបាន្េោះុ

បញ្ញ
ា ង
ំ ពីដគេបំណងននរបាយការណ៍ គួរត្រូវបានប្ចករ ំប្េក។ ដនោះអាច ជាប្ផ្សនកប្រ
ម្ួយគរ់ប្ែេដគអានេម្ែិរ ែូដចនោះគួ របញ្ូា េការរកដ


ើញចម្បងៗទាំងអស់។

ដសចកតីដផ្សតើម្ - គួរផ្សតេ់នូវត្បវរតិ ឬគនេឹោះកនុងការដរៀបចំ PLR និងបងាាញប្ផ្សនកសំខាន់ ៗនន
របាយការណ៍ែេ់អក
ន អាន។
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សាវតាននដចាកវ ិទ្ា - ដសចកតីពិពណ៌

សដងេបននវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា ប្ែេត្រូវសិកា។

ប្ផ្សនកដនោះ គួរបញ្ូា េផ្សងប្ែរនូវការកំណរ់ននអនុត្បដភទ្ដផ្សសងៗដទ្ៀរប្ែេត្រូវបានដត្បើ
ត្បាស់កុង
ន PLR ត្បសិនដបើ បានកំណរ់ ។


សាវតាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - អនកអានភាគដត្ចើន ជាពិដសស

យកត្បរិបរតិ បទ្

ពិដសាធន៍ដៅមានកត្ម្ិរជាម្ួយនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងព័រ៌មានត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្ម
ត្បហាក់ ត្បប្


ម្ូេដ

គួរបញ្ូា េនូ វដសចកតីពិពណ៌

សដងេបពី វ ិស័យដនោះ

ប្ែេមានេកេណៈ

េនឹងសាវតាប្ែេមានដៅកនុងម្គគុដទ្ាសន៍ទាំងដនោះ ។

រុននការបដងកើរ PLR - ដគេបំណងនិងដគេដៅននការបដងកើរ PLR គួរ

បញ្ញ
ជ ក់ ឲ្យចាស់ដៅដែើម្ែំបូងននឯកសារ

ដោយសារវានឹងផ្សតេ់នូវពុទ្ិែ
ធ េ់អនកអាន

សត្មាប់ការពិចារណាឯកសារប្ែេដៅសេ់។


រនម្េដសែាកិចា

ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្- ដោយម្ិនគិរអំពីដគេបំណងម្នុសសជារិ ដៅ

ពីដត្កាយ PLR ប្រងប្រមានសមាសធារុ
របស់អងគភាព។

ិរញ្ា វរថុ

ក់ព័នធនឹងការសដត្ម្ចចិរតចម្បងៗ

ព័ រ៌មានជាម្ូេោានម្ួយចំនួនអំពីរនម្េដសែាកិចាដៅពីដត្កាយឧសា

កម្ម ឬត្បធានបទ្ ប្ែេផ្សដេ់បរ ិបទ្សំខាន់ ែេ់របាយការណ៍។



វ ិធី សាស្តសត - មានបញ្ញ
ា បួនប្ែេគួរត្គបែណតប់ដៅទ្ីដនោះគឺៈ

o យុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ-ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៨.២
o ែំដណើរការទ្ិនន
ន ័យ - ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៨.៣

o ការវ ិភាគ ឬវ ិធីសាស្តសតការងារប្ែេត្រូវដត្បើត្បាស់ - ែូចបានពិ ភាកាដៅកនុង
ប្ផ្សនក៨.៤-៨.៦ និងមានបងាាញកនុងជំ ពូកទ្ី ៦

o បញ្ញ
ា និងការកត្ម្ិរ-ប្រងប្រមានការសនមរ

និងការបងាាញប្ែេគួរប្ចករ ំប្េក

អំពីភាពអាចរកបាន និងការដត្បើត្បាស់ទ្ិនន
ន ័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង
រដបៀបបកស្រសាយ។ ទាំងដនោះគួរត្រូវបានត្គបែណតប់ដៅទ្ីដនោះ។


ប្ផ្សនកវ ិភាគ - ត្កា

ិច
វ តារាងប្ែេ

ក់ព័នធ និងការវ ិភាគរួម្ ការពនយេ់េម្ែិរនិងការ

អនុវរតទ្ិននន័យ។


ធនធានបប្នថម្ - ត្បភពដផ្សសងដទ្ៀរប្ែេអនកអានអាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីរកព័រ៌មានបប្នថម្
និងដសចកតីេម្ែិរពីត្បភពដផ្សសងៗ ដៅដេើត្បធានបទ្។
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សននិោាន - ដសចកតីសដងេបននការរកដ
ចំដ

ោះសកម្មភាព

ើញចម្បងៗនិងសុីជដត្ៅ រួម្ជាម្ួយអនុសាសន៍

ក់ព័នធនឹងដគេបំណង និងកម្មវរថុននរបាយការណ៍។

PLRs ភាគដត្ចើនមានកត្មាស់ពី ២០ ដៅ ៤០ ទ្ំព័រ ដៅដពេមានកត្មាស់ត្កាស់ គួ រម្
ួ
បញ្ូា េត្កា

ិច
វ និងតារាងសំខាន់ ៗទាំងអស់។ ែូចបានពិភាកាដៅកនុងប្ផ្សនក៥.២ ដគេបំណងចម្បង

នន PLR គឺដែើម្បីជួយែេ់ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចរបស់អងគភាព និងគួរជួយែេ់
ត្គប់ត្គងកនុងការសដត្ម្ចចិរតបានឆ្ប់រ
មានេកេណៈេម្ែិរដពក

យកត្បរិបរតិឬអនក

័ស។ ត្រូវមានរុេយភាពរវាងរបាយការណ៍ ដ

ប្ែេអាចម្ិនត្រូវបានដគអាន

េគឺម្ិនត្រូវ

ឬជារបាយការណ៍ប្ែេម្ិនមានេកេណៈ

េម្ែិរត្គប់ត្គន់ ប្ែេម្ិនមានត្បដោជន៍សត្មាប់ការដធវើដសចកតីសដត្ម្ច។
៨.៧.២ ដបាោះពុម្រព បាយការណ៍ និងទ្ននិន័យភាជប់
េកេណៈ PLR ត្រូវបានផ្សតេ់ដៅភាគី
ដៅខណៈដពេប្ែេកំពុងដរៀបចំ គដត្មាង

ក់ព័នធ គឺជាធារុម្ួយប្ែេគួរឲ្យមានការត្ពម្ដត្ពៀងគន
និងម្ុនដពេចាប់ ដផ្សតើម្កិចកា
ា រណាម្ួយ។

៥.២.១ ក៏មានការពិភាកាម្ួយចំនួនដេើប្បបបទ្ននការសិកា
PLR

ដ

ដៅកនុងប្ផ្សនក

ក់ព័នន
ធ ឹងដគេដៅទ្សសនិកជន នន

ើយគួរពិចារណាដៅដពេសដត្ម្ចចិរតថាដរើទ្ត្ម្ង់ឯកសារសរដសរេម្ែិរ

ឬទ្ត្ម្ង់ជាបទ្

បងាាញពីេទ្ធផ្សេ ជាការសម្ស្រសប។ អនកសដត្ម្ចចិរេ
ត ម្ែិរ ប្រងប្រចង់ ឲ្យមានទ្ត្ម្ង់ ឯកសារសរ
ដសរប្វង ចំប្ណកឯអនកពិចារណា ចង់បានទ្ត្ម្ង់ការ់ជាឯកសារបទ្បងាាញ។
ទាំងដនោះ ជាម្គគុដទ្ាសន៍សត្មាប់ដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ

ជាម្ួយរបាយការណ៍កនុងការរ ំពឹងទ្ុក ប្ែេនឹងជារបាយការណ៍ប្ែេបដងកើរដ

ើង

ើយ

ក់ព័នធនឹងគដត្មាង

។ កនុងកាេៈដទ្សៈម្ួយចំនួន របាយការណ៍ គឺជាេទ្ធផ្សេប្រម្ួយគរ់ បុ ប្នតកុងករណ
ន
ី ជាដត្ចើ ន អនក
វ ិភាគ នឹងផ្សតេ់ទ្ិននន័យប្ែេបានដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីដធវើការវ ិភាគ។ ត្បសិនដបើអាច អនកវ ិភាគអាចសដត្ម្ច
ផ្សងប្ែរកនុងការផ្សាុកទ្ិននន័យដៅកនុងឧបករណ៍អនតរកម្ម

ប្ែេនឹងអាចឲ្យអនកអានប្សវងយេ់ពីបរ ិបទ្។

ខណៈដពេប្ែេអនកវ ិភាគ គឺជាបុគេ
គ ចម្បងកនុងការផ្សតេ់ការយេ់ែឹងេម្ែិរែេ់អនកដត្បើ ត្បាស់ ជា
ពិដសសអនកគិរវ ិភាគ នឹងដពញចិរតកុងការទ្ទ្ួ
ន
េបានឧបករណ៍និងទ្ិននន័យដែើម្បីពិចារណាដោយខេួន
ឯង។ ឧបករណ៍វ ិភាគជាដត្ចើន ប្ែេបានដរៀបរាប់ កុងប្ផ្សន
ន
កទ្ី ៩.១ ផ្សតេ់ែេ់ "អនកអាន" ឬ េកេណៈ
ឧបករណ៍ែ៏សាម្ញ្ា ប្ែេអាចជួយែេ់អនកដត្បើត្បាស់ចុងដត្កាយ។
៨.៧.២.១ ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរបាយការណ៍
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PLRs ត្រូវបានបដងកើរដ

ើងកនុងទ្ត្ម្ង់សរដសរដផ្សសងៗជាដត្ចើ ន។ សត្មាប់ ដគេបំណងននម្គគុ

ដទ្ាសន៍ទាំងដនោះ ទ្ត្ម្ង់សរដសរ ត្រូវបានប្បងប្ចកជាទ្ត្ម្ង់ប្វង និងទ្ត្ម្ង់បទ្បងាាញ។

ការដពញនិយម្ឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វង គឺការដត្បើត្បាស់ ទ្ត្ម្ង់ Portable Document Format ឬ
PDF ។ បដងកើរែំបូងដោយ Adobe ទ្ត្ម្ង់ PDF អាចបដងកើរឲ្យមានទ្ត្ម្ង់ឯកសារប្វង ប្ែេអាចដបើក
ដម្ើេបានត្គប់កុំពយូទ្័ រ។ PDF មានការដពញនិយម្សត្មាប់េទ្ធផ្សេប្ែេមានទ្ត្ម្ង់ប្វង ដោយសារ

វាអាចដម្ើេនិងត្ពីនតាម្វ ិធី ែូចគន ដោយម្ិ នគិ រពី ត្បព័ នប្ធ ែេអនកអានដត្បើ ត្បាស់។ Wikipedia បាន
ពិពណ៌

ឯកសារ PDF88 ែូចខាងដត្កាម្ៈ
Portable Document Format (PDF)

គឺជាទ្ត្ម្ង់ឯកសារម្ួយប្ែេត្រូវបានដត្បើត្បាស់

សត្មាប់រំណាងឯកសារប្ែេដត្បើត្បាស់ត្បព័នធ software hardwareនិងត្បព័នធត្បរិបរតិការឯករាជយ។
ឯកសារ PDF នី ម្ួយៗ

បងាាញពីដសចកតីពិពណ៌

ែូចជា អរថបទ្ ពុម្ពអកសរ ត្កា
Warnock ស

ដពញដេញននឯកសារប្ែេមានទ្ត្ម្ង់កំណរ់

ិក
វ និងព័រ៌មានដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេត្រូវបងាាញ។ កនុងឆ្នំ ១៩៩១ John

សាថបនិក Adobe Systems បានបងាាញពី គដត្មាងត្បព័នធែំដណើរការកម្មវ ិធី

កយ រួម្

ទាំង MS Word ប្ែេប្រងប្រត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីបដងកើរ PLRs, ដោយសារវាងាយស្រសួេកនុងការ
ត្រួរពិ និរយ និងតាម្ោនការផ្ទេស់បូរ(
ត track changes )កនុងកម្មវ ិធីទាំងដនោះ បុ ប្នតកម្មវ ិធីទាំងដនោះ ម្ិ ន

ត្រូវបានដត្បើ ត្បាស់ ជាញឹកញាប់ ដទ្កនុងការប្ចកចាយឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វងចុ ងដត្កាយ។ ជាដរឿយៗ កម្ម
វ ិធីែំដណើរការ
វ ិធីែំដណើរការ

កយដផ្សសងៗ និ ង versions ដផ្សសងៗននកម្មវ ិធី ប្រម្ួយ នឹ ងបងាាញេទ្ធផ្សេខុសគន។ កម្ម
កយ អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ បុប្នតអនកវ ិភាគគួ រយេ់ែឹងពី ទ្ត្ម្ង់ និងប្ផ្សនកប្ែេោច់

ប្ែេម្ិនអាចដផ្សារែូចការរ ំពឹងទ្ុក ដៅអនកអានដផ្សសងដទ្ៀរននរបាយការណ៍។
អនកវ ិភាគម្ួយចំនួន ក៏អាចសដត្ម្ចបដងកើរ versions ប្ផ្សែកដេើដគ

របស់ខួន។
េ
ឧទា

ទ្ំព័រននឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វង

រណ៍ ត្បដភទ្ PLR ដនោះ អាចរកបានដៅៈ

http://www.patentlens.net/daisy/adjuvants/Introduction.html
ការបដងកើរversions ប្ផ្សែកដេើដគ
ត្បាស់ឯកសារ PDF ចំ ដ

ទ្ំព័រននPLR អាចផ្សតេ់អរថត្បដោជន៍ែូចគន ែូចការដត្បើ

ោះទ្ត្ម្ង់ប្ែេមាន បុប្នតអាចមានបញ្ញ
ា ជាម្ួយភាពចុោះសត្ម្ុងនិងការបក

ស្រសាយរវាងកម្មវ ិធី បងាាញខុសគន។ អរថត្បដោជន៍ចម្បងននរបាយការប្ផ្សែកដេើដគ
របាយការណ៍ប្វងដៅជាប្ផ្សនក ប្ែេផ្សាុយពី ការដោន

ទ្ំព័រគឺការបំប្បក

ូែឯកសារធំ ទាំងម្ូេ ដែើ ម្បីពដនេឿនការបងាាញ

និងការប្ចកចាយ។ ចំណុចដខាយ គឺថាអនកអានចាំបាច់ត្រូវមានអុិនធឺប្ណរ ដែើម្បីបនតចូេដៅកាន់

88

https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
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របាយការណ៍ ដោយសារវាគមនវ ិធី សាស្តសត off-line សត្មាប់អាន ត្បសិនដបើមានគឺវាផ្សតេ់ប្ររបាយ
ការណ៍ប្ផ្សែកដេើដគ

ទ្ំព័រ។

ទ្ត្ម្ង់បទ្បងាាញននេទ្ធផ្សេនន
ដ

PLRs

ត្រូវបានចារ់ ទ្ុកថាមានេកេណៈម្ិ នសូវផ្សេូវការ

ើយដត្បើត្បាស់ដត្ចើនដោយអនកពិចារណា បុ ប្នតពួកវា អាចត្រូវបានដត្បើត្បាស់ោងមានត្បសិទ្ធភាព

ដែើម្បីបដងកើរេទ្ធផ្សេផ្ទាេ់ប្ែេបងាាញជាក់ោក់ពីកម្មវរថុននគដត្មាង។ កនុងកាេៈដទ្សៈជាដត្ចើន អនក
វ ិភាគក៏អាចសួរឲ្យបងាាញពី េទ្ធផ្សេចម្បងៗននPLRs
ែូដចនោះដ

ដោយម្ិ នគិរពីការបដងកើរឯកសារទ្ត្ម្ង់ប្វង

ើយដគបដងកើរឲ្យមានឯកសារទ្ត្ម្ង់ជាបទ្បងាាញ។

ខណៈដពេប្ែេមានកម្មវ ិធី ដធវើបទ្បងាាញជាដត្ចើន MS Power Point ជាសតង់ោរដត្បើត្បាស់

ទ្ូដៅម្ួយ និងត្រូវបានដគដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីប្ចករ ំប្េកដៅអនកែនទ្។ អនកវ ិភាគម្ួយចំ នួន អាចចូេចិ រត

ដធវើបទ្បងាាញកនុងកម្មវ ិធី ដផ្សសងដទ្ៀរ បប្នតចុងដត្កាយ បទ្បងាាញទាំងដនោះ ត្រូវបានបំប្េងនិ ងដធវើជា
ទ្ត្ម្ង់ PowerPoint។

ការបដងកើរបទ្បងាាញជា PowerPoint ប្ែេមានត្បសិទ្ធភាពគឺជាសិេបៈម្ួយ និ ងម្ិនត្រូវ
បានត្គបែណតប់ េម្ែិរដទ្កនុងម្គគុដទ្ាសន៍ ដនោះ។ មានម្នុសសជាដត្ចើនប្ែេគិរថាការដធវើបទ្បងាាញ គួរ
ដធវើតាម្វ ិធាន ១០/២០/៣០89 ឬបទ្បងាាញ ១០
មារិកា

បុប្នតវ ិធានដនោះម្ិនមានត្បសិទ្ភា
ធ ពដ

២០

ទ្ី និងពុម្អ
ព កសរទ្ំ

ំ ៣០ ដៅដពេបដងកើរ

ោះដទ្ េុោះត្តាប្រមានដសចកតីសដងេប។ ដៅដពេឯក

សារជាបទ្បងាាញ បងាាញពីេទ្ធផ្សេចម្បងនន PLR បទ្បងាាញ និងឧបសម្ព័នជា
ធ ដត្ចើនដទ្ៀត្រូវបាន
ដគដត្បើ ត្បាស់។ ចំណុចសំខាន់ ត្រូវដគបានដត្បើត្បាស់បទ្បងាាញរំណាង ចំប្ណកឯកសារសាវតានិង
ទ្ិននន័យគំត្ទ្ ត្រូវបានោក់ កុងឧបសម្ព
ន
័ នធ ប្ែេងាយស្រសួេកនុងការរកនិ ងដោងបានឆ្ប់ រ

័ស ដៅ

ដពេត្រូវការ ។

៨.៧.២.២ ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយទ្ិនន
ន ័យ
ភាគី

ក់ព័នធកុងការគិ
ន
រវ ិភាគ កនុង PLR ដត្រកអរកនុងការទ្ទ្ួេបានទ្ិននន័យប្ែេដត្បើ ត្បាស់

ដែើម្បីបដងកើរការវ ិភាគទាក់ទ្ងនឹងគដត្មាង។ ពិដសសវាជាករណី ដៅដពេប្ែេ PLR ត្រូវបានបដងកើរ
ដ

ើងដោយភាគីទ្ីបីប្ែេដធវើកិចាការកនុង

ម្អងគភាពដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដត្កាម្កាេៈដទ្សៈដនោះ អនកវ ិភាគ

គួរផ្សតេ់ប្រទ្ិនន
ន ័យបប្នថម្ដត្កាយែំដណើរបុ ដណាណោះែេ់អរិថ្ិជន។ ទ្ិននន័យដៅម្ិនគួរផ្សតេ់ឲ្យដទ្ ដោយ
សារវានឹងម្ិន

ំឲ្យមានេទ្ធផ្សេដ

ោះដទ្។

ខណៈដពេប្ែេទ្ិននន័យ

ជាទ្ូដៅត្រូវបានផ្សដេ់ឲ្យអនក

ដត្បើ ត្បាស់កំណរ់ពីសំណួរដផ្សសងៗ និងការរុករកប្ែេម្ិនរ ំពឹងទ្ុក វាក៏ត្រូវបានដត្បើត្បាស់ដែើម្បីវាយ
89

http://blog.guykawasaki.com/2005/12/the_102030_rule.html
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រនម្េវ ិធីវ ិភាគរបស់អក
ន វ ិភាគ។ ការដធវើប្បបដនោះ អនកវ ិភាគដផ្សសងដទ្ៀរ អាចនឹងបដងកើរេទ្ធផ្សេដ

ើងវ ិញ

ត្បសិនដបើបានផ្សតេ់ទ្ិននន័យែូចគន។

ទ្ិននន័យអាចត្រូវបានប្ចករ ំប្េកតាម្វ ិធីជាដត្ចើ ន បុប្នតជាទ្ូដៅត្រូវបានផ្សតេ់ជាទ្ត្ម្ង់ commercial

spreadsheet application ែូចជា MS Excel Database files រួម្ទាំង MS Access ឬ SQL ម្តងមាកេ់។
ឧទា

រណ៍ែ៏េនែ នឯកសារ WIPO ប្ែេរួម្មានទ្ិននន័យសម្រម្យកនុងទ្ត្ម្ង់ MS Excel អាចរកបាន

កនុងៈ
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/vaccines.html
៨.៧.២.៣ ការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយគំដ

ើញ

ខណៈដពេប្ែេមានត្កា

ិច
វ និងតារាងជាដត្ចើន

បញ្ូា េកនុងទ្ត្ម្ង់របាយការណ៍ប្វងឬ

ទ្ត្ម្ង់ជាបទ្បងាាញ អនកវ ិភាគអាចផ្សតេ់ម្ុខងារបប្នថម្ដេើទ្ិននន័យទាក់ទ្ងនឹងត្បធានបទ្ត្បសិនដបើដគ

ដត្បើ ត្បាស់រប
ូ ភាពដថ្រ ឬមានអនតរកម្មដៅកនុងរបាយការណ៍។ រូបភាពអនតរកម្ម ជា ពិដសស អាចឲ្យអនក
អានប្សវងរកទ្ិននន័យ និងរុករកបញ្ញ
ា ថ្មីៗ ប្ែេម្ិនអាចកំណរ់ អរតសញ្ញាណដៅដពេបដងកើរដគេ
បំណង PLR ែំបូង។ រូបភាពដថ្រ ជាទ្ូដៅមានទ្ំ
េម្ែិរ ដ

ំធំ ជារូបភាពមានគុណភាពខពស់ននរាេ់ប្ផ្សនទ្ី

ើយែាត្កាម្បណា
ត ញអាចបងាាញនូ វកប្នេងផ្សាុកទ្ិននន័យ

ឬដគ

ទ្ំព័រ

ក់ព័នធនឹងគដត្មាង

ជាពិដសស េទ្ធផ្សេចម្បងៗ ប្ែេដធវើជាទ្ត្ម្ង់ របាយការណ៍ប្វង ដោយសាររូបភាពទាំងដនោះ ម្ិន
អាចអានបានដោយងាយស្រសួេដៅកនុងឯកសារ។
ឧទា

រណ៍េែម្ួយននឯកសារ WIPO ប្ែេផ្សតេ់នូវរូបភាពអនតរកម្ម

ក់ព័នធនឹង PLR

អាចរកបានដៅ:
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/atazanavir.html
៨.៨ ការវាយរនម្េរបាយការណ៍
ដៅដពេប្ែេ PLR ត្រូវបានប្ចកចាយ អរិថ្ិជននឹងវាយរនម្េវា។ សុពេភាពចុងដត្កាយ

សត្មាប់អនកវ ិភាគ សិកាពី អនុវរតអនុសាសន៍ ប្ែេផ្សតេ់ឲ្យដោយពួកដគ ដោយអងគភាព ដ
ផ្សេ ប្ែេដជាគជ័យដនោះ មានការប្វកប្ញកសម្ដ
ទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ ដ

ើយេទ្ធ

រុសម្ផ្សេ។ អនកវ ិភាគក៏ែឹងផ្សងប្ែរថាដរើគដត្មាង

ើយអរិថ្ិជន ឬអាចសំខាន់ជាងដនោះ ស

ការ ីរបស់ពួកដគ អាចត្រ

ប់ម្ក

រកដគវ ិញ ជាម្ួយការងារបប្នថម្ដទ្ៀរ។ ព័រ៌មាន ផ្សសពវផ្សាយបានោងដេឿន ដៅដពេប្ែេមានរបក
គំដ

ើញពី ធនធានសត្មាប់ការសដត្ម្ចចិរតសំខាន់ៗ ។
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អងគភាពម្ួយចំនួន

ជាពិដសសអងគភាពរោាភិបាេ

ិ យកន
នឹងមានេកេណៈវនិចឆ
័ ងការវាយរនម្េ
ុ

ជាផ្សេូវការជាដត្ចើ នដទ្ៀរ ែូចជា WIPO ដត្បើេកេណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ែូចខាងដត្កាម្សត្មាប់ វាយរនម្េគដត្មាង
PLR ប្ែេពួកដគបានចុោះកិចាសនា:

ដគេបំណងសំខាន់ននការវាយរនម្េ គឺដែើម្បីវាយរនម្េថាដរើគដត្មាងបានផ្សតេ់ការគំត្ទ្ត្រឹម្

ត្រូវ ប្ផ្សែកដេើេកេណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ននការវាយរនម្េសំខាន់បួន:


ភាព

ក់ព័នធ:

កត្ម្ិរប្ែេដគេបំណងននគដត្មាងមានសងគរភាពជាេកេខណឌ

រត្ម្ូវរបស់អនកទ្ទ្ួេផ្សេ ត្បដោជន៍ រត្ម្ូវការបណា
ត ត្បដទ្សជាសមាជិកអាទ្ិភាព
និងដគេនដោបាយសកេ។


ត្បសិទ្ផ្ស
ធ េ: រដបៀបបំប្េងធារុចូេ ដសែាកិចា (ែូ ចជា
ដវោ) ដៅជាេទ្ធផ្សេ ( "រនម្េជាត្បាក់") ។



ញ និងដពេ

ត្បសិទ្ភា
ធ ព: កត្ម្ិរននការសដត្ម្ចបានដគេបំណង ឬការរ ំពឹងទ្ុកប្ែេនឹង
សដត្ម្ចបាន ដោយពិចារណានូវសារៈសំខាន់ ប្ែេ



ិរញ្ា វរថុ ជំ

និរនតរភាព:

ក់ព័នធ

។

ការវាយរនម្េភាពមានបនតននអរថត្បដោជន៍ របស់គដត្មាងប ា ប់ពីបាន

បញ្ាប់។
ការវាយរនម្េឯកសារជាផ្សេូវការ អាចបញ្ូា េប្ផ្សនកែូ ចខាងដត្កាម្ផ្សងប្ែរ:


ការរកដ

ើញនិងការវាយរនម្េ - ការពិភាកាេម្ែិរដេើេកេណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ននការវាយ

រនម្េនិងរដបៀបអនុវរតគដត្មាងជាក់ោក់ណាម្ួយ


អនុសាសន៍
អ



-

ការសិកាសំខាន់ ៗ

ប្ែេអងគភាពអាចអនុវរតដេើការងារ

ដពេ

គរ

ការសននិោាន - ការពិភាកាថាដរើគដត្មាងទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យឬអរ់ និងមានផ្សេបោះ
េ់ែេ់ដគេបំណងរបស់អងគភាពោងណា

ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ េកេណៈវ ិនិច័យ
ឆ ននការវាយរនម្េភាគដត្ចើន គឺការអាន និងការអនុវរតតាម្
PLR ដោយអងគភាព។
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ជំពូក្ទី៩
ឧបក្រណ៍វិភាគ្ភាគ្ីទី៣ ប្បព័នធទិននន័យប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម
និង្អនក្្តលទ
់ ិននន័យបទ្ង្កើររបាយការណ៍
បញ្ជីអនកផ្សដេ់ឧបករណ៍វ ិភាគ ត្បព័នធទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង អនកដធវើកិចស
ា នា
ប្ែេអាចដធវើកិចាការ ឬផ្សតេ់ដសវា
ម្ិនមានេកេណៈត្គប់ត្ជុងដត្ជាយដ

ក់ព័នន
ធ ឹង PLRs អាចរកបានកនុងប្ផ្សនកខាងដត្កាម្។ បញ្ជីទាំងដនោះ
ោះដទ្

បុប្នតផ្សតេ់នូវត្បភពព័រ៌មានបប្នថម្ម្ួយចំនួន

សត្មាប់

បុគគេប្ែេចូេចិរតប្សវងរកត្បធានបទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ។
៩.១ បញ្ជីអក
ន ផ្សតេ់ឧបករណ៍វ ិភាគ

ការស្រសាវត្ជាវបដចាកវ ិទ្ា – VantagePoint – ឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវអរថបទ្សត្មាប់ប្សវងរក

ចំដណោះែឹ ងកនុងេទ្ធផ្សេប្ែេបានស្រសាវត្ជាវពី ត្បព័ នធទ្ិនន
ន ័ យត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

និងអកសរ

សាស្តសត – http://www.thevantagepoint.com

ការស្រសាវត្ជាវបដចាកវ ិទ្ា / Thomson Reuters – Thomson Data Analyzer – Version of

VantagePoint ដធវើដ

ើងដែើម្បីដធវើការជាម្ួយ Thomson Reuter’s data –

http://ip.thomsonreuters.com/product/thomson-dataanalyzer
Thomson Reuters – Thomson Innovation – អាចស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

និងម្ិនប្ម្នត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម និ ងត្បព័ នវធ ិភាគ ប្ែេបងាាញពី ThemeScape thematic maps
– http://info.thomsoninnovation.com

Chemical Abstracts Service / FIZ – STN AnaVist – ឧបករណ៍វ ិភាគអនឡាញ ប្ែេ បដងកើរ
ដ

ើងដែើម្បីដធវើការជាម្ួយត្បព័នធអនឡាញអនតរជារិ STN ប្ែេមានត្កា

ិច
វ សំខាន់ៗនិងប្ផ្សនទ្ីដគេ

–http://www.cas.org/products/stn/anavist

Questel – Orbit.com – មានត្បព័ នស្រធ សាវត្ជាវនិ ងវ ិភាគ ប្ែេមានបណា
ត ញនិងឧបករណ៍
ប្ផ្សនទ្ីដគេ – http://orbit.com/#WelcomePage
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Innography – ទ្ិននន័យត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មប្ែេ

ក់ ព័នធនឹង

ិរញ្ា វរថុ វ ិវាទ្និងព័រ៌មាន

អាជីវកម្មសំខាន់ៗដផ្សសងដទ្ៀរ ដែើម្បីងបដងកើររូបភាពពិដសសដផ្សសងៗ – http://www.innography.com

Treperal – KMX Patent Analytics – កម្មវ ិធីស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិង

ែំដណាោះស្រសាយរូបភាព

សត្មាប់ែំណាក់កាេដផ្សសងៗនន

R&D

និងការត្គប់ត្គងកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា–

http://treparel.com
Intellixir – អាចទ្ទ្ួេបានឯកសាររាប់

ន់ដោយដត្បើត្បាស់រប
ូ ភាពចម្បងៗ និងឧបករណ៍

ប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម – http://www.intellixir.com
Gridlogics – Patent iNSIGHT Pro – ការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដវទ្ិការវ ិភាគ
ប្ែេមានជំ

ញកនុងការស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មនិងវ ិទ្ាសាស្តសត ត្កា

ិច
វ សំខាន់ៗ

និងការដធវើប្ផ្សនទ្ី http://www.patentinsightpro.com

BizInt Solutions – Smart Chart for Patents – បដងកើរនិងប្កេម្ែរបាយការណ៍ពីត្បព័នធទ្ិនន
ន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រួម្ទាំង Derwent World Patents Index, CLAIMS និង CA/CAPLUS
–http://www.bizcharts.com

LexisNexis – TotalPatent – ស្រសាវត្ជាវនិងវ ិភាគទ្ិ ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងការ

រ

កម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា ប្ែេមានឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវអរថបទ្ដោយអនកដត្បើត្បាស់
– http://www.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page
Matheo Patent – អាចបញ្ូា េរាេ់ទ្ត្ម្ង់ត្បព័ នទ្
ធ ិ ននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ការបដងកើរបញ្ជីសិរ
ថ ិ ត្កា

ដត្បើ ត្បាស់

ិច
វ មាត្ទ្ីស បណា
ត ញ និងចដងាកម្

– http://www.matheo-software.com/en/products/matheopatent
Microsoft

–

Excel

–

PivotTable សម្រថភាពគូសត្កា

ឧបករណ៍បញ្ជីសង
ត ់ោរឧសា

ិច
វ វ ិភាគ និ ងរូបភាព –

កម្ម

ប្ែេមានផ្សងប្ែរនូវតារាង

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/productID.259321400?siteID=SRi0yY
Dlqd0-reDw70O5LZZIvfBHNuVkZA
Minesoft – PatBase – មានឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មនិងវ ិភាគ ប្ែេមាន
ឧបករណ៍បដងកើរតារាង ត្កា

ិច
វ និងប្ផ្សនទ្ី – http://www.patbase.com/login.asp

Open Refine – ពីម្ុន Google Refine ឧបករណ៍ប្ែេមានឥទ្ធិពេ ត្បភពចំ

និងឥរគិរ

នថ្េ ប្ែេមានទ្ិនន
ន ័យឥរសណា
ត ប់ធានប់ –http://openrefine.org
TIBCO – Spotfire – បងាាញ អនតរកម្ម និងប្ចករ ំប្េកទ្ិននន័យប្ែេរកដ

ើញ និងរូបភាព–

http://spotfire.tibco.com/en/discover-spotfire/what-does-spotfire-do/data-discovery
andvisualization.aspx
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Linguamatics – កម្មវ ិធីប្សវងរកអរថបទ្ ប្ែេអាចដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីវ ិភាគអរថបទ្វ ិទ្ាសាស្តសត
ត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

និ ងត្បភពដផ្សសងដទ្ៀរ

http://www.linguamatics.com

បងាាញកម្មវរថុ

សកម្មភាព

ដគេបំណង–

AcclaimIP – កម្មវ ិធីស្រសាវត្ជាវនិងវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ ដម្ធាវ ី អនកវ ិភាគ និង
មាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម–https://www.acclaimip.com

Relecura – ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងដវទ្ិការវ ិភាគ ប្ែេបងកភាពងាយស្រសួេែេ់កិចកា
ា រ

ក់ព័នន
ធ ឹ ងការបដងកើរកម្មសិទ្ិធបញ្ញា ការស្រសាវត្ជាវសាននែដែើម្ ទ្ិែភា
ា ពកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា និងអាជាាប័ណណ
កម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា– http://www.relecura.com

AmberCite – AmberScope – ឧបករណ៍វ ិភាគនិ ងប្ផ្សនទ្ី ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សែកដេើ

អាគរោានការវ ិភាគបណា
ត ញត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម– http://www.ambercite.com

IPVision – See-the-Forest – ការដធវើប្ផ្សនទ្ី និងវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

ប្ផ្សែកដេើ

អាគរោានពីម្ុននិងពីដត្កាយ – http://www.see-the-forest.com/G4/Main.act
TEMIS –កំណរ់ និងែកស្រសង់ ព័រ៌មានដែើម្បីបំដពញមារិកាជាម្ួយនឹង domainspecific
metadata – http://www.temis.com/home
Pantros IP – ផ្សតេ់នូវមាត្ទ្ី សគុណភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ផ្សែកដេើរនម្េដសែាកិចា ការ
រ ឹងមាំប្ផ្សនកចាប់

និ ងរនម្េបដចាកវ ិទ្ាននត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម

រួម្ទាំងែំ ដណើរការភាសាតាម្ធម្ម

ជារិ (Natural Language Processing)អាស្រស័យដេើការស្រសាវត្ជាវ –
http://www.pantrosip.com/solutions/patent-analytics
Instem – OmniViz – ឧបករណ៍ប្សវងរកទ្ិ នន
ន ័ យខាងដត្ៅ និ ងវ ិភាគរូបភាព ប្ែេអាចឲ្យអនក

ដត្បើត្បាស់វ ិភាគនិ ងរុករកបណំុត ទ្ិ ននន័យតាម្រយៈរូបភាពអនតរកម្ម
– http://www.instem.com/solutions/omniviz.html

Landon IP – Patent Workbench – តាម្ោននិងដត្បៀបដធៀបដសចកតីអោះអាង កំណរ់ភាព
ស្រសពិចស្រសពិេបានោងឆ្ប់ រ

័ស បុ ប្នតមានការផ្ទេស់បូរខា
ត េ ំងកនុងភាសារបស់ដសចកតីអោះអាង

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

PatentInspiration – ឧបករណ៍ស្រសាវត្ជាវនិងវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអនឡាញដោយ

ឥរគិរនថ្េ ប្ែេមានការវ ិភាគដត្ចើនជាង៤០ខុសៗគន–
http://www.patentinspiration.com
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Cambia – The Lens – ធនធានព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទ្ូទាំងពិភពដោក ប្ែេ
អាចរកបានដោយចំ

និងជាអរថបទ្ដពញដេញ–http://www.lens.org/lens/

Wisdomain –ត្បព័ នស្រធ សាវត្ជាវនិ ងវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មអនឡាញទ្ូ ទាំងពិភពដោក

– http://www.wisdomain.com/wis_html/en/index.htm
៩.២ បញ្ជម្
ី ិនកំណរ់ននអនកផ្សតេ់ត្បព័នទ្
ធ ិនន
ន ័យ
ត្បភពអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
អងគការកម្មសិទ្ិធបញ្ញាពិភពដោក – Patentscope –http://patentscope.wipo.int/search/en/
search.jsf
អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ – Esp@cenet – http://worldwide.espacenet.com/?
locale=en_EP
អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ

–

–

PatStat

http://www.epo.org/searching/

subscription/raw/product-14-24.html
អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងមាកស

រែាអាដម្រ ិក – Patent Search page –

http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
វ ិទ្ាសាថនព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មកូដរ –

KIPRIS

–

http://www.kipris.or.kr/

enghome/main.jsp
អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជបុន – 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

164

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 បញ្ជីអក
ន ផ្សតេ់ដសវាដធវើរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ព
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-analyticsservices/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/patentsearches/searchtypes/landscape-search/
Cantor Colburn – http://www.cantorcolburn.com/practices-Patent-Landscaping-RiskAnalysis.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
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TechInsights – http://www.techinsights.com/services-and-solutions/technology-marketassessment/

ជំពូក្ទី១០
ប្បធានបទបន្នថមពាក្់ព័នធនឹង្ការទ្ប្បើប្បាស់យទ
ុ ធសាស្តសតព័រ៌ាន
ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម បុន្នតមិនបានប្គ្បដ្ណតប់ក្ង្មគ្គ
នុ
ទ្ទេ
ុ សន៍ទ្នេះ
ែូចប្ែេបានដេើកដ

ើងដៅកនុងប្ផ្សនក៤.៤ មានរបាយការណ៍ជាដត្ចើន ដត្ៅពី របាយការណ៍

ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (PLRs) ប្ែេទាញយកត្បដោជន៍ ពីព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្ម ប្ែេជាត្បភពទ្ិនន
ន ័យសំខាន់របស់ពួកដគ។ ត្បហាក់ត្បប្

េគនប្ែរ PLRs ជាឧបករណ៍គនេឹោះ

សត្មាប់ព័រ៌មានយុទ្ធសាស្តសតរបស់អងគភាព ពួកវាម្ិនត្រឹម្ប្រជាឧបករណ៍ប្រម្ួយប្ែេដត្បើត្បាស់ដែើម្បី
បដងកើររបាយការណ៍ដ

ោះដទ្។ ដនោះជាករណីពិ ដសស កនុងឧសា

រត្ម្ូវឲ្យភាជប់យុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

កម្ម ប្ែេដផ្ទតរដេើបដចាកវ ិទ្ា និង

ដៅនឹងដគេដៅរបស់ត្កុម្

ុនរបស់អក
ន ប្ែេ

ចូេរួម្។
ជំពូកដនោះផ្សដេ់នូវសាវតា

និងដសចកតីដោង

ក់ព័នធនឹងត្បធានបទ្បប្នថម្ប្ែេទាក់ទ្ងនឹង

ការការវ ិភាគព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុទ្សា
ធ
ស្តសតរបស់អងគភាព។ ម្គគុ
ដទ្ាសន៍ទាំងដនោះ គឺដផ្ទតរដេើការដត្បើត្បាស់ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បីបដងកើរ PLRs បុប្នត
វ ិសាេភាពត្បធានបទ្បប្នថម្ប្ែេមានកនុងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ែូ ចខាងដត្កាម្

ត្រូវ

បានផ្សតេ់ឲ្យជាឯកសារដោង។

១០.១ រនម្េឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ជាសំខាន់ មានទ្សសនវ ិជាជពីរទាក់ទ្ងនឹងរនម្េននឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ម្ួយ គឺ

ប្ផ្សែកជាចម្បងដេើដគេការណ៍ដសែាកិចានិងទ្ីផ្សារ
ភាពននដសចកតីអោះអាង

ចំប្ណកឯម្ួយដទ្ៀរគឺ ដផ្ទតរសំខាន់ ដេើវ ិសាេ

ក់ព័នន
ធ ឹងផ្សេត្បដោជន៍ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដៅកនុងបេុក ប្ែេបាន
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ោក់ ដៅដេើដគ

ទ្ំព័រ Seeking Alpha90 អងគភាពម្ួយ ដៅថា Markman Advisors ផ្សតេ់នូវការវាយ

រនម្េែូចខាងដត្កាម្ននវ ិធីសាស្តសតទាំងពីរ។

វ ិធី សាស្តសតប្ផ្សែកដេើដសែាកិចាឬទ្ីផ្សារមានែូចខាងដត្កាម្:
 ទ្ី ម្ួយគឺវ ិធីសាស្តសតប្ផ្សែកដេើការចំណាយ
រកកកម្ម

ប្ែេប្សវងរករនម្េវ ិធីសាស្តសតត្បកាសនីយបត្រ

ដោយបាន់ត្បមាណដេើការចំណាយននការជំនួសបដចាកវ ិទ្ាត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្ម ដោយបដចាកវ ិទ្ាដផ្សសងដទ្ៀរ។ ដោយគណ

ចំ ណាយសរុបននការអភិវឌ្ឍដចាក

វ ិទ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដសែាកិចាវ ិទ្ូ ជាធម្មតា ែេ់រនម្េែ៏មានកត្ម្ិរម្ួយ ប្ែេ
ប្ផ្សែកទាំងស្រសុងដេើកតាតប្រម្ួយ គឺ ការចំណាយ។
 ទ្ីពីរ អនកជំ

ញវាយរនម្េម្ួយចំនួន ដត្បើវ ិធីសាស្តសតប្ផ្សែកដេើទ្ីផ្សារ ប្ែេឲ្យរនម្េត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ដោយដត្បៀបដធៀបនឹងត្បរិបរតិការែនទ្ដទ្ៀរប្ែេ

ក់ព័នធនឹងត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មស្រសដែៀងគន។ បុប្នត ត្បសិនដបើគមនត្បរិបរិកា
ត រស្រសដែៀងគនដទ្ដ

ោះ វ ិធី

សាស្តសតដនោះមានការដត្បើត្បាស់រិចរួចណាស់។

 ទ្ីបី ការដត្បើត្បាស់វ ិធីសាស្តសតប្ផ្សែកដេើចំណូេ ឲ្យរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ផ្សែកដេើ
ចំណូេ

ដពេអ

គរ ប្ែេបានម្កពីការដត្បើត្បាស់បដចាកវ ិទ្ាត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម។ ជាពិដសស រនម្េបចាុបបននននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគឺ បានម្កពី ចំណូេ
អ

គរ ដោយពិចារណាេំ

វ ិទ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម)

ដពេ

ូរសាច់ត្បាក់សុទ្ធ (សាច់ត្បាក់បប្នថម្ប្ែេបានពី បដចាក
រយៈដពេននចំណូេនិងអត្តាបញ្ុា ោះរនម្េ

កតាតអរិផ្សរ

ណា ហានិភ័យ អត្តាការត្បាក់ ។េ។

 ចុងដត្កាយ វ ិធីសាស្តសតជាជដត្ម្ើស គឺប្ផ្សែកដេើត្ទ្ឹសីជា
ត ជដត្ម្ើសននរនម្េប្ែេបដងកើរដ
សត្មាប់ដត្បើ ត្បាស់កុងជដត្ម្ើ
ន
សរនម្េ

ក់ព័នន
ធ ឹងគដត្មាង R & D ប្ែេ

ដ

ិរញ្ា វរថុ។

ើង

ត្រូវពិចារណាដេើរនម្េននជដត្ម្ើសប្ែេ

ំឲ្យមានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ជដត្ម្ើសប្ែេដធវើ

ើងកនុងែំដណើរការដសចកតីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ ែូចជា កនុងែំ ណាក់ កាេដធវើអាជីវ

កម្មដត្កាយផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជាពិដសស អនកអាចគិរពីែំដណើរការដសនើសុំ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
កាេបរ ិដចឆទ្

ដពេអ

ឬការដធវើអាជីវកម្មរកកកម្ម
គរ)

ជាដសរ ីននជដត្ម្ើស(សិទ្ិធទ្ិញដៅ

និងការដបាោះបង់ដចាេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឬការ

http://seekingalpha.com/article/1540362-investor-friendly-patent-monetization-amarathonnot-a-sprint
90
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បញ្ាប់គដត្មាង R & D គឺ ជាជដត្ម្ើ ស។ ដនោះគឺ ជាវ ិធី សាស្តសតប្ែេសមុត្គសាមញខាេំងសត្មាប់
ើយកនុងវ ិធីជាដត្ចើ ន គឺមានភាពម្ិនត្បាកែត្បជា។

ឲ្យរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដ

វ ិធី សាស្តសតទាំងដនោះ មានេកេណៈផ្សាុយពី ែំដណើរការការ់កីតពីម្ុន ប្ែេប្ផ្សែកដេើពំដ

េថាៈ

ការដត្ជើសដរ ើសគឺមានន័យថារនម្េវ ិធី សាស្តសតនឹងប្ផ្សែកដេើភាពដជាគជ័យបដចាកវ ិទ្ាទ្ទ្ួេបាន
កិចាការ

រ។ ពួកដគម្ិនពិចារណាដេើអរថន័យម្ូេោានននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - ម្ិនប្ម្នសិទ្ិធ

អោះអាងកនុងការអនុវរត(affirmative right to practice) ( ែូចជា ផ្សេិរ ដត្បើត្បាស់ ឬេក់) រកកកម្មប្ែេ
បានការ

រដ

ោះដទ្ បុប្នតសិទ្ិធ (បានពីមាត្តា១ ប្ផ្សនកទ្ី ៨ កថាខណឌ៨ ននរែាធម្មនុញ្ារបស់ស

រែាអា

ដម្រ ិក) ដែើម្បីរារាំងបុគេ
គ ែនទ្ម្ិនឲ្យអនុវរតរកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ដគេ
គំនិរននការរារាំងដនោះននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

គឺបានប្ញកត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឲ្យខុសពី

សិទ្ិធដេើត្ទ្ពយសម្បរតិពិរត្បាកែប្ែេអាចដត្បៀបដធៀបបាន

ប្ែេជាសិទ្ិហា
ធ
ម្ឃារ់ដែើម្បីធា

សិទ្ិធ

ដត្បើត្បាស់។
អាចអានបប្នថម្ដេើដគេគំនិររបស់
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងផ្សេបោះ
េ់ឲ្យ។ ប្ផ្សនកប ា ប់ ផ្សតេ់នូវឧទា

Markman

Advisors’

សតីពីេកេណៈហាម្ឃារ់នន

េ់របស់វាដេើរនម្េសកាតនុពេរបស់វា ដៅប្ផ្សនកដោងប្ែេផ្សត

រណ៍ពីការដត្បើត្បាស់ការវ ិភាគអរថបទ្ចងត្កងរួម្ទាំងពិភាកាអំពី

វ ិសាេភាពននដសចកតីអោះអាងចម្បងៗ និងការអនុវរតការវាយរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។

១០.២ ត្បវរតិែំដណើរការដរឿងកតី ឬការវ ិភាគអរថបទ្ចងត្កង (Prosecution history or file wrapper
analysis)
ត្បធានបទ្ននែំដណើរការកតីពីម្ុន និងអរថបទ្ចងត្កង មានដៅកនុងប្ផ្សនក៤.៣.១។ ការដត្បើ

ត្បាស់ជាចម្បងននឯកសារពីម្ុន គឺ ដែើម្បីប្សវងយេ់ពីរដបៀបបដងកើរដសចកតីអោះអាងននឯកសារត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម កនុងអំ

ុងដពេែំដណើរការត្បរិបរតិ ដ

កនុងឯកសារប្ែេអាចជួយកំណរ់ រនម្េចម្បងៗ
និងសំណុំប្ែេ

ក់ព័ន។
ធ

ចំប្ណកឯស

ប្ែេ

ើយក៏មានព័រ៌មានបប្នថម្ដទ្ៀរប្ែេមានដៅ
ក់ព័នធនឹងឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

រែាអាដម្រ ិកត្រូវបានដត្បើត្បាស់ជាឧទា

រណ៍ម្ួយែូចខាង

ដត្កាម្។ ដគេការណ៍ែូចគនដនោះ អាចត្រូវបានអនុវរតដែើម្បីវ ិភាគត្បវរតិែំដណើរការ ដសាើរត្គប់ឯកសារ
ទាំងអស់ពីអាជាាធរត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយ ប្ែេដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេបានចុោះបញ្ជីជាសាធារណៈ។
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Public PAIR 91 គឺ ជាត្បព័នធរបស់ USPTO ប្ែេអាចឲ្យភាគី
ែំដណើរការត្បវរតិ

ក់ព័នធនឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចាការ

ក ឬសំណុំេិខិរដសនើសុំប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ុនដពេផ្សតេ់កិចាការ
ត្រូវបានដៅផ្សងប្ែរថាអរថបទ្ចងត្កង (ឬឯកសារត្បវរតិ) ចំដ
រកកកម្មណាម្ួយ។ ម្ុនឆ្នំ ២០០២ (ឬត្បប្
ដផ្សសងៗគន។ ដនោះជាែំដណើរការែ៏សម្ដ

រែាអាដម្រ ិ

រ។ ព័ រ៌មានដៅកនុង PAIR ក៏

ោះសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្រ

ឬការបញ្ញ
ជ ឲ្យចម្េងឯកសារត្បវរតិពីភានក់ងារ

រុផ្សេ ដោយសារ ភានក់ងារជាដត្ចើន (រួម្ទាំង USPTO) គិរ

ោះការចងត្កងអរថបទ្ជាទ្ំព័រ ដ

ែំបូង ឬសដត្ម្ចថាអនកពិរជាចង់ដ

រដៅស

េ) ព័ រ៌មានដនោះអាចទ្ទ្ួេបានដោយត្គន់ ប្រចូេដៅ

កាន់បនាប់ប្សវងរកសាធារណៈរបស់USPTO បុដណាណោះ
កនត្ម្ចំដ

ក់ព័នណា
ធ
ម្ួយចូេដម្ើេ

ើយជាត្បនពណី ដគម្ិនែឹងចំនួនទ្ំព័រននឯកសារ

ើញឯកសារសំខាន់ ម្ួយចំនួនដទ្ៀរ

ដពេ

ប្ែេខុសពី អរថបទ្ចងត្កង

ទាំងម្ូេ។
វាបានផ្ទេស់បូរទាំ
ត
ងអស់ដៅដពេប្ែេ

USPTO

ចាប់ដផ្សតើម្ចងត្កងឯកសារដអ

ិចត្រូនិច

តាម្រយៈ Public PAIR ។ ជាម្ួយព័រ៌មានដនោះ វាបងកភាពងាយស្រសួេែេ់បុគគេណាម្ួយចាប់
អារម្មណ៍ពីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអាចដម្ើេកនុងអំ
េម្ែិរ

ុងដពេែំ ដណើរការ។

ការដម្ើេព័រ៌មានដនោះ

ក៏អាចជួយអនកវ ិភាគសដត្ម្ចពីរដបៀបប្ែេរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ណៈវ ិនិច័យ
ឆ ដផ្សសងគន ប្ែេអាចអដងករដៅកនុង Public PAIR ។
ដែើម្បីជួយអនកវ ិភាគថ្មីឲ្យយេ់ពី

Public

PAIR

Infographic ប្ែេ អាចដម្ើេTabs ដផ្សសងដៅកនុង PAIR ដ

របស់អាដម្រ ិក

អាចប្ផ្សែកដេើេកេ

មានការបដងកើរឲ្យមាន

ើយវាចងែុេបងាាញពី ប្ផ្សនកននត្បព័នធប្ែេ

អាចដត្បើត្បាស់ដែើម្បីជួយកំណរ់អរតសញ្ញាណរនម្េសកាតនុពេននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មស

រែាអាដម្រ ិក។ 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 ែំដណើរការ

តាម្ Tab េម្ែិរម្ួយចំនួន ែូចខាងដត្កាម្ៈ
 ទ្ិននន័យសំណុំេិខិរដសនើសុំ
 ទ្ិននន័យបនត
 ប្កសត្ម្ួេរយៈដពេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

91

http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair/
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 ការបងាាញឯកសារដោង
 រូបភាពកត្ម្ងអរថបទ្

អនកវ ិភាគអាចវ ិភាគកត្ម្ិ រែំដណើរការននរនម្េសកាតនុ

ដោយចូេតាម្រយៈប្ផ្សនកនីម្ួយៗដនោះ
ពេរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ។

ការពិភាកាបប្នថម្ដេើដសចកតីេម្ែិរសតីពីែំដណើរការដនោះ អាចរកបានដៅ URLs ែូចខាង
ដត្កាម្:
http://www.patinformatics.com/blog/google-patent-us-file-wrapper-download-of-us6932368apparatusfor-harnessing-wind-to-drive-a-bicycle/
http://www.patinformatics.com/blog/a-first-look-at-patent-document-search-a-new-feature-onreedtech-patent-advisor/
១០.៣ ការកំណរ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ

ោះផ្សេិរផ្សេ

ជាញឹកញាប់អាចមានត្បដោជន៍ដែើម្បីកំណរ់អរតសញ្ញាណត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ព័នធនឹងផ្សេិរផ្សេ ជាក់ោក់ ប្ែេផ្សេិរដោយអងគភាព។ ការសាាបសាង់ម្រិ

ក់

ដពេថ្មី92ៗដនោះ បាន

បងាាញថា ៦0% ននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម triadic ប្ែេជាកម្មសិទ្ិធរបស់អងគភាពម្ួយ ត្រូវបានដធវើ
អាជីវកម្មកុងទ្ត្ម្ង់
ន
ម្ួយចំនួន។ ភាគរយននការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមានការថ្យចុោះ
ប្ែេទ្ំ

ំអងគភាពមានការដកើនដ

ើង ែូដចនោះត្កុម្

ុនធំៗ ដត្បើ ត្បាស់ប្រ ២0%នន portfolios របស់ខួន
េ

បុប្នតការយេ់ែឹងពីផ្សេិរផ្សេណាម្ួយប្ែេត្រូវឬម្ិនត្រូវត្គបែណតប់
របស់ត្កុម្
ផ្សតេ់ដ

គឺពិរជាការអនុវរតែ៏សំខាន់

ុន។ បេុកខាងដត្កាម្បងាាញពី Innography93 ប្ែេពនយេ់បប្នថម្ពី ការអនុវរតដនោះ ដ

រុផ្សេថាដ

រុអីអ
វ ងគភាពែំដណើរការតាម្រយៈការអនុវរតដនោះ។

ពិភពជំនួញែំដណើរការដោយផ្សេិរផ្សេ។ ត្បាក់ចំដណញនិងការខារបង់
ចំណូេ និងការផ្សតេ់ផ្សេិរផ្សេ គឺជាសរនសឈាម្របស់ត្កុម្
រផ្សេ។

វាម្ិនគួរជាការភាាក់ដផ្សែើេដ

ោះដទ្ ប្ែេអនកចង់ការ

ុន ដ

ការពាករណ៍

ើយទាំងដនោះដែើរដោយសារផ្សេិ

រផ្សេិរផ្សេរបស់អក
ន ជាម្ួយបដចាក

វ ិទ្ាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម បុ ប្នតមានការបងាាញថាវាគឺជាអវីប្ែេដេើសពី កិចកា
ា រ
ចំដ

ើយ

ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាម្ួយនឹងការដធវើប្ផ្សនទ្ី ផ្សេិរផ្សេ

រដៅដទ្ៀរ។
អនកអាចចាប់ដផ្សតើម្

កំណរ់ រនម្េពិរត្បាកែននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជាម្ួយនឹងការបដងកើនសម្រថភាពដនោះ អនកមាន
សម្រថភាពកាន់ប្រដត្ចើន ដែើម្បីបដងកើរចំណូេជាអរិបរមាដេើការវ ិនិ ដោគកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញារបស់អនក។
92
93

ttp://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/09e011.pdf
http://www.innography.com/blog/?p=18
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ដ

ោះគឺដោយសារអនកមានការយេ់ែឹងដត្ចើនពី ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយ មានរនម្េ

ខាេំងនិងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ិនសូវមានរនម្េ។ ត្បសិនដបើអនកអាចចងភាជប់ ត្បកាសនីយបត្រ
រកកកម្មនឹងផ្សេិរផ្សេរបស់អនក

ែំដណើរការវាយរនម្េអាចដធវើដ

ើងជាក់ប្សតងដោយភាពត្រឹម្ត្រូវនិង

ជាក់ោក់ខពស់ ប្ែេអាចជួយអនក:


ែឹងថាដរើ ត្រូវការចំនួនបុ ម នដែើម្បីការ់ដចញពី portfolio របស់អក
ន
ដត្

ោះអនកអាច

ភាជប់ វាដោយផ្ទាេ់ដៅនឹងតារាងរុេយភាពរបស់អនក


យេ់ែឹងទ្ូេំទ្ូោយពីឱកាសអាជាាប័ណណថ្ីម



កំណរ់ពីរដបៀបែឹ ក



ពត្ងឹងសម្រថភាពប្ែេមានស្រសាប់ ដែើម្បីការការ

ំការវ ិនិ ដោគ R & D

ដពេអ

គរ

រនិងដធវើអាជីវកម្មដេើ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់អក
ន
មានការអនុវរតបប្នថម្ដទ្ៀរ ដៅដពេប្ែេអងគភាពោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំអាដម្រ ិកបនត( US
Continuation Applications) ដែើម្បីបដងកើរដសចកតីអោះអាងថ្មី
ផ្សេិរផ្សេថ្មី

ប្ែេត្គបែណតប់ ត្គប់ត្ជុងដត្ជាយដេើ

ពី គូត្បកួរត្បប្ជង ដៅដពេប្ែេពួកដគចូេទ្ីផ្សារប្ែេមានបដចាកវ ិទ្ាត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម។
វាជាការអនុវរតទ្ូដៅ

ចំដ

ោះរកកកម្មជាដត្ចើន

េិខិរដសនើសុំកំពុងត្រួរពិនិរយម្ួយកនុងស
ដោយោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំបនត

ប្ែេប្រងប្រមានោងដហាចណាស់សំណុំ

រែាអាដម្រ ិក

ឬបំប្បក។

(ភាជប់ ជាម្ួយកនត្ម្ប្ែេត្រូវបង់ ) ដគនឹងបិទ្

ប្ែេអាចសរដសរដសចកតីអោះអាងបប្នថម្

ដៅដពេប្ែេដចញសំណុំេិខិរដសនើសុំចុងដត្កាយ

ប់ឲ្យោក់ដសចកតីអោះអាងថ្មីតាម្ផ្សេូវដនោះដទ្ៀរ។

វាក៏ ជាសញ្ញាននយុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មែ៏េម្
ែ ួយផ្សងប្ែរ

ុនម្ួយ អនុវរតតាម្វ ិធី ដនោះ ដោយសារវាអាចឲ្យត្កុម្
ត្គបែណតប់ ដេើធារុថ្ីមប្ែេត្រូវបញ្ូា េ។

ដៅដពេប្ែេត្កុម្

ុនកំណរ់ដសចកតីអោះអាងរបស់ខួន
េ ប្ែេអាច

វាអាចដៅរួចដោយសារកនុងនិយម្ន័យននសំណុំេិខិរដសនើ

សុំបនត94 ប្ចងោងចាស់ថា "..... ដៅដពេប្ែេអនកោក់

កយដសនើសុំ អាចដត្បើត្បាស់ដសចកតីអោះអាង

តាម្វ ិធី ដផ្សសងៗ ដែើម្បីរំណាងរកកកម្ម "។
កនុងករណីដនោះ អនកោក់

ដផ្សសងគនប្ផ្សែកដេើអីវប្ែេដ
ដគចូេកនុងេំ
94

ដ

កយដសនើសុំ ត្រូវសរដសរដសចកតីអោះអាងប្ែេមានេកេណៈរំណាង

ើញមានការអភិវឌ្ឍឬដធវើទ្ីផ្សារ ដោយគូត្បកួរត្បប្ជង ដៅដពេប្ែេពួក

ោះ។ ការពិភាកាបប្នថម្ដេើែំដណើរការសរដសរដសចកតីអោះអាង និងការដធវើប្ផ្សនទ្ី

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_patent_application
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ដសចកតីអោះអាងថ្មី ប្ែេត្គបែណតប់ ដេើផ្សេិរផ្សេរបស់គូត្បកួរត្បប្ជង អាចរកបានដៅ URL ខាង
ដត្កាម្:
http://www.patinformatics.com/blog/patent-strategy-lesson-shaping-patent-claims-to-matchchangingmarkets/
១០.៤ ការវ ិភាគវ ិវាទ្
ការពិរននការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ក់ព័នន
ធ ឹងការរ ំដោភបំ

គឺ ជួនកាេចាំបាច់ ត្រូវចារ់ការដេើវ ិវាទ្

នត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។ ជួនកាេទាម្ទារឲ្យមានការគំរាម្កំប្

ងនន

បណឹត ងតាម្ផ្សេូវចាប់ ដទាោះបីជាដគេដៅមាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម គឺការចរចារអាជាាប័ណណសម្
ស្រសបចំដ

ោះបដចាកវ ិទ្ាប្ែេបានអភិវឌ្ឍ។

កម្ម និងែំដណើរការរបស់វា

ប្ែេដែើរដោយបដចាកវ ិទ្ា។

ការយេ់ែឹងពីបរ ិោកាសននវ ិវាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកក

គឺ ជាកតាតសំខាន់ សត្មាប់អងគភាពប្ែេមានបំណងអនុវរតឧសា

កម្ម

ទាំង Price waterhouse Coopers និង RPX ផ្សតេ់នូវរបាយការណ៍ពី វ ិវាទ្ប្ែេផ្សតេ់នូវទ្ិ នន

ន័យដេើការោក់ បណឹ ត ង

ក់ព័នន
ធ ឹងត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកុងស
ន

របស់ PWC ឆ្នំ ២០១៣ ផ្សតេ់ដ

រុផ្សេែូចខាងដត្កាម្ចំដ

របាយការណ៍95

រែាអាដម្រ ិក។

ោះការបដងកើរទ្ិននន័យដនោះ:

ម្ុនឆ្នំ ២០១២ មានដរឿងកតីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្របីករណីបុដណាណោះ ប្រមានរនម្េែេ់
១០០០ ោនែុោេរអាដម្រ ិកចំដ

ោះសំណងការខូចខារ។ បុប្នតប្រឆ្នំម្ុន ដរឿងកតីចំនួនបី បតឹងដៅគណៈ

វ ិនិច័យ
ឆ ដៅកនុងខ័ណឌដផ្សសងគន មានការទាម្ទារសំណងែេ់ដៅ១០០០
ដត្ចើនជាងដនោះ។ ដេើសពីដនោះដទ្ៀរ NPEs បនតដែើររួ

ន់ោនែុោេរអាដម្រ ិក ឬ

ទ្ីោងសំខាន់និងបដងកើនរួ

ទ្ី ដៅកនុងវ ិវាទ្

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងឆ្នំ ២០១២។ ការវ ិភាគរបស់ដយើងបានបងាាញពីភាពខុសគនោងខាេំង
ចំដ

ោះម្ធយម្ភាគននសំណងការខូ ខាររបស់ NPEs ដធៀបនឹងអងគភាពអនុវរត។ កនុងរយៈដពេ១២ឆ្នំ

ចុងដត្កាយដនោះ ម្ធយម្ភាគសំណងការខូចខារសត្មាប់ NPEs មានជាម្ធយម្២ែងននម្ធយម្ភាគ
សំណងសត្មាប់ អងគភាពអនុវរត។
AIA
ដ

AIA ក៏មានឥទ្ធិពេផ្សងប្ែរកនុងឆ្នំ ២០១២ ។ បទ្បបញ្ា រិត "ត្បឆ្ំងនឹងការចូេរួម្ " របស់

ប្ែេរារាំងចុ ងចដម្េើយជាដត្ចើ នប្ែេមានដឈាមោះកនុងបណឹ ត ងប្រម្ួយ

ប្ែេ

ំឲ្យមាន

ការដកើន

ើងចំនួនបណឹ ត ងជាទ្ូដៅ ជាពិដសសបណឹ ត ងប្ែេោក់ដោយ NPEs ។ AIA ក៏ បានបញ្ាប់ត្ពឹរិត

ការណ៍កំណរ់ខុសននបណឹ ត ង ‘qui tam’ ប្ែេមានដត្ចើនដៅកនុងឆ្នំ ២០១០ និងដែើម្ឆ្នំ ២០១១។
95

http://www.pwc.com/us/patentlitigation2013
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ដោយទ្ទ្ួេសាគេ់ការអភិវឌ្ឍ
វ ិស័យកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា PwC ដ
ដផ្សសងដទ្ៀរ

ត្កុម្

ុនអាជីវកម្មនិងអនកែឹក

ំបនតចាប់ អារម្មណ៍ខាេំងកនុង

ើយបានរកាត្បព័នធទ្ិននន័យសំណងការខូចខារ និងព័រ៌មានពីករណី

ក់ព័នន
ធ ឹងដសចកតីសដត្ម្ចននការរ ំដោភបំ

នកម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា។

ដយើងត្បម្ូេទ្ិននន័យ

ទាក់ទ្ងនឹងអត្តាដជាគជ័យរបស់មាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម សថិរិពីដពេដវោសវ

ការ គណៈ

វ ិនិច័យ
ឆ ទ្េ់នឹងការដត្បៀបដធៀបអាសនៈនិងសថិរិននអងគភាពអនុវរតដធៀបនឹងអងគភាពម្ិនអនុវរត (NPE)
ពី ឆ្នំ ១៩៩៥ ែេ់ឆ្នំ ២០១២។

ការសិកាដៅឆ្នំដនោះ ក៏មានបញ្ូា េផ្សងប្ែរនូវសថិរិរបស់ដៅត្កម្។

ការវ ិភាគរបស់ដយើងទ្ទ្ួេនូវការអដងករម្ួយចំនួន ប្ែេអាចជួយ

យកត្បរិបរតិ អនកចាប់ និងភាគី

វ ិវាទ្ វាយរនម្េការអនុ វរតសិទ្ិត្ធ បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់ខួន
េ ឬយុទ្សា
ធ
ស្តសតការ
បោះ

រ ក៏ែូចជាផ្សេ

េ់នន NPEs ។

RPX Corp96 គឺ ជាអនកត្បម្ូេផ្សតំុពីការការ

រកកកម្មវាគឺជាត្កុម្

ុនប្ែេមានត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដត្ចើន

ដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បីត្បឆ្ំងនឹងត្កុម្
ត្កុម្
បចាុបបននដនោះ ត្ប

រ ប្ែេដៅកនុងពិភពអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្រ

ុននែគូបានដ

ោះដទ្។ ពួកដគពិ ពណ៌

ែូដចនោះពួកដគម្ិនអាច

ពី ខួងឯង
េ
ែូ ចខាងដត្កាម្:

ុនណាម្ួយប្ែេដត្បើ បដចាកវ ិទ្ាដៅកនុងផ្សេិរផ្សេឬដសវាកម្មរបស់ខួន
េ
ម្នឹងការដកើនដ

កម្ម។ ការគំរាម្កំប្

ងដ

ើងជាេំោប់ននការគំរាម្កំប្

ដពេ

ងដោយវ ិវាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកក

ោះ មានការចំណាយដត្ចើនែេ់ត្បរិបរតិការត្កុម្

ុន ដត្ចើនជាង១០.៩

ោនែុោេអាដម្រ ិកកនុងម្ួយឆ្នំសត្មាប់ការចំណាយប្ផ្សនកចាប់និងការបារ់បង់ផ្សេិរផ្សេ។
RPX

កំ ពុងផ្ទេស់បូរសម្ី
ត
ការដនោះ។

ែំដណាោះស្រសាយប្ផ្សែកដេើទ្ីផ្សាររបស់ដយើង

បនថយោងដត្ចើនទាក់ទ្ងនឹងចំណាយដេើត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសត្មាប់ត្កុម្
ប្ចករ ំប្េកហានិភ័យ្េងការ់ តាម្បណា
ត ញរបស់ពួកដគ។

ន់

បានការ់

ុនអរិថ្ិជន ដោយ

ដយើងដគៀងគរម្ូេធនពី កនត្ម្សមាជិក

ត្បចាំឆ្នំ ដែើម្បីទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនិងសិទ្ិធត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេដត្គោះថានក់
ដ

ើយអរិថ្ិជនRPXនីម្ួយៗ

បណា
ត ញដៅប្របនតដកើនដ

នឹងទ្ទ្ួេបានអាជាាប័ណណដេើត្ទ្ពយសម្បរតិរបស់ដយើង។

ដោយសារ

ើងនិងការពត្ងីកការផ្សតេ់ដសវារបស់ដយើង ដយើងកំពុងែកដចញនូវត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានការគំរាម្កំប្

ងខពស់

និងមានហានិភ័យការចំណាយខពស់ពីត្បរិបរតិការ

ត្បព័នធដអកូ។
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រែ៏ខាេំងខាេ និងទ្ូេំទ្ូោយត្បឆ្ំងនឹងវ ិវាទ្ត្បកាសនីយបត្រ

ជាេទ្ធផ្សេ: មានកិចកា
ា រ

រកកកម្ម និងការការ់បនថយចំណាយត្បរិបរតិការបានោងដត្ចើន និ ងហានិ ភ័យ
ជនរបស់ដយើង។

RPX បានចាប់ ដផ្សតើម្ចងត្កងសថិរិវ ិវាទ្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅកនុង

ដែើម្ឆ្នំ ២០១២

ស

ិរញ្ា វរថុសត្មាប់អរិថ្ិ

រែាអាដម្រ ិក97។ របាយការណ៍ឆ្នំ ២០១២ បានផ្សដេ់នូវដ

រុផ្សេពីការដជឿជាក់ដេើសារៈសំខាន់

ននការខិរខំ ត្បឹងប្ត្បងដនោះ:
កនុងឆ្នំ

២០១២

ការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

រួម្ទាំងអងគភាពម្ិនអនុវរត

(NPEs) ជាថ្មីម្តងដទ្ៀរ បានបដងកើរនូវដរឿងែ៏សំខាន់ជាដត្ចើន។ ដទាោះជាមានការដកើនដ
ការដធវើអាជីវកម្មត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងរួ
ឧសា

កម្មដៅប្រមាន។ គួរចងចាំថា

ើងោងខាេំងនូវ

ទ្ីរបស់ NPEs ព័រ៌មានម្ួយចំនួនប្ែេទាក់ទ្ងនឹង

RPX បានសដត្ម្ចបដងកើររបាយការណ៍ត្បចាំឆ្នំ (ដនោះគឺជា

ដេើកែំបូង) ប្ែេមានបញ្ូា េទ្ិ ននន័យោងទ្ូេំទ្ូោយដេើបណឹ ត ងប្ែេោក់ ដោយ NPEs។ RPX
សងឃឹម្ថារបាយការណ៍ត្បចាំឆ្នំដនោះនឹងផ្សតេ់នូវរមាេភាពែេ់សកម្មភាពដសែាកិចស
ា ំខាន់ ៗ
សថិរដត្កាម្រាោដនោះជាយូរម្កដ

ប្ែេ

ើ យ។

ការសិកា និងការតាម្ោនេកេណៈវ ិវាទ្របស់គូត្បកួរត្បប្ជង ឬឧសា

កម្មជាក់ោក់ គួរ

ជាធារុម្ួយោងសំខាន់ ដៅដពេបដងកើរយុទ្ធសាស្តសតត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។
១០.៥ ម្ូប្ែេប្ែេបានពាករណ៍
ម្ូប្ែេដផ្សសងៗ ត្រូវបានបដងកើរដ
ពាករណ៍ឥរ ិោបថ្

ដពេអ

រកាទ្ិនន
ន ័ យរបស់ស

ើងប្ែេដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដែើម្បី

គរននត្បដភទ្ណាម្ួយ។

ការដត្បើត្បាស់ែ៏ដពញនិយម្ម្ួយននការ

រែាអាដម្រ ិក ដែើម្បីពាករណ៍ពីរនម្េរបស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដធវើការ

ដត្បៀបដធៀបដៅគនដៅវ ិញដៅម្ក ក៏ែូចជាបាន់សាមនពី រនម្េប្ែេអាចមានននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ
ផ្សងប្ែរ ដ

រ

ដពេថ្មីៗដនោះ។ វ ិធី សាស្តសតដនោះ ក៏ ទ្ទ្ួេបានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ើយយនតការសត្មាប់ បដងកើរម្ូប្ែេដនោះអាចរកបានកនុងខេឹម្សារសដងេបននUS ៧,៦៥៧,៤៧៦:

វ ិធី សាស្តសតនិងត្បព័នស
ធ ត្មាប់ កំណរ់ រនម្េត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មគឺដធវើដ

ប្ផ្សែកដេើការវ ិភាគសថិរិប្ែេមាន។
គណ

ប្ខសដកាងការបាន់ សាមនរនម្េត្បូបាបននការប្ចកចាយ

ើង

ត្រូវបាន

សត្មាប់ត្កុម្ត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានកំណរ់ ដោយដត្បើត្បាស់ ការ

97

http://www.rpxcorp.com/siteFiles/SiteManager/0BF995E82CFF591EE80EFE8AC69259E7.pdf

174

វ ិភាគសថិរិននកំណរត្តាកនត្ម្ប្ថ្រកា PTO ។ រនម្េប្ែេរ ំពឹងទ្ុកចំដ
បត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ

ត្រូវបានគណ

ោះត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយ

ប្ផ្សែកដេើប្ខសដកាងការប្ចកចាយរនម្េ

ណារ់ថានក់ ឬអត្តាននត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ

និងការដត្បៀបដធៀបចំ

ក់ព័នន
ធ ឹងត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ដៅកនុងត្កុម្ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានកំណរ់។

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានភាគរយចំណារ់ថានក់ខស
ព ់បំផ្សុរ ត្រូវទាក់ទ្ងនឹងចំណុច

ខពស់ជាងដគននប្ខសដកាងប្ចកចាយរនម្េ។
ចំណារ់ថានក់ទាបបំផ្សុរ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានភាគរយ

ត្រូវទាក់ទ្ងនឹងចំណុចទាបជាងដគននប្ខសដកាងប្ចកចាយរនម្េ។

វ ិធីសាស្តសតប្បបដនោះ

សម្បរតិ

ផ្សាុយដៅវ ិញ

ជាគុណ

ំម្កនូវវ ិន័ យបប្នថម្ដេើែំដណើរការវាយរនម្េទ្ូដៅននចំនួនសរុបរនម្េ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗចំដ

ោះចំនួនត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយ

រនម្េបាន់ សាមនសរុបននរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងអស់ដ

ម្ិនអាចដេើសពី

ោះ។

កនុងេកេណៈដនោះ ការវាយរនម្េប្ែេត្រឹម្ត្រូវនិងត្គប់ត្ជុងដត្ជាយ អាចផ្សតេ់ឲ្យប្ផ្សែកដេើគុណ

ភាពប្ែេ

ក់ព័នធននត្ទ្ពយសម្បរតិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដោយម្ិនចាំបាច់ ដត្បៀបដធៀបនឹងទ្ិនន
ន ័យ

ទ្ីផ្សារននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងដទ្ៀរ ឬ portfolios ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងម្ិនចាំបាច់
បងាាញ

(ឬផ្សតេ់សម្មរិកម្ម)ពី េំ

ូរចំណូេននត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

ការវាយរនម្េបាន់សាមន

ប្ផ្សែកជាទ្ូដៅដេើការនេេកននរនម្េត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាំងម្ូេ "ចំប្ណក pie" ប្ែេរំណាង
ដោយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗប្ែេមានចំណារ់ថានក់ទាក់ទ្ងគន

ឬសថិរដៅដេើប្ខសដកាង

ប្ចកចាយរនម្េ។
ជាត្ទ្ឹសី ត

ម្ូប្ែេម្ួយ

អាចបដងកើរដ

ើងដោយប្ផ្សែកដេើឥរ ិោបថ្

អនុញ្ញារឲ្យមានការដបាោះបង់ដចាេត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយ
ដៅដពេណាម្ួ យកនុងកំ

ុងជី វ ិរននរបស់ឯកសារ។

អាចដធវើការពាករណ៍បានអំពីដពេណាប្ែេបដចាកវ ិទ្ា

ប្ែេអនកទ្ទ្ួេសិទ្ិធ

ដោយម្ិនបង់កនត្ម្រកាសិទ្ិធ

ដោយសិកាពីត្បវរតិកនេងម្ករបស់អងគភាព
ក់ព័នធកាេយជាត្ទ្ពយសម្បរតិសាធារណជន

និងដត្បើ ត្បាស់ដោយបុគេ
គ ដផ្សសងដទ្ៀរ។
ឧទា

រណ៍បប្នថម្ននការដត្បើ ត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ែេអាចពាករណ៍បាន ចំដ

ដែើម្បីបដងកើរម្ូប្ែេ

ោះឯកសារត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មថ្ីម 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 –
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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 ទ្ី គ្ហទំព័រសតព
ី ីរបាយការណ៍ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្មម (PLRs)
បញ្ជីធនធានមានដេើដគ
បានកនុងប្ផ្សនកខាងដត្កាម្ដនោះ។

ទ្ំព័រ សតីពីវ ិធី សាស្តសត ត្កុម្LinkedIn និងការចងត្កង PLRs អាចរក
បញ្ជីដនោះ ម្ិ នមានេកេណៈត្គប់ត្ជុងដត្ជាយដ

ោះដទ្ បុ ប្នតផ្សេ
ត ់នូវ

ត្បភពព័រ៌មានបប្នថម្ម្ួយចំនួន សត្មាប់បុគេ
គ ប្ែេចង់ប្សវងរកត្បធានបទ្ដនោះបប្នថម្ដទ្ៀរ។
១១.១ ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងវ ិធីសាស្តសតសីព
ត ីការដធវើរបាយការណ៍
ដគ

ទ្ំព័ររបស់ WIPO សតីពីរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/
ការចងត្កងរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មបរស់ 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
ដសៀវដៅម្គគុដទ្ាសន៍សីព
ត ីការដត្បើ ត្បាស់ជាក់ ប្សតងននប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចំដ

ោះវ ិស័យ

បដចាកវ ិទ្ានីម្ួយៗ, Invention Research Institute, Japan Institute of Invention and Innovation,
Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII (2000)
សថិរិត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និង FAQ អំពីប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅអងគភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអឺរប
ុ
OECD Patent Statistics Manual http://www.oecd.org/science/inno/oecdpatentstatisticsmanual.htm
Patinformatics Blog - http://www.patinformatics.com/category/blog/
ប្ផ្សនទ្ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - Charles Boulakia http://sciencecareers.sciencemag.org/career_development/previous_issues/articles/1190/pat
ent_mapping
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ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ឧបករណ៍ដធវើប្ផ្សនទ្ី និ ងរូបភាព- PIUG Wiki http://wiki.piug.org/display/PIUG/Patent+Analysis,+Mapping,+and+Visualization+Tools
ការបងាាញត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជារូបភាព - Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_visualisation
Analystology

-

http://analystology.com/wp/-

បេកប្ែេមានការផ្សុសជាដត្ចើនពីទ្ិែាភាព

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ដរើអីវជាទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - eHow http://www.ehow.com/facts_6199916_patentlandscaping_.Html
រដបៀបដរៀបចំរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - ជំ ហានសត្មាប់វ ិភាគទ្ិ ែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Y74xZhV7UGI
ការវ ិភាគទ្ិ ែភា
ា ពត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម IP-Search, The Untapped Potential of Patent
Data,
IP-Search,
Switzerland
search/e/umfeldanalyse_e.pdf

–

https://www.ip-search.ch/fileadmin/user_upload/ip-

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-apatentlandscape/
ដរើអីវជារបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពិរត្បាកែ

ដ

ើ យដ

រុអីវវាមានសារៈ

សំខាន់? Mark Lloyd, Ambercite –
http://www.ambercite.com/index.php/amber/entry/what-exactly-is-a-patent-landscape-andwhy-is-ituseful
ការសិកាពីទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម:ការដត្បើត្បាស់កុងប្ផ្សនការយុ
ន
ទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ

Mark Pohl –http://www.licensinglaw.net/files/Patent_Landscaping_Study.pdf
ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកត្ម្ិរខពស់ ប្ែេមានត្កា

ិច
វ ដត្ចើន - AcclaimIP -

https://www.acclaimip.com/node/121
រដបៀបបដងកើរទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើត្បាស់ ត្បព័នធទ្ិននន័យឥរគិរកនត្ម្(
ែូចជា USPTO & ESP@CENET) -
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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-usptoespcenet
ដរើអីវជាទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - LegalZoom - http://info.legalzoom.com/patentlandscaping-20459.html
ត្បព័នធទ្ិននន័យ និងរបាយការណ៍ពីឧបករណ៍ - Intellogist Wiki http://www.intellogist.com/wiki/Category:Intellogist_Reports
ម្គគុដទ្ាសន៍វ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម https://sites.google.com/site/analyzingpatenttrends/using-patent-data
ដរើអីជា
វ បណា
ត ញវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម? - Ambercite http://www.ambercite.com/index.php/ambermap/what-is-network-patent-analysis
ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - Nick Peters, Pinterest http://pinterest.com/nbpeters/patent-analysis/
សូច

ករវ ិភាគត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មជាសថិរិ ជាម្ដធាបាយកំ ណរ់ ត្បដទ្សតាម្ជំ

បដចាកវ ិទ្ា- http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247936

ញ

ដសៀវដៅវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មកត្ម្ិរខពស់ - Crafitti Consulting http://www.slideshare.net/crafitticonsulting/advanced-patent-analysis-work-book
ប្សវងយេ់ពីទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មរបស់អនក

–

ដម្ធាវ ីត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម–

http://www.patentlawyermagazine.com/understanding-your-patentlandscape/?
goback=%2Egde_44433_member_247448288%2Egde_44433_member_247736241
បេក់អនកវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និ ងកម្មវ ិធី ែំដណើរ
ការត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងការអនុវរតេែ -http://thepatentanalyst.wordpress.com
១១.២ LinkedIn Groups ននទ្ិែភា
ា ពនិងការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ការស្រសាវត្ជាវនិងទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម 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
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Patent Landscaping Innovations - http://www.linkedin.com/groups/Patent-LandscapingInnovations-1883637?trk=myg_ugrp_ovr
ការវ ិភាគនិងទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - http://www.linkedin.com/groups/PatentAnalysis-Landscaping-1794428?trk=myg_ugrp_ovr
ត្កុម្ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម http://www.linkedin.com/groups?gid=76745&trk=myg_ugrp_ovr
ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មhttp://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
១១.៣ កត្ម្ងរបាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ព
កត្ម្ងរបស់ WIPO ប្ែេបានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
–http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/

ទ្ំព័រទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - Cambia http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/landscapes-tools.html
ការវ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននបដចាកវ ិទ្ា RFID - Univ. of Arizona http://ai.arizona.edu/mis480/sample_projects/2008%20Spring/Patent%20Analysis%20of%20
RFID%20Technology/KM%20RFID%20Report.pdf
ព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម - អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មអង់ដគេស http://www.ipo.gov.uk/informatics-reports
White Papers– Griffith Hack – http://www.griffithhack.com.au/mediacentre-White
PapersArchive
របាយការណ៍េម្ែិរអំ ពីបដចាកវ ិទ្ា–Gridlogics
http://www.patentinsightpro.com/index.html
របាយការណ៍ទ្ិែាភាព ITTI – Franklin Pierce Law Center – http://law.unh.edu/franklinpierce-ipcenter/international-technology-transfer-institute/projects
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Alertas Tecnológicos (ភាសាបទ្ុយដ

ស
គ ប្របុដណាណោះ) - INPI Brazil -
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ន ិស័យដត្បងែូងដៅ

១. ដគេបំណងនន RFQ / RFP
I. វ ិសាេភាពននគដត្មាង

ែូងដត្បងជាែំណាំដត្បងប្ែេផ្សតេ់ទ្ិននផ្សេខពស់បំផ្សុរ ដ
ជាត្បភពែ៏សំខាន់និងមាននិរនតរភាពទាំងសត្មាប់ម្ូបអាហារ
ា
របាយការណ៍ដនោះ ដធវើដ

ើយដត្បងែូងប្ែេផ្សេិរពី ត្គប់វា គឺ
ជី វឥនធនៈនិ ងផ្សេិរផ្សេដផ្សសងដទ្ៀរ។

ើងកនុងដគេបំណងដសុើបអដងករសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មទាក់ទ្ង

ដៅនឹងបដចាកវ ិទ្ាកនុងវ ិស័យែូចខាងដត្កាម្: ក) ផ្សេិរកម្ម ដត្បងែូង ែូចជា ការោំែុោះនិងការត្បម្ូេ
ផ្សេ ែំដណើរការផ្សេិរផ្សេ ដត្បងែូងដៅ ការចត្មាញ់ដត្បង។ ទាំង បដចាកវ ិទ្ា

ក់ព័នធនឹងដត្បងែូង

ប្ែេបានពី mesocarpននប្ផ្សេ និង ដត្បងែូង Kernel ប្ែេបានដចញពីប្ផ្សេ Kernel នឹងត្រូវបានរាប់
បញ្ូា េ ខ) ត្បពឹរិតកម្មកាកសំណេ់ពីផ្សេិរកម្មដត្បងែូង ការចត្មាញ់ ជីវជារិរក
ុ េជារិ ការដត្បើត្បាស់
ជីវមាស់ដត្បងែូងដោយផ្សេិរផ្សេប្ែេផ្សេិរដោយដត្បងែូង
ដត្គឿងសមាែង ជីវឥនធនៈនិងវ ិស័យឧសា

កម្មដផ្សសងដទ្ៀរ។

សត្មាប់ ម្ូបអាហារ
ា

និងដភសជជៈ

របាយការណ៍ទ្ិែាភាព នឹងស្រសាវត្ជាវរកកកម្មប្ែេបានបងាាញកនុងការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម (សត្មាប់ដគេបំ ណងនន ToR ដនោះ

កយ "ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម" រួម្មានទាំង

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម និងម្ូប្ែេមានអរថត្បដោជន៍ ) ។ អកសរសាស្តសត ប្ែេម្ិនមានេកេណៈ
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មក៏គួរត្រូវបានស្រសាវត្ជាវនិងវ ិភាគ។
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របាយការណ៍ គួរពិពណ៌

ពីគំរូ និងនិ ន ការននសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដោយ

បញ្ូា េទាំងសដង់ោរការវ ិភាគសថិរិននេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវ ែូចជារកកករអាជីកម្មនិងជាសាថប័នសំខាន់ៗ
និងមាាស់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម
ការ ិោេ័យោក់

ការស

ការ

ភូម្ិសាស្តសដត្បភពរកកកម្ម

កយែំបូង) និងការពត្ងីកភូម្ិសាស្តសតននកិចកា
ា រ

សកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពីដពេម្ួយដៅដពេម្ួយ

(ត្បដទ្សអាទ្ិភាព

រ (ការ ិោេ័យោក់

ការប្ចកចាយ

កយប ា ប់)

សកម្មភាពត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្ម ដោយត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា ែូចជាសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មននវ ិទ្ាសាថន
ស្រសាវត្ជាវនិងសាកេវ ិទ្ាេ័យ ក៏ែូចជាកិចស
ា
ត្រូវបានវ ិភាគនិ ងកំណរ់ដោយប្
របាយការណ៍

កពីគន។

ការរវាងគនឬ រវាងពួកដគនិងអងគភាពឯកជន គួរ

ជាពិដសស

និងការចារ់ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ា

ដោយសកម្មភាពសាថប័ នកនុងវ ិស័យដនោះ។

វាកយសពាប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់ សរដសរ

គួ រមានសងគរភាពជាម្ួយវាកយសពាប្ែេដត្បើ ត្បាស់

បណំុត ទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មចុងដត្កាយ មានកនុងទ្ត្ម្ង់ Excel

ចំប្ណកឯសំណុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មនីម្ួយៗ នឹងរភាជប់ដៅនឹងការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយដពញដេញដៅដេើ ESPACENET
ដែើម្បីអាចឲ្យអនកអាចចូេដៅកាន់ព័រ៌មានពីសំណុំនិងសាថនភាពចាប់នន សមាជិកសំណុំ។
របាយការណ៍ ម្ិនដផ្ទតរដេើទ្ិែភា
ា ពសុពេភាពននកិ ចាការ
ម្ិនដសុើបអដងករថាដរើ ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រ ឬដសរ ីភាពត្បរិបរតិ ែូចជា ការ
រននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាស

នីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយ បានចូេជាធរមាន ឬដៅមានសុពេភាព។ ដសចកតីអោះអាងចាំបាច់ដត្បើ
ត្បាស់ប្រជាម្គគុដទ្ាសន៍ ទ្ូដៅ ដរើ កម្មវរថុណាខេោះប្ែេត្រូវបានអោះអាងថាជារកកកម្ម។ បុប្នតដែើម្បីវាយ
រនម្េពីកត្ម្ិររកកកម្មននសំណុំេិខិរដសនើសុំ
នីម្ួយៗ

ត្រូវមានការស្រសាវត្ជាវសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ថាដរើសំណុំមានោងដហាចណាស់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយម្ួយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេ

ទ្ទ្ួេបានកិចាការ

រម្ួយប្ែរឬដទ្

(ប្ផ្សែកដេើដេខកូែដបាោះពុម្ពផ្សាយននសមាជិកសំណុំត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្ម)។
បប្នថម្ពីដនោះ

ដគេបំណងសំខាន់ននរបាយការណ៍ដនោះ គឺដធវើជាគំរប្ូ ណ

កម្មវរថុបដចាកដទ្សជាក់ោក់

ំពីរដបៀបស្រសាវត្ជាវ

កនុងត្បព័នធទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានស្រសាប់។

ពនយេ់េម្ែិរននយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវប្ែេបានអនុវរត

រួម្ទាំងបញ្ញ
ា ត្ប

ការ

ម្និងប្ែនកំណរ់ននការ

ស្រសាវត្ជាវ រួម្ជាម្ួយនឹងបញ្ញ
ា ប្ែេបានចងត្កងនិងអាចស្រសាវត្ជាវម្តងដទ្ៀរ គឺជាធារុែ៏សំខាន់នន
របាយការណ៍ (សូម្ដម្ើេ៣.៤)។
២.បញ្ជីដសវា
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ដរៀបចំនិងផ្សតេ់របាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានគុណភាពខពស់ កនុង
ទ្ត្ម្ង់ word ជាភាសាអង់ដគេស ដធវើតាម្ទ្ត្ម្ង់ម្គគុដទ្ាសន៍ ប្ែេផ្សតេ់ដោយ WIPO ដៅឲ្យភា
គីកិចាសនា



បញ្ូា េដសចកតីពណ៌

េម្ែិរពីវ ិធី សាស្តសត ដោយមានការដេើកដ

ើងពីឧបករណ៍និងបណា
ត ញ

ស្រសាវត្ជាវប្ែេដត្បើ ត្បាស់ទាំងអស់ រួម្ជាម្ួ យនឹងគុ ណសម្បរតិននវ ិធី សាស្តសតនីម្ួយៗ ប្ែេត្រូវ
បានដត្បើត្បាស់


ផ្សតេ់នូវអនតរការ ី
Excel

និងបណំុត ទ្ិ ននន័យចុងដត្កាយ

(ឬទ្ត្ម្ង់ដផ្សសងដទ្ៀរ

រួម្ទាំងេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវកនុងទ្ត្ម្ង់

ប្ែេចារ់ទ្ុកថាសម្ស្រសប) ភាជប់ ដៅនឹងឯកសារត្បកាសនីយ

បត្ររកកកម្មដពញដេញដៅដេើ ESPACENET និងបដចាកវ ិទ្ានិ ងត្បដភទ្ដផ្សសងដទ្ៀរ ប្ែេ
ចាំបាច់ និងបានពិភាកាជាម្ួយដេខាធិការោានរបស់ WIPO


ផ្សតេ់នូវទ្ិននន័យគំត្ទ្ែេ់ត្កា

ិច
វ និងសថិរិ



ដត្បើ ត្បាស់ត្រឹម្ត្រូវនិងសម្ស្រសប

និងខុសៗគនសត្មាប់ឧបករណ៍វ ិភាគរូបភាព ការបងាាញ

ករណីសតីពីឧបករណ៍វ ិភាគត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងៗែេ់អក
ន ដត្បើត្បាស់ព័រ៌មានត្បកាស
នីយបត្ររកកកម្ម


ផ្សតេ់ការគំត្ទ្ែេ់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមាដ

សុី

បត្ររកកកម្មកុងទ្ិ
ន
នន
ន ័យត្បកាសនី យបត្ររកកកម្មជារិ របស់ខួន
េ
ដត្បើត្បាស់បណា
ត ញស្រសាវត្ជាវប្ែេត្បហាក់ត្បប្


បញ្ូា េេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវរបស់មាដ

កនុងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយ

និ ងសត្ម្បសត្ម្ួេែេ់ការ

េ

សុី ដៅកនុងរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម និងដត្បៀបដធៀបដៅនឹងរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពសកេ


ការផ្សតេ់ធារុ ផ្សសំ(ជាចម្បង ការរកដ

ើញសំខាន់ ៗននរបាយការណ៍) សត្មាប់ដរៀបចំ Infographic ។

៣.េទ្ធផ្សេ
ការស្រសាវត្ជាវ គួរកំណរ់អរតសញ្ញាណសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេមានត្បភពពី ប្ែន

យុតាតធិការប្ែេការដបាោះពុម្ពផ្សាយជាប្ផ្សនកម្ួយននឯកសារ 98 អបបបរមាននសនធិសញ្ញា PCT ដោយ
ម្ិនគិរថា

មានការផ្សតេ់ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដៅអងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មណាម្ួយនន

សមាជិកសំណុំណាម្ួយដ

98

ើ យ។

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/04-01-01.pdf
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ដបកេភាពប្ែេទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ

រ ំពឹងឲ្យផ្សតេ់របាយការណ៍ទ្ិែភា
ា ពត្បកាសនីយបត្ររកក

កម្ម ជាភាសាអង់ដគេស កនុងទ្ត្ម្ង់ ប្ែេកំណរ់ដោយ WIPO ដោយពិចារណាពីដគេបំណងប្ែេ
បានដេើកដ

ើងខាងដេើ និងោងដហាចណាស់មានបញ្ូា េប្ផ្សនកែូចខាងដត្កាម្:

៣.១ ដសចកតីសដងេបបប្នថម្
ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ មានដសចកតីសដងេប ៣-៤ ទ្ំ ព័រ ប្ែេមានេកេណៈកំណរ់ពី ដគេ
នដោបាយនិងការដធវើដសចកតីសដត្ម្ចចិរត។ ប្ផ្សនកដនោះគួរប្របញ្ញ
ជ ក់ពីការរកដ
ការរកដ

ើញ ប្ែេ

ក់ព័នធនឹង

ើញដផ្សសងដទ្ៀរ ឬទ្ិននន័យដផ្សសងដទ្ៀរកនុងេកេណៈេម្ែិរ ដែើម្បីជួយសត្ម្ួេែេ់ការពិភាកា

ដគេនដោបាយ

ក់ព័នធ និងការដត្បើត្បាស់ទ្ិនន
ន ័យប្ែេផ្សដេ់ឲ្យតាម្រយៈរបាយការណ៍។ ដបកេភាព

ប្ែេទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ

នឹងផ្សតេ់ផ្សងប្ែរនូវទ្ិននន័យនិងការគំត្ទ្ចាំបាច់ែេ់ដេខាធិការោាន

WIPO និងអនកផ្សតេ់ Infographic ដែើម្បីបំដពញ Infographicកនុងដគេបំណងផ្សសពវផ្សាយ។
៣.២ ប្ផ្សនកដសចកតីដផ្សតើម្

ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ គួរពនយេ់ខីេៗពី ដគេបំ ណងនិ ងវ ិសាេភាពននរបាយការណ៍ និ ង
កនុងត្កបខណឌរបស់វា ។
៣.៣ប្ផ្សនកបដចាកវ ិទ្ា

ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ គួ រដរៀបរាប់ អំពីត្បដភទ្ដផ្សសងននបដចាកវ ិទ្ាប្ែេទាក់ទ្ងដៅនឹងផ្សេិរ
កម្មដត្បងែូង ត្បត្ពឹរិតកម្មកាកសំណេ់ពីផ្សេិរកម្មដត្បងែូងនិងការដត្បើត្បាស់កាកសំណេ់ទាំងដនោះ
សត្មាប់ដត្គឿងសំអាង ឱសថ្ ជីវឥនធនៈនិងឧសា

កម្មដផ្សសងដទ្ៀរ។ ត្បដភទ្នីម្ួយៗ គួរត្រូវបាន

បងាាញជាម្ួយសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាក់ោក់ ។ ប្ផ្សនកដនោះគួ របងាាញេម្ែិរដៅ
ដេើឧបសម្ព័នធ ប្ែេត្រូវអនុវរតចំដ
Excel )។
៣.៤ ការពិពណ៌

ោះសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ដៅកនុងត្បព័នធទ្ិននន័យ (តារាង

ពីវ ិធីសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ និងការកត្ម្ិរ

ប្ផ្សនកដនោះននរបាយការណ៍ គឺមានសារៈសំខាន់ ចំដ

ោះដគេបំណងននគដត្មាង ដែើម្បីអភិវឌ្ឍ

ឧបករណ៍កនុងការទ្ទ្ួ េបាន និងដធវើអាជី វកម្មដេើព័រ៌មានត្បកាសនី យបត្ររកកកម្ម។ របាយការណ៍
គួរពនយេ់ពីវ ិធី សាស្តសតស្រសាវត្ជាវេម្ែិរ ែូចជា រដបៀបបដងកើរនិងកំណរ់សំណួរននការស្រសាវត្ជាវ (ការ

ដរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវ គួរជាប្ផ្សនកម្ួយននរបាយការណ៍ចំប្ណកឯសំណួរននស្រសាវត្ជាវ ត្រូវ
បញ្ូា េកនុងឧបសម្ព័នធ)

រដបៀបកំណរ់និម្ិរស
ត ញ្ញាចំណារ់ថានក់

និងកត្ម្ិរននអរថត្បដោជន៍ របស់វា
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ចំដ

ោះការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម កនុងវ ិស័យបដចាកវ ិទ្ា រដបៀបស្រសង់ អាគរោាន ត្បព័នធ

ទ្ិននន័យប្ែេដត្បើ ត្បាស់។េ។

ប្ផ្សនកដនោះគួរពិភាកាអំពីភាពេំបាក ការកត្ម្ិរ និងការដេើកប្េងប្ែេអាចទ្ទ្ួេយកបាន
ក់ព័នន
ធ ឹងការរ ំេឹកនិងភាពជាក់ោក់។ ជាពិដសស ឥទ្ធិពេននការរួម្បញ្ូា េត្បព័នធចំណារ់ថានក់

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដផ្សសងគន ែូចជា CPC និង FI ដែើម្បីដធវើឲ្យកាន់ត្បដសើរដ
ការដត្បៀបដធៀបដៅនឹង IPCដែើម្ប្ែេប្ផ្សែកដេើការស្រសាវត្ជាវ
ឲ្យមានភាពត្បដសើរដ

ើងនូវការរ ំេឹកដេើ

។ យុទ្ធសាស្តសតដផ្សសងដទ្ៀរដែើម្បីដធវើ

ើងននការរ ំេឹក គួរមានការពនយេ់ផ្សងប្ែរ ែូ ចជា ដោយបប្នថម្ ឬដធវើបងគំុ

កយ

គនេឹោះននការស្រសាវត្ជាវ ឬការវ ិភាគអាគរោាន។ ភ័សុតាងម្ួ
ត
យចំនួនក៏គួរបញ្ូា េផ្សងប្ែរ។

របាយការណ៍ គួរមានបញ្ូា េនូវការពនយេ់ពីការកត្ម្ិរននព័រ៌មានត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មពី

បណា
ត ត្បដទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងត្បដទ្សដសែាកិចាកុងេកេ
ន
ណៈអនតរកាេ

ែូចជា

ទ្ិននន័យសំណុំ

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេត្គបែណតប់ ដោយត្បព័នធទ្ិននន័យ ប្ែេដត្បើត្បាស់សត្មាប់ការស្រសាវត្ជា
វ។ ដេើសពីដនោះដទ្ៀរ េកេណៈដោយប្

ក ឬភាពេំបាកទាក់ទ្ងដៅនឹងការស្រសាវត្ជាវកម្មវរថុជាក់

ោក់ដនោះ គួរត្រូវបានបងាាញរួម្ជាម្ួយវ ិធីសាស្តសត ដែើម្បីជំនោះដេើបញ្ញ
ា ត្ប
របាយការណ៍គួរបញ្ូា េដៅកនុងប្ផ្សនកដនោះនូវការពិពណ៌

ម្ប្ែេ

ក់ព័នធ។

ពី វ ិធី សាស្តសតការ់បនថយសំណុំ។

របាយការណ៍ទាំងអស់ដនោះ និងការវ ិភាគសថិរិ គួរប្ផ្សែកដេើដគេគំនិរននសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកក
កម្មធម្មតា ឬត្បហាក់ត្បប្

េដៅនឹងដគេគំនិរសំណុំ ែូចជា សំណុំ Fampat ឬ Thomson DWPI

។ ការការ់បនថយសំណុំ ម្ិនគួរប្ផ្សែកដេើដគេគំនិរការពត្ងីកសំណុំ (Inpadoc)។ បុប្នត វាអាចមាន
ត្បដោជន៍ ត្បសិនដបើ អក
ន ដត្បើដសវា បានបញ្ូា េព័រ៌មានឬការវ ិភាគទាក់ទ្ងនឹ ងការពត្ងីកសំណុំ ែូច
ជាថាដរើសំណុំធម្មតាពី រ
ពត្ងីកសំណុំប្រម្ួយ។

សថិរកនុងការពត្ងី កសំណុំប្រម្ួ យ

ឬរដបៀបដត្បៀបដធៀបទ្ំ

ំខុសគនននការ

៣.៥ ការវ ិភាគននសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

របាយការណ៍ គួរបញ្ូា េការវ ិភាគសថិរិននសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម រួម្ទាំងរូប

ភាពសម្រម្យ ស្រសបតាម្ទ្ិែាភាពោងដហាចណាស់ែូចខាងដត្កាម្:

(១) ចំនួនសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតា (ព័រ៌មានបប្នថម្សតីពីការពត្ងីកសំណុំ ឬ
INPADOC មានត្បដោជន៍ណាស់) និងការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម (ែូចជាសមាជិក
សំណុំទាំងអស់) សរុបទាំងអស់ និ ងកនុងរយៈដពេឆ្នំអាទ្ិភាព(ឆ្នំម្ុន) ទាំងទ្ំ
បត្ររកកកម្មជាម្ធយម្ និងទ្ំ

ំសំណុំត្បកាសនីយ

ំសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធំបំផ្សុរ។
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(២) ភាគរយននចំនួនសំណុំប្ែេមានោងដហាចណាស់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយ
បត្ររកកកម្មប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រម្ួយ

(ត្រូវកំណរ់ ប្រតាម្ត្បដភទ្ដេខកូែននការដបាោះពុម្ព

ផ្សាយ ែូចជា ទ្ិននន័យសាថនភាពចាប់ ចាំបាច់ប្ែេត្រូវស្រសាវត្ជាវ ជាអាទ្ិ៍ ដែើម្បីកំណរ់ថាដរើមាន
ការដធវើដមា

ភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប ា ប់ពីបណឹ ត ងជំទាស់ )

ទាំងអស់និង កនុងម្ួយឆ្នំអាទ្ិភាព

(ឆ្នំម្ុន)។

(៣)ភាគរយសរុបទាំងអស់ននសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេមានោងដហាចណាស់
សមាជិក PCT ម្ួយ និ ងកនុងម្ួយឆ្នំអាទ្ិភាព(ឆ្នំម្ុន)។

(៤) ការប្ចកចាយសរុបទាំងអស់ដេើ "បណា
ត ត្បដទ្សអាទ្ិភាព" ែូចជា ចំនួនសំណុំប្ែេ

បានោក់ កនុងការ ិោេ័យោក់

កយអាទ្ិភាពែំបូងដគ

គឺ ការ ិោេ័យោក់

ទាំងការ ិោេ័យអនតរជារិរបស់ WIPO ប្ែេជាការ ិោេ័យទ្ទ្ួេ

កយែំបូង(OFF) រួម្

កយដសនើសុំ PCT និ ងកនុងម្ួយឆ្នំ

អាទ្ិភាព(ឆ្នំម្ុន)។ របាយការណ៍ត្រូវមានបញ្ូា េទាំងការវ ិភាគសំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ប្ែេ
មានត្បភពពីត្បដទ្សមាដ

សុី ត្បដទ្ស

ត្បដទ្សដផ្សសងៗដទ្ៀរម្កពីរំបន់អាសុី
បណា
ត ត្បដទ្សនិងរំបន់ទាំងដនោះ ចំដ

អាដម្រ ិកឡាទ្ីន និងអាន្ត
ោះឧសស

ំុបី

បុប្នតក៏មានបណា
ត

ិក
វ ដោយសារប្រសារៈសំខាន់នន

កម្ម/ ទ្ីផ្សារដត្បងែូង

និងសកាតនុពេសត្មាប់ការ

នឹងបំដពញបប្នថម្ដោយទ្ិននន័យននការោក់

កយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ដផ្សារបដចាកវ ិទ្ានិ ងភាពជានែគូ រ។
របាយការណ៍

ីេ
វ ីពីន ឥណូឌ ដនសុី ដត្បសុីេ កូ

ជារិ ទាក់ទ្ងដៅនឹងដត្បងែូងកនុងត្បដទ្សមាដ

សុី ប្ែេត្រូវផ្សតេ់ឲ្យដោយ MyIPO ដ

រ ំពឹងថាមានការដត្បៀបដធៀបសកម្មភាពជារិរបស់មាដ

ើយត្រូវបាន

សុីជាម្ួយនឹងសំណុំេិខិរដសនើសុំ PCT កនុង

OFF ឬ OSF កនុងត្បដទ្សមាដ

សុី។ អនកចុ ោះកិ ចាសនា ត្រូវរ ំពឹងឲ្យជួយ MyIPO កនុងការវាយរនម្េ

ត្បាស់សំណួរប្សវងរកជាក់ោក់

ប្ែេធា

ព័រ៌មានទាំងដនោះ និងដធវើការជាម្ួយគន កនុងការកំណរ់ យុទ្ធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវឲ្យបានសម្ស្រសប និងដត្បើ
ឲ្យទ្ទ្ួេេទ្ធផ្សេននការស្រសាវត្ជាវត្បហាក់ត្បប្

េគន

ប្ែេផ្សដេ់ដោយអនកចុោះកិ ចាសនាកនុងការវ ិភាគទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មជាសកេនិងរំបន់ ។
អនកចុោះកិចស
ា នា ត្រូវរ ំពឹងឲ្យបញ្ូា េេទ្ធផ្សេទ្ិននន័យជារិមាដ

សុីដៅកនុងរបាយការណ៍ វ ិភាគនិ ង

ដត្បៀបដធៀបទ្ិននន័យទាំងដនោះ ជាម្ួយេទ្ធផ្សេសកម្មភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មសកេ។
(៥)

ការប្ចកចាយសរុបទាំងអស់តាម្ភូម្ិសាស្តសតននការពត្ងីក

ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មប្ែេបានោក់ដៅការ ិោេ័យោក់
ការោក់

ែូចជា

សមាជិកសំណុំ

កយប ា ប់(OSF) ណាម្ួយ ប ា ប់ពី

កយអាទ្ិភាពដៅ OFF និ ងកនុងម្ួយឆ្នំអាទ្ិភាព(ឆ្នំម្ុន)។ ការប្ចកចាយនន OSF ត្រូវបាន
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កំណរ់ ថា ម្ិនមាន OFF ែូចជា ការោក់
ឯកសារអាទ្ិភាព ម្ិនគួររាប់ បញ្ូា េដ

កយប ា ប់ដៅកនុងត្បដទ្ស OFF

ើយ។ OSF នីម្ួយៗ គួររាប់ប្រម្ដងបុដណាណោះ។

(៦) ការប្ចកចាយតាម្ភូម្ិសាស្តសតននសញ្ញ
ជ រិ អក
ន ោក់

អនកោក់

កយដសនើសុំដត្ចើន សញ្ញ
ជ រិនីម្ួយៗ ត្រូវរាប់ោច់ដោយប្

ត្រឹម្សញ្ញ
ជ រិអក
ន ោក់

កយដសនើសុំកុងបញ្
ន
ជ ីែំបូងដ

កយដសនើសុំ (ចំដ

ែំបូងដ

កពីគន

ោះដទ្)។
(៨) អនកោក់

ដគរំណាង (ឧសា

ោះសំណុំប្ែេមាន

កពីគន ែូចជា សថិរិម្ិនគួរកត្ម្ិរ

ោះដទ្)។

(៧) ការប្ចកចាយតាម្ភូម្ិសាស្តសតននសញ្ញ
ជ រិរកកករ (ចំដ
សញ្ញ
ជ រិនីម្ួយៗ គួររាប់ោច់ដោយប្

ប្ែេមានត្បភពម្កពី

ោះសំណុំប្ែេមានរកកករដត្ចើន

ែូ ចជា សថិរិម្ិនគួរកត្ម្ិរត្រឹ ម្សញ្ញ
ជ រិ រកកករកនុងបញ្ជី

កយដសនើសុំប្ែេសកម្មបំផ្សុរ (កំពូេទាំង២០) ប្បកប្ចកតាម្វ ិស័យប្ែេពួក

កម្ម អប់ រ ំ/ស្រសាវត្ជាវ/វ ិស័យសាធារណៈ បុគគេ) ការប្ចកចាយតាម្ភូម្ិសាស្តសត

ការ ិោេ័យ OFF ការដត្បើត្បាស់ OSF សត្មាប់ពត្ងីកបប្នថម្ សកម្មភាពតាម្ ដពេដវោ ដែើម្ដ
អាជីវកម្មប្ែេ

ក់ព័នធ ែូចជាការរភាជប់ោងជិរសនិទ្រធ វាងអនកោក់

បដចាកវ ិទ្ាននសំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម។

កយដសនើសុំដផ្សសងគន

(៩) រកកករសកម្មបំផ្សុរ (កំពូេទាំង២០) បុរតសម្ព័នធរបស់ពួកដគកនុងឧសា

ើ

ត្បដភទ្

កម្ម អប់រ ំ/ការ

ស្រសាវត្ជាវ / វ ិស័យសាធារណៈ សញ្ញ
ជ រិ សកម្មភាពតាម្ដពេដវោ ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ាននការប្កនចន
កាកសំណេ់ដ

ើងវ ិញតាម្ត្បព័ នធដអ

ិចត្រូនិក ប្ែេបានោក់សំណុំេិខិរដសនើសុំត្បកាសនីយបត្រ

រកកកម្ម ។
(១០) បណា
ត ញស

ការកនុងចំដណាម្អនកោក់

កយដសនើសុំនិងរកកករ។

(១១) ចំនួនននអាគរោាន ែូចជាត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ែេត្រូវបានដធវើអាគរោាន

ញឹកញាប់ ប្ែេអាចត្គបែណតប់ រកកកម្មចម្បងៗ។
ការវ ិភាគ គួរដធវើដ

ដោយប្

ើងជារួម្ (ចំដ

កពីគន ត្បសិនដបើ ចាំបាច់ ចំដ

នឹងត្រូវបានអដញ្ជើញឲ្យបញ្ូា េការវ ិភាគ

ើញថាវាមានការចាប់អារម្មណ៍ ឬមានេកេណៈប្ណ

មានការសាវគម្ន៍រាេ់ការដសនើ

ក់ព័នទា
ធ ំងអស់) និងោច់

ោះត្បដភទ្ដផ្សសងៗននសមាសធារុ ឬបដចាកវ ិទ្ា។

ដបកេភាពប្ែេទ្ទ្ួេបានដជាគជ័យ
បប្នថម្ ប្ែេដគរកដ

ោះត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

កនុងសំដណើដ្េើយរបដៅនឹ ង RFP ។

និងរូបភាព

ំ កុងែំ
ន
ណាក់កាេវ ិភាគ។

៣.៦ ឧបសម្ព័នធ
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(១) តារាង (តារាងExcel) ប្ែេរដត្ម្ៀប (ែូចជា កាេបរ ិដចឆទ្) នឹងបំដពញម្ុខងារ ប្ែេរួម្
បញ្ូា េរាេ់សំណុំត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មធម្មតាប្ែេ

ក់ព័នធ។

សំណុំធម្មតានីម្ួយគួរត្រូវបាន

កំណរ់ ដោយដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយននសមាជិកសំណុំប្រម្ួយ ប្ែេបានដបាោះពុម្ពផ្សាយ វាជាការេែ
ដោយបញ្ូា េដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយ PCT ត្បសិនដបើមាន។ ត្បសិនដបើ សំណុំ គមនសមាជិកសំណុំ PCT

សមាជិកសំណុំដៅកនុងតារាង ោងដហាចណាស់វាគួរជាសមាជិក ប្ែេត្រូវបានដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយជា
ភាសាអង់ដគេសនិងជាឯកសារអាទ្ិភាពែំបូងប្ែេកំណរ់ សំណុំ។
ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយនីម្ួយៗ

ប្ែេកំ ណរ់អរតសញ្ញាណសំណុំម្ួយ

គួរផ្សារភាជប់ដៅនឹង

ESPACENET ដែើម្បីអាចឲ្យដម្ើេការដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយទាំងម្ូេ និងសំណុំ INPADOC ប្ែេ
និងសាថនភាពប្ផ្សនកចាប់ ននសមាជិកសំណុំដ

ក់ព័នធ

ោះ។ ត្បសិនដបើ ESPACENET ម្ិនមានបញ្ូា េការដបាោះ

ពុម្ពផ្សាយ ដេខដបាោះពុម្ពផ្សាយ វាគួរភាជប់ដៅនឹងទ្ិននន័យត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មឥរគិរកនត្ម្ដផ្សសង

ដទ្ៀរ ប្ែេមានការដបាោះពុម្ពផ្សាយ (ជាការេែ គួ របញ្ូា េត្បព័នធទ្ិនន
ន ័យរបស់ការ ិោេ័យដបាោះពុម្ព
ផ្សាយ ត្បសិនដបើមាន) ។

តារាងគួរបញ្ូា េបប្នថម្ោច់ដោយប្

កនូវជួរ

រ សត្មាប់ សំណុំនីម្ួយៗ (ប្ែេបានម្កពី

ការដបាោះពុម្ពផ្សាយប្ែេរំណាងឲ្យសំណុំ):
- ចំណងដជើង

- ោងដហាចណាស់ដសចកតីអោះអាងែំបូង
- ដឈាមោះអនកោក់

កយដសនើសុំ

-ការបងាាញថាោងដហាចណាស់អនកោក់
សាធារណៈ (ដឈាមោះបុគគេ

កយដសនើសុំមានក់ គឺជាអងគភាពឯកជន និង / ឬ

ម្ិនត្រូវបានចារ់ទ្ុកជាអងគភាពឯកជនបឬសាធារណៈដ

ោះដទ្)

- ដឈាមោះរកកករ
- ព័រ៌មានអាទ្ិភាព:
- កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាពែំបូងដគ (ឬកាេបរ ិដចឆទ្ននសំណុំេិខិរដសនើសុំ កនុងករណី

គមនការអោះអាងអាទ្ិភាព)

- ត្បដទ្សអាទ្ិភាពននអាទ្ិភាពែំបូងដគ (ែូចជា OFF)
- កាេបរ ិដចឆទ្អាទ្ិភាពដផ្សសងដទ្ៀររួម្ជាម្ួយត្បដទ្សអាទ្ិភាព
- ទ្ំ

ំសំណុំសំណុំធម្មតានិងទ្ំ

ំសំណុំ Inpadoc ប្ែេ

ក់ព័នធ

- ដេខដបាោះពុម្ផ្ស
ព ាយននសមាជិកទាំងអស់ននសំណុំធម្មតា(ប្ែេម្ិនត្រូវបានរភាជប់)
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- ដេខកូែត្បដទ្សននការ ិោេ័យោក់

កយប ា ប់ (OSF, OSF នីម្ួយៗ ត្រូវបានបងាាញ

ប្រម្តង ម្ិនរួម្បញ្ូា េ OFF)

- ចំនួននន OSF (OSF នីម្ួយៗ ត្រូវបានរាប់ប្រម្តង)
-ការបងាាញថាសំណុំមានោងដហាចណាស់ការដបាោះពុម្ពផ្សាយត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម

ប្ែេទ្ទ្ួេបានកិចកា
ា រ

រម្ួយ (ប្ែេត្រូវកំណរ់ តាម្ត្បដភទ្កូែននការដបាោះពុម្ពផ្សាយ ែូចជាគមន

ទ្ិននន័យសាថនភាពប្ផ្សនកចាប់ចាំបាច់ ប្ែេត្រូវស្រសាវត្ជាវ ដែើម្បីកំណរ់ ត្បសិនដបើមានការដធវើដមា

ភាព

ប ា ប់ពីមានបណឹ ត ងជំទាស់)
-

និម្ិរតសញ្ញា

IPC

ទាំងអស់

ចំដ

ោះឯកសារប្ែេបានដត្ជើសដរ ើសសត្មាប់ កំណរ់អរត

សញ្ញាណសំណុំ។

សំណុំនីម្ួយៗគួរត្រូវបានោក់ បប្នថម្កនុងឧបសម្ព័នធតាម្ត្បដភទ្បដចាកវ ិទ្ានិ ងការដត្បើត្បាស់

ននសំណុំដ

ខាងដេើ)។

ោះ (ត្បដភទ្ប្ែេបានដរៀបរាប់ កុងរួ
ន
ររបាយការណ៍ សូម្ដម្ើេប្ផ្សនក៣.៣

ដបើអាច គួររដត្ម្ៀបជួរ

រតាម្អកេរត្កម្ ឬតាម្កាេបរ ិដចឆទ្ឬចំនួន។

កាេបរ ិដចឆទ្ទាំងអស់ ត្រូវមានទ្ត្ម្ង់ YYYY.MM.DD ។

(២) សំណួរននការស្រសាវត្ជាវទាំងអស់និងវ ិធីសាស្តសតសមាែរទាំងអស់ ប្ែេដត្បើ ត្បាស់ដែើម្បី
បដងកើរសំណុំេទ្ធផ្សេចុងដត្កាយ

ើងវ ិញដៅកនុងត្បព័នធទ្ិនន

គួរបងាាញកនុងេកេណៈប្ែេអាចដត្បើ ដ

ន័យសត្មាប់ការដធវើបចាុបបននភាពេទ្ធផ្សេស្រសាវត្ជាវ។

៤. ធារុចូេ/ការគំត្ទ្ពី WIPO ការគំត្ទ្របស់ WIPO ចំដ

ោះអនកចុោះកិចស
ា នា

អនកចុោះកិចស
ា នា ត្រូវបានរ ំពឹងឲ្យអនុវរតការងារដោយសវ័យត្បវរតិ ប្ែេដធវើការោងជិរសនិទ្ធ
ជាម្ួយនឹងជនបដងាគេនន WIPO ។ ដៅដពេណាប្ែេអាចដធវើដៅបាន
សិកា

ទ្ិននន័យ

WIPO នឹងជួយផ្សតេ់ការ

និងព័រ៌មានប្ែេមានស្រសាប់ប្ែេទាម្ទារដោយអនកចុោះកិចាសនា។

អនកចុោះកិចា

សនា នឹងរាយការណ៍ដៅម្ន្តនតីព័រ៌មាន IP អំពីគដត្មាង។ WIPO នឹងផ្សតេ់ដសវាកម្មថ្រចម្េងឯកសារ
ប្ែេមានស្រសាប់ ដោយផ្ទាេ់ចំដ

ោះកម្មវរថុ រួម្ទាំងឯកសារសាថពរនិងត្

កនុងការទាក់ទ្ងជាម្ួយការ ិោេ័យ IP របស់មាដ

ង និងជួយសត្ម្បសត្ម្ួេ

សុី។ WIPO នឹងផ្សតេ់ដោបេ់ដេើេទ្ធផ្សេនន

គដត្មាងទាំងម្ូេ។ កនុងសាថនភាពប្ែេ WIPO ឬ អនកចុោះកិចាសនា ម្ិនប្ម្នជាមាាស់ឯកសារដែើម្ឬ
ទ្ិននន័យប្ែេបានចងត្កងដេើកម្មវរថុជាក់ ោក់ណាម្ួ យ ត្បព័ នទ្
ធ ិននន័យសាធារណៈខាងដត្ៅ ឬមាាស់
ខាងដត្ៅ ចាំបាច់ត្រូវមានការស្រសាវត្ជាវ ដោយអនកចុោះកិចាសនា។
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៥. កម្មសិទ្ិប
ធ ញ្ញា
របាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ក៏ែូចជាដសចកតីត្

ងអនតរការ ីនិង ទ្ិននន័យ

អនកចុោះកិចស
ា នាទាំងអស់ គួរជាកម្មសិទ្ិធប្រម្ួយរបស់ WIPO ។ អនកចុោះកិចាសនាទ្ទ្ួ េសាគេ់និង
យេ់ត្ពម្ថាផ្សេិរផ្សេនិងសមាភរៈដផ្សសងដទ្ៀរ

ប្ែេបដងកើរជាការងារដធវើដ

ើងសត្មាប់ជួេ

ចំដ

ោះ

WIPO ។
៦. េកេខណឌននការដធវើែំដណើរ
អាចរត្ម្ូវឲ្យមានការដធវើែំដណើរ សត្មាប់ដធវើបទ្បងាាញពីេទ្ធផ្សេរបាយការណ៍ ដៅទ្ីត្កុង
សឺប្ណវ ឬត្បដទ្សមាដ
ដោយ WIPO ។
II រយៈដពេ/អំ

សុី។ កនុងករណីដ

ោះ ចំណាយដេើការដធវើែំដណើរ ត្រូវបានត្គបែណតប់

ងដពេ
ុ

៧. េទ្ធផ្សេប្ែេត្រូវសដត្ម្ចននរបាយការណ៍ទ្ិែាភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម ត្រូវអនុដោម្តាម្
ដពេដវោែូចខាងដត្កាម្:
(១) ែំណាក់កាេទ្ីI: កនុងរយៈដពេបួន (៤) សបាត

៍ ប ា ប់ពីទ្ទ្ួេបានដសចកតីជូនែំណឹង

ភាពដជាគជ័យននការចុោះកិចាសនា។

(២) ែំណាក់កាេទ្ី II: កនុងរយៈដពេបួន (៤) សបាត

៍ប ា ប់ពីទ្ទ្ួេបានការផ្សតេ់ដោបេ់

(៣) ែំណាក់កាេទ្ី III : កនុងរយៈដពេពីរ (២) សបាត

៍ប ា ប់ពីទ្ទ្ួេបានការផ្សតេ់ដោបេ់

ពី WIPO ចំដ
ពី WIPO ចំដ

ោះែំណាក់កាេទ្ី I ។

ោះែំណាក់កាេទ្ី II ។

ដពេដវោជាក់ោក់ នឹងត្រូវកំណរ់ រម្
ួ គនជាម្ួយអនកចុោះកិចាសនា។
III សូច

ករអនុវរតន៍សខា
ំ ន់ៗ (KPI) និងការត្រួរពិនិរយគុណភាព

៨.


គុណភាពនិងរយៈដពេននការដ្េើយរបចំដ



ការទ្ទ្ួេខុសត្រូវនិងកត្ម្ិរ



ោះទ្ំ

ក់ទ្ំនងដពេជាម្ួយ WIPO

ននការផ្សតេ់ជំនួយរបស់អងគភាពត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មមាដ

សុី កនុងការស្រសាវត្ជាវត្បកាសនីយបត្ររកកកម្មដោយដត្បើ ត្បាស់ត្បព័នធទ្ិននន័យជារិ
រយៈដពេ ននការផ្សតេ់េទ្ធផ្សេប្ែេសដត្ម្ចបាន
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គុណភាពននេទ្ធផ្សេប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ ដោយដត្បៀបដធៀបជាម្ួយ នឹងរបាយការណ៍ទ្ិែាភាព
ត្បកាសនីយបត្ររកកកម្ម WIPO ពីម្ុន (http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/
patent_landscapes/) និងការខិរខំត្បឹងប្ត្បងដែើម្បីសដត្ម្ចេទ្ធផ្សេប្ែេដជឿជាក់ បំផ្សុរ



កត្ម្ិរ ននការអនុវរតដោបេ់របស់ WIPO ចំដ

ោះេទ្ធផ្សេ



ភាពបរ់ប្បនប្ែេបានបងាាញកនុងគដត្មាងទាំងម្ូេ
េកេខណឌ/ត្បដភទ្ននការវ ិភាគណាម្ួយ



គុណភាពននទ្ត្ម្ង់ និងរូបភាពប្ែេបានផ្សតេ់ឲ្យ



ការដពញចិរតរបស់ភាគី

កនុងករណីរត្ម្ូវឲ្យមានការប្កសត្ម្ួេ

ក់ព័នន
ធ ឹងគដត្មាង។
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