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ចំណំសិក្សា: ម ៉ូឌុលន េះគួរចំណយនេលប្រហែល 6 ន  ងន ើមបសិីក្សា។ 
 

ម ៉ូឌុល ៩: ការប្រកតួប្រជែងមិនស ម្ ោះប្តង ់
 
នោលរំណង 
 រន្ទា រ់េីរញ្ច រ់ការសិក្សាម ៉ូឌុលន េះអ្នក្សគួរហែអាច: 

1.  ផ្តល់ឧទាែរណ៍ន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
2.  នរៀររារ់ ិងេ យល់េីប្រនេទសំខា ់ៗន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
3.  េ យល់ការហប្រប្រួលមួយចំ ួ ក្សនុងប្រនទសនផ្េងោន េីការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះ

ប្ែង់។ 
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នសចក្សតីនផ្តើម 
ម ៉ូឌុលន េះគឺពាក់្សេ ឋ័ ឹងទសេ ៈន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់។ ម ៉ូឌុលន េះ ឹង

េ យល់េីអ្វីជាប្រនេទន អំ្នេើ ហ លប្ែូវចាែ់ទុក្ស ៉ូចជាការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់  ិង
េ យល់េី ំនណេះស្រ្យហ លប្ែូវនប្រើ រមួោន ជាមួយ ឹងប្រនទសកាែេវកិ្សចចប្ែូវហែរំនេញ 
ន ើមបធីាន្ទនអាយបា  ៉ូវភាេយុែតិធម៌ក្សនុងការប្រកួ្សែប្រហែង។ គំ ិែន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ 
ន ម្ េះប្ែង់ជារទេិន្ធ ៏សប្ រ់នេលខ្លេះ នែើយប្ែូវបា រង្ហា ញជាហផ្នក្សមួយន ការ
ការពារក្សមមសិទធិរញ្ញា នៅន ើមឆ្ន ំ1900 ក្សនុងការេិ ិែយន ើងវញិនៅទីប្ក្សុងប្េុចហសលន អ្ ុ
សញ្ញា ទីប្ក្សុងបា រសី។ 
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នែើអ្វីជាការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់? 
 ប្ា 10 សាួ  (2) ន អ្ ុសញ្ញា ទីប្ក្សុងបា រសីកំ្សណែ់ថាអំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ 

ន ម្ េះប្ែង់ជា " អំ្នេើន ប្រកួ្សែប្រហែងទំាងឡាយណផ្ាុយនៅ ឹងការអ្ ុវែត ៍នទៀងប្ែង់នៅ
ក្សនុងវស័ិយឧសាែក្សមម ឬ ពាណិែជក្សមម "។ 

 ប្ា 10សាួ  (3) រ តរញ្ញជ ក់្សថាអំ្នេើហ លប្ែូវហាមឃាែ់ជាេិនសស: 
1. អំ្នេើទំាងឡាយ ហ លរនងកើែនអាយ  ការយល់ប្ច ំ ាមមនធោបាយណមួយ 

ជាមួយសែប្ោស ទំ ិញ ឬ សក្សមមភាេឧសាែក្សមម ឬពាណិែជក្សមមររស់គ៉ូប្រកួ្សែ
ប្រហែង 

2. ការនចាទប្រកា ់មិ េិែក្សនុងរងវង់ពាណិែជក្សមមាមហររណមួយ ៉ូចជារងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ
គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងេីទំ ិញ ឬ សក្សមមភាេឧសាែក្សមម ឬ ពាណិែជក្សមម 

3. ការចងអុលរង្ហា ញ ឬ ការនចាទប្រកា ់ោម  េសតុាងក្សនុងរងវង់ពាណិែជក្សមមនំ្ទនអាយ
្ធារណែ េ ត័ប្ច ំេីទំ ិញ ប្រនេទ  ំនណើ រការផ្លិែ ចរែិលក្សខណៈ នោល
រំណងសមស្រសរររស់វា ឬ ររ ិណ "។ 
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សំណួរវាយែនមលខ្លួ ឯង (SAQ) 
រន្ទា រ់នទៀែក្សនុងម ៉ូឌុលន េះអ្នក្ស  ឹងទទួលបា ឧទាែរណ៍លមអិែរហ ែមនទៀែ ៉ូវ

ប្រនេទមួយចំ ួ  ហ លជាការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ រ ុហ តសប្ រ់នេលន េះ្ក្ស
លបងសំណួរវាយែនមលខ្លួ ឯងសិ  
SAQ 1: នែើខាងនប្កាមន េះណខ្លេះ ហ លអ្នក្សគិែជាអំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់? 

1. ការផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមមហ លថាទឹក្សន េះនោែ៉ូររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងមួយ មិ បា 
នធវើន ើងេីទឹក្សន េះនោ 

2. នសចក្សតីហលលងមិ េិែមួយហ លថាគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងបា ក្សេយ័ធ  
3. ការនប្ែើសនរ ើសរ៉ូរសញ្ញា ហ លប្ោ ់ហែខុ្សោន រ តិចរ តួចេីគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង 
4. ការលួចការរចន្ទស ា ែ់ ន ផ្លិែផ្លររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង 
5. ការលួចវែែុគំរ៉ូ ំរ៉ូងទំាងម៉ូលន ផ្លិែផ្លលមីររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង 

វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ: 
 
 
 

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ រ់ចនមលើយ 
 
ចនមលើយ SAQ 1  
ឧទាែរណ៍ទំាងអ្ស់ហ លបា ផ្ដល់ឱ្យនៅក្សនុងសំណួរន េះគឺមិ ន ម្ េះប្ែង់ រ ុហ តចនមលើយ 1-4 
ជាប្រនេទន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់  ិងប្ែូវបា ន េះស្រ្យន យនប្រើចារ់ណ
មួយ នរៀរចំន ើងន ើមបីប្រយុទធប្រឆ្ំង ឹងការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់។ ឧទាែរណ៍ចុង
នប្កាយ (5) គឺនចារលួចន យប្ែង់ នែើយអាចប្ែវូបា ន េះស្រ្យាមវធីិធមមាសប្ រ់ 
រទនលមើសមួយ។ 
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 ៉ូនចនេះការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់្មញ្ារំផុ្ែ គឺការអ្ ុវែតមិ នទៀងប្ែង់។ េិែ
ណស់គំ ិែន ការអ្ ុវែត ៍មិ ន ម្ េះប្ែង់ គឺ  ការលំបាក្សរ តិចរ តួចក្សនុងការកំ្សណែ់នអា
យចាស់លាស់  ិង ប្ែូវកំ្សណែ់ក្សនុងចារ់ជាែិររស់ប្រនទសមួយៗ ។ ចារ់ជាែិទំាងន េះ 
កំ្សណែ់េី ែ្  ភាេពាណិែជក្សមម  ិងចារ់  ធាន្ទនអាយ  ការប្រកួ្សែប្រហែងន យយុែតិធម៌ 
 ិង រំនេញរហ ែមការការពារក្សមមសិទធិរញ្ញា ជាលទធផ្ល ។ 

ែប្មវូការសប្ រ់ការការពារ 
រទេិន្ធ ៍បា រង្ហា ញថា   ក្សតីសងឃឹមែិចែួចណស់ន ការប្រកួ្សែប្រហែងន យ

យុែតិធម៌ប្ែូវបា សនប្មច ន យហផ្អក្សហែនលើក្ស ល ំងទីផ្ារនសរ ី ។ ាមប្ទឹសតី អ្នក្សនប្រើប្បាស់ 
ហ ល  ែួន្ទទីជាអាជាា ក្សណត លន ការចួលរមួក្សនុងនស ឋកិ្សចច អាចនធវើឱ្យសែប្គិ ហ លមិ 
នទៀងប្ែង់ន យមិ នប្រើទំ ិញ ឬនសវាក្សមមររស់េួក្សនគ នែើយោំប្ទអ្នក្សប្រកួ្សែប្រហែងន ម្ េះ
ប្ែង់។ នទាេះជាយ ងណ ាមការេិែគឺខុ្សោន  ។ ែ្  ភាេនស ឋកិ្សចចកា ់ហែសមុប្គ ម្ ញ
អ្នក្សនប្រើប្បាស់កា ់ហែ  ចំ ួ ែិចន ើរែួជាអាជាា ក្សណត ល ។ ជាញឹក្សញារ់េួក្សនគមិ   ស៉ូ
មបីហែែួន្ទទីេិ ិែយអំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ន យខ្លួ ឯង ន យចំា ល់  
ប្រែិក្សមមនក្សើែន ើង ។ ជាការេិែណស់ វាគឺជាអ្នក្សនប្រើប្បាស់នៅជាមួយ ឹងអ្នក្សប្រកួ្សែ
ប្រហែងន ម្ េះប្ែង់ ហ លប្ែូវការពារប្រឆំ្ង ឹងការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ។ 

ក្សនុងទីផ្ារនសរ ី មិ អាចប្ែូវបា ធាន្ទន យការការពារហែក្សមមសិទធិឧសាែក្សមម
រ ុនណណ េះនទ។ ភាេទ៉ូលំទ៉ូលាយន អំ្នេើមិ ន ម្ េះប្ែង់  ៉ូចជាការនធវើនអាយល់ប្ច ំេីការ
ផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមម  ិងការរនំលាេនលើេែ៌  ស ា ែ់ពាណិែជក្សមម ជាធមមាមិ ប្ែូវបា 
ន េះស្រ្យន យចារ់សតីេីក្សមមសិទឋិឧសាែក្សមមជាក់្សលាក់្សនទ។  ៉ូនចនេះ ចារ់សតីេីការ
ប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ គឺចំាបាច់រហ ែមនលើចារ់សតីេីក្សមមសិទិឋឧសាែក្សមម ឬផ្តល់
ប្រនេទន ការការពារហ លោម  ហចងក្សនុងចារ់នន្ទេះ។ 
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សនមលងទី1: នែើចារ់សតីេីការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ទាក់្សទង ឹងការនរៀរចំន ើមបបី្រឆំ្ង
 ឹងការរនំលាេរំពា ន ការប្គរ់ប្គងទីផ្ារយ ង ៉ូចនមតច? 

 
វធិា ការរង្ហក រការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់  ិង ការការពារការអ្ ុវែតអាែីវក្សមមចនងអៀែ 
(ចារ់រនំលាេនលើនសចក្សតីទុក្សចិែត) ប្ែូវបា ទាក់្សទងោន : នោលរំណងទំាងេីរធាន្ទ ៉ូវ
ប្រែិរែតិការប្រក្សរន យប្រសិទធភាេក្សនុងនស ឋកិ្សចចទីផ្ារ។ រ ុហ តនោលរំណងទាំងន េះ នធវើ
ន ើងាមវធីិនផ្េងោន ។ ចារ់រនំលាេនលើនសចក្សតីទុក្សចិែត  ពាក់្សេ ឋ័ ឹងការរក្សានសរភីាេន 
ការប្រកួ្សែប្រហែងន យការប្រយុទធប្រឆំ្ង ឹងការ ក់្សកំ្សែិែនលើពាណិែជក្សមម  ិង ការ
រនំលាេរំពា ន អំ្ណចនស ឋកិ្សចច។ ផ្ាុយមក្សវញិ ចារ់ប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ពាក់្សេ ឋ័
 ឹងការធាន្ទយុែតិធម៌ក្សនុងការប្រកួ្សែប្រហែងន យរងខំអ្នក្សច៉ូលរមួទំាងអ្ស់ អ្ ុវែតាមវធិា 
 ៉ូចោន ។ រ ុហ ត ចារ់ទំាងេីរគឺសំខា ់ ៉ូចោន នទាេះរីជាក្សនុងនោលការណ៏នផ្េងោន  នែើយ
រំនេញោន នៅវញិនៅមក្ស។ 
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សំណួរវាយែនមលខ្លួ ឯង (SAQ) 
SAQ2: នែើនែែុផ្លខាងនប្កាមន េះណខ្លេះជានែែុផ្លប្ែឹមប្ែវូ សប្ រ់ែប្មវូការចារ់សតេីី
ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ? 
1. ន ើមបផី្តល់ ៉ូវ "នវទិការ(level playing field)" សប្ រ់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងទំាងអ្ស់ហ ល  
ស្រ្រ់  ិង គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង  សកាត  ុេល ។ 
2.   ន ើមបនីែៀសវាងការរនំលាេរំពា េីអំ្ណចផ្តត ច់មុខ្ក្សនុងទីផ្ារ 
3.  ន ើមបែួីយធាន្ទបា  ៉ូវទីផ្ារការង្ហរនសរ ី
4.  ន ើមបនីែៀសវាងការរនំលាេរំពា ប្រកាស ីយរប្ែែក្សតក្សមម 
5.  ន ើមបអី្ ុវែតការការពារ  ក្ស 

វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ: 
 
 
 
 

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ រ់ចនមលើយ 
 
ចនមលើយ SAQ 2  
1.  បាទ នប្រើភាេស្រសន ៀងោន រវាងការប្រកួ្សែប្រហែងនស ឋកិ្សចច  ិងការប្រកួ្សែប្រហែងកី្សឡា។ 
ន ើមបីទទួលបា លទធផ្លលអរំផុ្ែ  ិង ន ម្ េះប្ែង់ក្សនុងការប្រកួ្សែប្រហែងកី្សឡា ិងនស ឋកិ្សចច
ែប្មូវនអាយន គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងទំាងអ្ស់អ្ ុវែតវធិា  ៉ូចោន ។ 
2. នទន េះគួរសែិែនប្កាមចារ់សតីេីការរនំលាេនលើនសចក្សតីទុក្សចិែតឬចារ់ប្រឆំ្ងការផ្តត ច់មុខ្។ 
3. បាទ 
4.  នទ ន េះអាចប្ែូវអ្ ុវែតន យចារ់ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមមហ ល  ស្រ្រ់នទ។ 
5. នទជាលមីមតងនទៀែ ន េះប្ែូវសែិែនប្កាមចារ់  ក្សហ ល  ស្រ្រ់។ 
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ឥ ៉ូវន េះស៉ូមនមើលអំ្នេើមិ ន ម្ េះប្ែង់មួយចំ ួ ន យលមអិែ។ 
 

អំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
វាគឺជាការេិែ ហ លថាការេិេណ៌ន្ទអំ្េីន ការប្រកួ្សែប្រហែងជាអំ្នេើផ្ាុយេី "ការនធវើ

ពាណិែជក្សមមន ម្ េះប្ែង់" "ភាេនទៀែប្ែង់"។ល។ មិ នធវើឱ្យ  ភាេចាស់លាស់ ការទទួល
យក្សសតង់ ន ការប្រែតិរែតិជាសក្សល នប្ពាេះអ្ែែ ័យន ពាក្សយហ លបា នប្រើគឺ  ភាេហប្រ
ប្រួល ។ សតង់ ន  " យុែតិធម៌ " ឬ " ភាេន ម្ េះប្ែង់ " នៅក្សនុងការប្រកួ្សែប្រហែងន េះគឺ មិ 
នលើសេីការឆលុេះរញ្ញច ងំេីសងគមវជិាជ  នស ឋកិ្សចច សីលធម៌ ិងទសេ ៈទា សងគមក្សនុងសងគម
មួយ  ៉ូនចនេះនែើយអាចខុ្សោន េីប្រនទសមួយនៅប្រនទស ( ិងនេលខ្លេះ ស៉ូមបហីែក្សនុងប្រនទស
មួយ ) ។ សដង់ រនន្ទេះ អាច ឹង  ការផ្តល ស់រត៉ូរាមនេលនវលាផ្ងហ រ។ នលើសេីន េះនទៀែ 
ហែងហែ  អំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់លមីនប្ពាេះ  ការសំហញងភាេរនងកើែលមី
ោម  ការកំ្សណែ់ក្សនុងវស័ិយការប្រកួ្សែប្រហែងន េះ។ ការរ ុ រ ង ក់្សរញ្ជ៉ូ លអំ្នេើន ការប្រកួ្សែ
ប្រហែងទំាងអ្ស់ហ ល  ស្រ្រ់  ិងនេលអ្ន្ទគែណមួយក្សនុង ិយម ័យមួយបា 
ររាែ័យទល់នេលន េះ ក្សនុងនេលជាមួយោន កំ្សណែ់ប្គរ់ឥរយិរលហាមឃាែ់ទំាងអ្ស់  ិង 
ភាេរែ់ហរ ប្គរ់ប្ោ ់ន ើមប ីសប្មរខ្លួ នៅ ឹងការអ្ ុវែតក្សនុងទីផ្ារលមី ។ 

ន េះមិ ហម    ័យថា អំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ មិ អាចប្ែូវ ក់្ស
រញ្ច៉ូ លន យ ិយម ័យទ៉ូនៅណមួយនទ។ ការក្សែ់ស គ ល់ភាគនប្ចើ ន អំ្នេើទំាងន េះគឺ
ការរងកឱ្យ  ការភា ់ប្ច ំ ការរងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ  ិងការនប្រើការនបាក្សរនញ្ញោ ែ។ ទិ ឋភាេរមួ
សំខា ់រំផុ្ែ ហែោម   ័យទ៉ូលំទ៉ូលាយ ឧទាែរណ៍ ឥរយិរទទីផ្ារអ្យុែតិធម៌គឺជាការរ ុ 
រ ង (ន យសែប្គិ ) ន ើមបទីទួលបា នជាគែ័យ នៅក្សនុងការប្រកួ្សែប្រហែងន យមិ េឹង
ហផ្អក្សនលើសមិទធិផ្លររស់ោែ់ក្សនុងលក្សខខ្ណឌ គុណភាេ  ិងែនមលផ្លិែផ្ល ិងនសវាក្សមម រ ុហ ត
ន យ្រការយក្សអ្ែែប្រនយែ ៍ន ការង្ហរររស់អ្នក្សនផ្េង ឬ ន យការែេះឥទធិេលាម
ែប្មូវការររស់អ្ែិលិែ ជាមួយ ឹងនសចក្សតីហលលងមិ េិែ ឬ នបាក្សរនញ្ញោ ែ ។ ការអ្ ុវែតហ ល
ពាក់្សេ ឋ័ ឹងវធីិ្ស្រសហររន េះ គឺគួរឱ្យសងេ័យនៅន ើម ំរ៉ូង ៉ូចភាេយុែតិធម៌ក្សនុងការប្រកួ្សែ
ប្រហែង។ 
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ក្សាត សំខា ់រំផុ្ែសប្ រ់កំ្សណែ់ " ភាេអ្យុែតិធម៌ " នៅក្សនុងទីផ្ារ ប្ែូវបា ទាញ
នចញមក្សេីនោលរំណងន ចារ់ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់។ នៅក្សនុង ័យន េះ ចារ់
សតីេីការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ប្ែូវបា រនងកើែន ើងន ើមបីការពារពាណិែជក្សរនទៀងប្ែ
ង់។ ក្សនុងនេលន េះ ការការពារអ្ែិលិែ ប្ែូវបា នគទទួល គ្ ល់ថាជាការសំខា ់ ៉ូចោន ។ 
នលើសេីន េះនទៀែ ប្រនទសមួយចំ ួ បា សងកែ់ធា ់ជាេិនសសនលើការការពារជា្ធារ
ណៈហ ល  ទំែំធំ  ិងជាេិនសសការចារ់អារមមណ៍នលើនសរភីាេន ការប្រកួ្សែប្រហែង។ 
 ៉ូនចនេះ ចារ់សតីេីការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ទំន ើរ ហ លរនប្មើនោលរំណងទំាងរីន េះ
គឺ: ការការពារគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង ការការពារអ្នក្សនប្រើប្បាស់  ិង ការពារការប្រកួ្សែប្រហែងន ើមបី
ការពារ្ធារណៈែ ភាគនប្ចើ ។ 

ផ្ាុយមក្សវញិ   កិ្សចចប្េមនប្េៀងទ៉ូលាយថា យ ងនហាចណស់ អំ្នេើមួយចំ ួ   ិង 
ការអ្ ុវែតគឺហែងហែមិ អាចផ្េេះផ្ាជាមួយ ឹង សញ្ញា ណន ភាេយុែតិធម៌នៅក្សនុងការប្រកួ្សែ
ប្រហែង។ ទំាងន េះប្ែូវបា េិភាក្សាយ ងលមអិែ ៉ូចខាងនប្កាម។ 
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ប្រនេទន អំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
ខាងនប្កាមន េះគឺជំាសក្សមមភាេទ៉ូនៅហ លទទួល គ្ ល់ថាជាអំ្នេើន ការប្រកួ្សែ

ប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់: 
 ការរណត លនអាយភា ់ប្ច ំ 
 ការនបាក្សរនញ្ញោ ែ 
 ការរងខ៉ូចនក្សរ តិ៍ន ម្ េះគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង  
 ការរង្ហា ញេ័ែ៌  ស ា ែ់ 
 ការទាញយក្សប្រនយែ ៍េីសមិទឋិក្សមមររស់អ្នក្ស ៏នទ (ែិេះនសេះនលងន ) 
 ការផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ 

ច៉ូរនមើលចំ ុច ីមួយៗទំាងន េះាមលំ រ់។ 
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ការរណត លនអាយភា ់ប្ច ំ  
អ្ ុសញ្ញា ទីប្ក្សងុបា រសី ( ប្ា10bis(3)) ែំរ៉ូវប្រនទសជាស ែិក្សហាមឃាែ់អំ្នេើ 

ទំាងឡាយហ ល  លក្សខណៈ "រនងកើែឲ្យយល់ប្ច ំាមមនធោបាយណមួយជាមួយ ឹង
សែប្ោស ទំ ិញ ឬ សក្សមមភាេឧសាែក្សមម ឬសក្សមមភាេពាណិែជក្សមមររស់គ៉ូប្រកួ្សែ
ប្រហែង "។ វ ិ្ លភាេន  ប្ាន េះ គឺទ៉ូលំទ៉ូលាយណស់  ៉ូចជាវាប្គរ ណត រ់ អំ្នេើទំាង
ឡាយណនៅក្សនុង ំនណើ ការនធវើពាណិែជក្សមមពាក់្សេ័ ធ ឹង  ក្ស សញ្ញា  ផ្តល ក្ស  ពាក្សយន ល្ ក្ស  ការ
នវចខ្ចរ់ រ៉ូររាង ឬ េណ៌ ន ទំ ិញ ឬ ការចងអុលរង្ហា ញហញក្ស ច់ណមួយ បា នប្រើន យ
ពាណិែជក្សរណ ន ក់្ស។  ៉ូនចនេះ មិ ប្ែឹមហែជាការចងអុលរង្ហា ញប្ែវូនប្រើន ើមបហីញក្សទំ ិញ នសវា
ក្សមម ឬអាែីវក្សមមនន្ទេះនទ រ ុហ តក៏្ស  រ៉ូររាងន ទំ ិញ  ិងការរង្ហា ញេីនសវាក្សមម ហ លប្ែូវបា 
ចាែ់ទុក្សថាពាក់្សេ័ ធសប្ រ់ហាមឃាែ់ន ការនធវើនអាយភា ់ប្ច ំ។ នទាេះជាយ ងណ   វ ិ
ស័យចំរងេីរ ហ លការភា ់ប្ច ំនក្សើែន ើងជាញឹក្សញារ់ ។ 

ទំាងន េះគឺជារង្ហា ញេីប្រេេន ើមពាណិែជក្សមមាមវធីីមួយ  ិងរ៉ូររាងន ទំ ិញាម
វធីិមួយនផ្េងនទៀែ។ នទាេះជាយ ងណ ន េះមិ ប្ចា នចាល ឬ កំ្សរែិការការពារគុណលក្សខ
ណៈ ឬ សមិទធិផ្លនផ្េងនទៀែប្រឆំ្ង ឹងការភា ់ប្ច ំ ។ 

ឧទាែរណ៍មួយន ប្រនេទទីមួយន ការភា ់ប្ច ំ អាចជា ែ្  ភាេមួយហ លអ្ងគ
ការមួយ ហ លហញក្ស ច់ទំាងស្រសងុេីហាងលក់្សែុក្សកា ៏ធំមួយររស់អានមរកិ្សប្ែូវបា នគ

គ្ ល់ថាសែិែនៅនប្កាម  ក្ស " Toys ‘R’ US " ចារ់នផ្តើមលក់្សនែគមក្សនុងហាងមួយនៅថា ' 
Games ‘R' US 
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សនមលងទី 2: ជាសនងខរ នែើការការពារគំ ៉ូរឧសាែក្សមម   ំនណើ រការយ ង ៉ូចនមតច? 
 
ចារ់ហររន េះជាទ៉ូនៅហាមឃាែ់ការនប្រើប្បាស់រ៉ូររាងផ្លិែផ្ល ៉ូចោន  ឬ ស្រសន ៀងោន  
សប្ រ់ទំ ិញ ៉ូចោន  ឬ ស្រសន ៀងោន ។ នទាេះជាយ ងណក៏្សន យ ចារ់ពាណិែជសញ្ញា  ការ
ការពារសែិែនប្កាមចារ់េិនសសសតីេីគំ ៉ូរឧសាែក្សមមក៏្ស  កំ្ស ែ់ាមវធីិជានប្ចើ ផ្ងហ រ 
ហ លហប្រប្រលួយ ងខាល ងំេីប្រនទសមួយនៅប្រនទសមួយ។ នៅក្សនុងលក្សខណៈស្រសន ៀងោន នៅ
 ឹងការការពារជាក់្សលាក់្សនប្កាមចារ់ពាណិែជសញ្ញា   ៉ូចជាការកំ្សណែ់ហ លពាក់្សេ័ ធការអ្ ុវែត
ចារគំ ៉ូរឧសាែក្សមមនៅលក្សខណៈខាងនប្ៅផ្លិែផ្ល  ិង វ ិ្ លភាេេិែន ការការពារផ្ត
ល់ាមចារ់កំ្សណែ់ ។ ជាឧទាែរណ៍ ប្រសិ នរើការរចន្ទការពារន ការែុរហែងនផ្ាមួយប្ែវូ
បា កំ្សណែ់ចំនពាេះការនប្រើប្បាស់ន ការែុរហែងនលើផ្លិែផ្លសប្ រ់ការរចន្ទហ លប្ែវូបា 
ចុេះរញ្ជ  ី  ការការពារប្រឆំ្ង ឹងការចមលងន ការរចន្ទសប្ រ់ការែុរហែងផ្លិែផ្លនផ្េង
នទៀែ អាចប្ែវូទទួលបា សែិែនៅនប្កាមចារ់ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ប្រសិ នរើការ
ចមលងនន្ទេះនំ្ទនអាយយល់ប្ច ំ ឬ រណត លនអាយភា ់ប្ច ំនៅ ឹងប្រេេពាណិែជក្សមម។ 
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សំណួរវាយែនមលខ្លួ ឯង ( SAQ ) 
SAQ 3: នែើ ៉ូចខាងនប្កាមន េះណខ្លេះ គឺជាការអ្ ុវែតនំ្ទនអាយភា ់ប្ច ំ ៏  សកាត  ុេល 
ហ លអាចនំ្ទឱ្យ  ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ? 
1.ផ្លិែផ្លហ ល   រ៉ូរភាេប្រមុខ្រ ឋនលើសំរក្សនវចខ្ចរ់ 
2.ប្ក្សមុែ  ុនេសែជៈ នប្រើ រ ៉ូចក្ស៉ូកាក្ស៉ូឡា 
3.ការនប្រើប្បាស់  ក្ស ស្រសន ៀងោន នៅ ឹង  ក្សហ ល  ស្រ្រ់ ហ លមិ ទា ់បា ចុេះរញ្ជ ី

ការពារ  ក្ស 
4.នភាែ ីយ ឋ   ហ ល  ការែុរហែង  ិងផ្គែ់ផ្គង់នសាើរហែ ៉ូចោន ស្រសុងនៅ ឹងគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង

ហ ល  ន ម្ េះលប ី។ 
វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ: 

 
 
 

ស៉ូមចុច ទីន េះសប្ រ់ ចនមលើយ 
 
ចនមលើយSAQ 3  
ចនមលើយទី 1: ក្សរណីន េះ មិ   អ្វីហ លប្ែូវជាមួយ ឹងការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់នទ។ 
ប្រមុខ្រ ឋអាចរតឹងសប្ រ់ការរនំលាេសិទធិរុគគលររស់ោែ់។ 
ចនមលើយទី 2-4 : គឺទំាងអ្ស់ជាការភា ់ប្ច ំ ៏  សកាត  ុេល នែើយអាចជាក្សមមវែែុន សក្សមម
ភាេការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់។ 
ចនមលើយទី 2: ក្សរណីន េះ ក៏្សអាចប្ែូវបា ចាែ់ទុក្សថាជាការរនំលាេរំពា ់  ក្ស។ 
ចនមលើយទី 3: ការេិែហ ល   ក្សមួយហ លមិ បា ចុេះរញ្ជ ី គឺមិ ចាស់លាស់េិែប្បាក្ស  
 ៉ូចចំណុចសំខា ់ គឺការយល់ប្ច ំ អាច ឹងនក្សើែ  ។ 
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ការនបាក្សរនញ្ញោ ែ 
ការនបាក្សរនញ្ញោ ែ អាចេិបាក្សប្ែូវកំ្សណែ់ថាជាការរនងកើែអាមមរណ៏ខុ្សនលើផ្លិែផ្ល 

ឬ នសវាក្សមមររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង។ វាអាចជាទប្មង់ទ៉ូនៅន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
នែើយវាគឺមិ ប្បាក្ស ថាោម  ទុក្សឋនទាសនទ ។ ផ្ាុយមក្សវញិ ការនបាក្សរនញ្ញោ ែអាច  ផ្ល
វបិាក្សធា ់ធារណស់: អ្ែិលិែ  ហផ្អក្សនលើេែ៌  មិ ប្ែឹមប្ែូវ អាច ឹងខ្៉ូចខាែែិរញ្ាវែែុ (ឬ 
នប្ោេះថាន ក់្សរហ ែមនទៀែ ) ។ គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងនទៀងប្ែង់ បាែ់រង់អ្ែិលិែ ។ ែ ល ភាេទីផ្ារ
កាែ់រ ែយ ន យ  ផ្លវបិាក្សមិ លអសប្ រ់នស ឋកិ្សចចទំាងម៉ូល  ិងសុខុ្ លភាេនស ឋ
កិ្សចច។ 

  មែិទ៉ូនៅនយងនៅគំ ិែន នបាក្សរនញ្ញោ ែន េះ គឺការ ក់្សក្សប្មិែមិ ហម ជានសច
ក្សតីហលលងខុ្ស នែើយក៏្សមិ ហម ជានសចក្សតីហលលងនំ្ទនៅរក្សចំណរ់អារមមណ៍ខុ្សេីហផ្នក្សអ្នក្សនប្រើ
ប្បាស់ហ រ។ ែំ ួញវញិ វាប្ែូវបា ចាែ់ទុក្សថាប្គរ់ប្ោ ់ថាការចងអុលរង្ហា ញន េះថាទំ ងជា
នបាក្សរនញ្ញោ ែ ។ ស៉ូមបីហែ នសចក្សតីហលលងការណ៍ប្ែឹមប្ែូវ អាចប្ែូវបា យល់ខុ្ស ។ 

ជាឧទាែរណ៍ នរើនប្គឿងផ្េំគីមីជាទ៉ូនៅប្ែូវបា នគហាមឃាែ់នៅក្សនុង ំរ័ុង ែុលាការ
ន ប្រនទសភាគនប្ចើ   ឹងេិចារណនលើការផ្ាយពាណិែជក្សមមហ លអ្េះអាងថា ំរ័ុងនន្ទេះ "គឺ
ោម  នប្គឿងផ្េគីំមី " ជាការកុ្សែក្សនបាក្សប្បាស់ ន យ្រហែ នទាេះរីជាការេិែក៏្សន យវាផ្តល់
 ៉ូវអារមមណ៍ខុ្សឆគងថាការផ្េេវផ្ាយេិែជា  អ្វីមួយមិ ធមមា។ 

 ៉ូចោន ន េះហ រ មិ ចាំបាច់សប្ រ់ផ្លិែផ្លន េះជាផ្លិែផ្លអ្ ់នន្ទេះនទ   រារ
ណការចងអុលរង្ហា ញ ឬ ការ ិយយរំនផ្លើស  ផ្លរ េះពាល់ ល់អ្ែិលិែ  ។ ជា
ឧទាែរណ៍ ប្រសិ នរើ្ធារណៈែ ចង់បា ទំ ិញក្សនុងស្រសុក្សជាជាងទំ ិញររនទស នសច
ក្សតីប្រកាសខុ្សថាទំ ិញនំ្ទច៉ូលជាទំ ិញក្សនុងស្រសកុ្ស គឺជាការនបាក្សរនញ្ញោ ែ នរើនទាេះរីជា
ទំ ិញនំ្ទច៉ូល  គុណភាេលអជាងក៏្សន យ ។ 
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សំណួរសវ័យវាយខ្លួ ឯង ( SAQ ) 
SAQទី4: នែើអ្នក្សគិែថាខាងនប្កាមន េះប្ែវូបា នបាក្សរនញ្ញោ ែឬនទ? ការផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមម
មួយអ្េះអាងថា រ ាេះ ំរ័ុងន េះ   កា ៉ូរែិីចជាងរ ាេះ ំរ័ុងនផ្េងនទៀែ ខ្ណៈហ រការេិែគឺ
ន យ្រហែ វានសតើងជាង។ 

វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ: 
 
 
 
 

ស៉ូមចុច ទីន េះសប្ រ់ចនមលើយ 
 
ចនមលើយSAQ 4  
បាទ ការលុរនចាលេ័ែ៌   ហ លថារ ាេះនសតើងជាងអាចរនងកើែជាការយល់ខុ្សយ ងខាល ំង 
ជានសចក្សតីហលលងរញ្ញជ ក់្សថា  ំរ័ុងទំាងម៉ូល  កា ៉ូរែិីចជាង ំរ័ុងនផ្េងនទៀែ។ 
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សំណួរសវ័យវាយខ្លួ ឯង ( SAQ ) 
SAQ 5: នែើប្ក្សមុែ  ុមួយហ លផ្លិែ ស្រ្នរៀរលមីមួយ ហ លនគនៅថា បាវា នរៀ អាច  
កំ្សែុសន នបាក្សរនញ្ញោ ែអ្ែិលិែ ហ រឬនទ? 

វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ 
 
 
 
 

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ រ់ ចនមលើយ 
 
 
ចនមលើយSAQ 5  
ប្រសិ នរើស្រ្នរៀរមិ បា ផ្លិែនៅក្សនុងែំរ ់បាវា នរៀររស់អាលលឺម ង់នទ វាអាចជាការរំភា ់
ថាប្រេេន ើមររស់វាអាចប្ែូវបា នគស មែ់ថានៅបាវា នរៀ ។ វាក៏្សអាចប្ែូវបា ស មែ់ ថាជា 
ស្រ្នរៀរាមរចន្ទរទររស់ែ ជាែិអាលលឺម ង់ ហ លផ្លិែន ើងាមសតង់ គុណភាេអាលលឺ
ម ង់។ 
 
នៅក្សនុងប្រនទសមួយចំ ួ  ន េះអាចប្ែវូបា ចាែ់ទុក្សថាជា ការរនំលាេ  ក្សស គ ល់េ៉ូមិ
្ស្រសតទំ ិញ។ 
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សនមលងទី 3: នែើគំ ិែន ការនបាក្សរនញ្ញជ ែហប្រប្រលួេីប្រនទសមួយនៅប្រនទសហ រឬនទ? 
 
ជាទ៉ូនៅគំ ិែន ការនបាក្សរនញ្ញជ ែហប្រប្រួលេីប្រនទសមួយនៅប្រនទស នែើយន េះប្ែូវបា 
នមើលន ើញលអរំផុ្ែក្សនុងប្រប្េឹែតិក្សមមជាែិនផ្េងៗន ការរំនផ្លើស ។ លវីនរើជានៅក្សនុងប្រនទសទំាង
អ្ស់ ជាក់្សហសតង ការរនផ្លើស (នទាេះជាមិ ប្ែឹមប្ែូវាម ័យររស់ពាក្សយ) មិ ប្ែូវបា ចាែ់ទុក្ស
ថានបាក្សរនញ្ញោ ែនទ ន យ្រហែេួក្សនគអាចប្ែូវ គ្ ល់យ ងង្ហយាម " ការលក់្សន យ
 ិយយ " សំណួរអំ្េីអ្វីហ លប្ោ ់ហែ "  ិយយផ្តា ល់ " ឬ "ផ្ាយរំនផ្លើស"  ិង អ្វីហ លប្ែូវ
យក្សចិែតទុក្ស ក់្សយ ងខាល ំង គឺចនមលើយខុ្សោន ក្សនុងប្រនទសនផ្េងៗោន ។ នៅក្សនុងប្រនទសខ្លេះ 
( ៉ូចជា ប្រនទសអាលលឺម ង់) វាបា ស មែ់ថា ្ធារណៈែ ជាទ៉ូនៅនែឿជាក់្សនលើការផ្េេវ
ផ្ាយពាណិែជក្សមម  ិង ជាេិនសសអ្វីហ លអ្េះអាងហែមួយគែ់ ("លអរំផុ្ែ នលខ្មួយ" ជាន ើម) 
ជាលទធផ្ល រទ ឋ   ៏ែឹងរងឹមួយប្ែូវបា អ្ ុវែត។ រណត ប្រនទសនផ្េងនទៀែ (  ៉ូចជា 
ប្រនទសអីុ្ាលី  ិង សែរ ឋអានមរចិ ) អ្ ុវែតផ្ាុយោន   ិង ការលលឹងហលលងជាទ៉ូនៅនលើការ
ចងអុលរង្ហា ញ ជាេិនសសអ្នក្សហ លអ្េះអាងថាហែមួយគែ់។  ៉ូនចនេះ នៅក្សនុងសែរ ឋអានមរចិ 
ែុលាការជាទ៉ូនៅ  អ្ តរាគម ៍ ប្រសិ នរើផ្លិែផ្លផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមមថា លអរំផុ្ែ 
ហែជាការេិែអ្ ់ ។ 
  



18 

© WIPO/OMPI 
 

ការរងខ៉ូចនក្សរ តិ៍ន ម្ េះគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង 
ការរងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ (ឬ រងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ ) ជាធមមាប្ែូវបា កំ្សណែ់ថា  ៉ូចជាការ

នចាទប្រកា ់មិ េិែណមួយទាក់្សទង ឹង គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងហ ល ទំ ងជារំផ្តល ញែនមលនក្សរ ដិ៍
ន ម្ េះពាណិែជក្សមមររស់គ៉ូប្រហែង។  ៉ូចការនបាក្សរនញ្ញជ ែ ការរងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះេោយម
លបួងអ្ែិលិែ  ឹងេ័ែ៌  មិ ប្ែឹមប្ែូវ។ មិ  ៉ូចការនបាក្សរនញ្ញជ ែ នទាេះរីជាន េះមិ ប្ែូវ
បា នធវើន ើងន យនសចក្សតីរាយការណ៍មិ េិែ ឬ យល់ប្ច ំេីផ្លិែផ្លផ្តា ល់ររស់ខ្លួ នទ 
រ ុហ តជាការរេិះគ ់នលើគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងមិ េិែ ៉ូវផ្លិែផ្ល ឬនសវាររស់គ៉ូប្រហែង។ ការ
រងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ ហែងហែពាក់្សេ ឋ័ជាមួយការវាយប្រហារន យផ្តា ល់នលើពាណិែជក្សរណមួយ 
ឬ ប្រនេទេិនសសណមួយន ប្ក្សមុពាណិែជក្សរនន្ទេះ រ ុហ តផ្លវបិាក្សររស់វា នៅែួសេីនោល
រំណង: នប្ពាេះេ័ែ៌  េីគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង ឬ ផ្លិែផ្លររស់ោែ់គឺមិ ប្ែឹមប្ែូវ អ្ែិលិែ ក៏្ស
ទទួលរងនប្ោេះផ្ងហ រ ។ 
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សនមលងទី4: នែើគំ ិែន ការរងខ៉ូចនក្សរ តន៏ ម្ េះខុ្សោន នៅក្សនុងប្រនទសនផ្េងៗោន ឬនទ ? 
នៅក្សនុងប្រនទសមួយចំ ួ  ការហលលងយ ងេិែប្បាក្ស អំ្េីគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងមួយអាចចាែ់ទុក្សថា
ជាការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ប្រសិ នរើ "ការវាយប្រហារ" ប្ែូវបា ផ្ាុេះន ើងនចញេី
នប្ៅហ  កំ្សណែ់ ឬ ប្រសិ នរើពាក្សយហ លបា នប្រើនធវើនអាយខ្៉ូចប្រនយែ ៏។ ផ្ាុយមក្សវញិ 
ប្រនទសមួយចំ ួ  រែឹរ តឹង ៉ូវសញ្ញា ណន ការ ិយយរងខ៉ូចនក្សរ តន៏ ម្ េះហ លមិ ប្ែឹមប្ែូវ ឬ 
យ ងនហាចណស់ជាការនបាក្សរនញ្ញោ ែ ។ 
 
ការេ យល់េីភាេខុ្សោន នៅក្សនុងឥរយិរទន េះអាចប្ែូវបា  រក្សន ើញនៅក្សនុងការវាយែនមល
 ច់េីោន ន  "កិ្សែតិយសន ពាណិែជក្សមម" ។ ចារ់សតីេីការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់  
ឬសគល់ការពារកិ្សែតិយសពាណិែជក្សមមររស់ធុរៈែ  ន ក់្សៗក្សនុងពាណិែជក្សមម  ៉ូចជានៅក្សនុង
ប្រនទសន ទវីរអឺ្រ  រុ" កំ្សែុសរ ឋរបនវណីេិនសសន ការរងខ៉ូចអាែីវក្សមម "បា នក្សើែ   ជា
នោលការណ៍ វធិា ន េះ   ការរែឹរ តឹងខាល ំងជាងនសចក្សតីហលលងប្រ លនៅខាងនប្ៅរងវង់ការ
ប្រកួ្សែប្រហែងន យការគិែាមធមម ុញ្ាភាេ  ៉ូចជានសរភីាេន ការរនញ្ចញមែិ ប្ែូវបា 
យក្សមក្សគិែេិចារណ។ ក្សនុងប្រនទសនផ្េងនទៀែ ជាេិនសសប្រនទសហ លមិ ទា ់បា 
រនងកើែប្រេ័ ឋ ប្រឆំ្ង ឹងការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់នអាយបា ទ៉ូលំទ៉ូលាយ ឥយរល
គឺេិែជាផ្ាុយោន : វាប្ែូវស មែ់ថាក្សនុងចំណរ់អារមមណ៏ន ការប្រកួ្សែប្រហែង ការវាយប្រហារ
នលើគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង គឺជានរឿងនចៀសមិ ផុ្ែ ហ លេួក្សនគប្ែូវហែអ្ែ់ឱ្ នអាយបា នប្ចើ   ិង 
ប្េំហ  គួរហែគ៉ូរនចញេីក្សហ លងហ លការវាយប្រហារន េះហផ្អក្សនលើនរឿងមិ េិែ។ នៅក្សនុង
ប្រនទសទំាងនន្ទេះ ភាគីន ើមនចាទជាធមមា ក៏្សរ ិនសធរាល់រ ាុក្សន េសតុាង  ៉ូចមិ េិែន 
នសចក្សតីហលលង ហ លែួ កាលអាចនធវើឱ្យសក្សមមភាេមួយមិ អាចនៅរចួ។ 
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សំណួរវាយែនមលខ្លួ ឯង ( SAQ ) 
SAQ6:នែើខាងនប្កាមន េះណខ្លេះជាឧទាែរណ៏ន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ន យ្រ

ការរងខ៉ូចនក្សរ តិ៍ន ម្ េះ ? 
1.ការ ិយយថា ទឹក្សន េះនោែ៉ូររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងនធវើេីទឹក្សន េះនោខ្៉ូច 
2.ការ ិយយថា ផ្លិែផ្លររស់ប្ក្សមុែ  ុមួយគឺលអប្រនសើរសប្ រ់សុខ្ភាេអ្នក្សនប្រើប្បាស់ 
3.ការនប្រើប្បាស់ ល្ ក្សសញ្ញា ស្រសន ៀងោន នៅ ឹងគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង នលើផ្លិែផ្លអ្ ់ជាងខាល ងំ 

វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ: 
 
 
 

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ រ់ចនមលើយ 
ចនមលើយ SAQ 6  
 
ទំាងអ្ស់ន េះ គឺជាឧទាែរណ៍ន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ រ ុហ ត  ហែនលខ្1នទ គឺ
ជាឧទាែរណ៍ន ការរងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ ហែងហែស មែថានសចក្សតីហលលងន េះគឺមិ េិែនទ។ នលខ្ 
2 គឺជានបាក្សរនញ្ញោ ែប្រសិ នរើមិ េិែ នែើយនលខ្3 គឺជាប្រនេទន ការនធវើនអាយភា ់ប្ច
 ំ។ 
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ការរង្ហា ញេ័ែ៌  ស ា ែ់ 
្រៈសំខា ់ន ការប្រកួ្សែប្រហែងពាណិែជក្សមមររស់សែប្ោសមួយអាចជាេ័ែ៌  

ហ លបា រនងកើែ  ិងហ លប្រម៉ូលបា ន យសែប្ោស ឬ រុគគលនន្ទេះ ។ ជាឧទាែរណ៍ 
រញ្ជ ីអ្ែិលិែ   ិងអ្ែិលិែ សកាត  ុេល អាចផ្តល់ឱ្យប្ក្សុមែ ុ  ៉ូវគុណសមបែតិនលើគ៉ូប្រកួ្សែ
ប្រហែងររស់ខ្លួ  ហ លមិ   រញ្ជ ីន ម្ េះន េះ។ ឧទាែរណ៏មួយនទៀែ គឺ សែប្ោសមួយ
បា រនងកើែ ំនណើ រការឧសាែក្សមមស ា ែ់មួយហ លអាចឱ្យវអាចលក់្សផ្លិែផ្លហ ល  
គុណភាេ ឬ ែនមលទារជាង ។ ខ្ាុំសងឃឹមថាអ្នក្សយល់ស្រសរជាមួយខ្ាុំថា ប្រសិ នរើ រំហណក្ស
េ័ែ៌  ទំាងន េះប្ែូវបា ផ្តល់នៅគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង ន យោម  ការអ្ ុញ្ញា ែេី ច ស់េ័ែ៌   
ន េះជាការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់។ ជាការេិែណស់ ការរនញ្ចញេ័ែ៌  ស ា ែ់ ប្ែូវ
បា កំ្សណែ់ថាជាការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ន យកិ្សចចប្េមនប្េៀង TRIPS ឆ្ន ំ 1994 
ហ លែប្មូវឲ្យស ែិក្សអ្ងគការពាណិែជក្សមមេិេេនលាក្ស ផ្តល់ ៉ូវការការពារសប្ រ់ " េែ៌
  ហ លមិ ប្ែូវរង្ហា ញ" ។ 

កិ្សចចប្េមនប្េៀងTRIPS បា េិេណ៌ន្ទជាេិនសសថាការការពារេ័ែ៌  ហ លមិ 
រង្ហា ញ ចំាបាច់ន ើមបកីារពារប្រឆំ្ង ឹងការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ ( ប្ា39(2)) ។ 

(ក្ស) 
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សនមលងទី 5: នែែុអ្វីបា ជា ការពារប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមម មិ អាចប្ែូវការពារ ៉ូច 
 េ័ែ៌  ស ា ែ់ ? 
ការេប្ងឹងការប្រកួ្សែប្រហែងជាធមមា អាស្រស័យនៅនលើរនចចក្សនទសនចនប្រឌិែ  ិងផ្ាភាច រ់ ឹង
ចំនណេះនធវើនៅក្សនុងវស័ិយឧសាែក្សមម  ិង/ឬ ពាណិែជក្សមម។ នទាេះជាយ ងណ រនចចក្សនទស 
 ិង ចំនណេះនធវើន េះ គឺហែងហែមិ ការពារន យចារ់ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមមនទ ។ ទីមួយ 
ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមម គឺសប្ រ់ហែការរនងកើែលមីនៅក្សនុងវស័ិយរនចចក្សវទិោ  ិង មិ 
សប្ រ់សមិទធិផ្លនចនប្រឌិែទាក់្សទង ឹងការប្រែិរែតិអាែីវក្សមមនទ។ល។ ជាងន េះនៅនទៀែ 
ការរក្សន ើញរនចចក្សនទស ឬ េ័ែ៌  មួយចំ ួ  ហ លផ្តល់អ្ែែប្រនយែ ៍ពាណិែជក្សមម 
សប្ រ់ពាណិែជក្សរជាក់្សលាក់្សណមួយ អាចខ្វេះភាេលមីស្រសឡាង ឬ ែំហា នចនប្រឌិែ ន ើមបីនធវើ
ឱ្យេួក្សនគអាចចុេះប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមមបា  ។ នលើសេីន េះនទៀែ នេលហ លពាក្សយនសនើសំុ
ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមមមួយកំ្សេុងរង់ចំា  រារណេែ៌  មិ ប្ែូវបា រនញ្ចញជា្ធារ
ណៈ  ច ស់េែ៌  ហ លប្ែូវចុេះប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមម គួរហែការពារប្រឆំ្ង ឹងការ
រង្ហា ញេ័ែ៌  ខុ្សចារ់ណមួយន យអ្នក្សនផ្េងនទៀែ  ន យមិ គិែថានែើទីរំផុ្ែពាក្សយ
នសនើសំុទទ៉ូលបា ការផ្តល់ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមមបា ឬមិ បា នន្ទេះនទ។ 
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សំណួរសវ័យវាយែនមល ( SAQ ) 
SAQ 7: នែើខាងនប្កាមន េះណខ្លេះ អាចប្ែវូបា ចាែ់ទុក្សថាជាេែ៌  សមរមយ សប្ រ់ ការ
ការពារនប្កាមកិ្សចចប្េមនប្េៀង TRIP? 
1. រ៉ូរម តសប្ រ់នេសែជៈោម  ជាែិអាល់កុ្សល 
2. េែ៌  នៅក្សនុងប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមម ហ លបា ផុ្ែសុេលភាេ  
3. េែ៌  ហ លមិ ប្ែវូបា ទទួលការផ្តល់ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមម 
4. ការអ្ ុវែតគណ ីររស់ប្ក្សមុែ ុ  
5. រញ្ជ ីន ម្ េះអ្ែិលិែ  

វាយចនមលើយររស់អ្នក្សនៅទីន េះ: 
 
 
 
 
 
 
 

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ រ់ចនមលើយ 
ចនមលើយ SAQ 7  
  ហែនលខ្2នទ មិ អាចចាែ់ទុក្សថាជាការស ា ែ់ពាណិែជក្សមម ៉ូចជាេ័ែ៌  នៅក្សនុង
ប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមមប្ែូវបា នគផ្េេវផ្ាយ  ិង សែិែជា្ធារណៈ នែើយអាចប្ែូវបា 
នប្រើប្បាស់ន យនសរ ីរន្ទា រ់េីផុ្ែសុេលភាេប្រកាស ីយរប្ែែក្សកក្សមម។ 
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ទាញយក្សប្រនយែ ៍ែួសនែែុេិសមិទធិផ្ល ររស់អ្នក្ស ៏ហទ 
សញ្ញា ណ "Free riding"   លក្សខណៈេិនសសរមួមួយចំ ួ  ជាសញ្ញា ណន ការរងក

ឱ្យ  ការភា ់ប្ច ំ  ិងការនបាក្សរនញ្ញោ ែ ។ វាអាចកំ្សណែ់បា ថា ទប្មង់ទ៉ូលាយន ការ
ប្រកួ្សែប្រហែងន យការនធវើប្ារ់ាម ។ ក្សនុងនោលការណ៍ន ទីផ្ារនសរ ី នទាេះជាយ ងណ 
ការនក្សងប្រវញ័្ច  ឬ "ការយក្សនធវើជាររស់ខ្លួ " ន សមិទធិផ្លររស់ម ុសេ ន ក់្សគឺអ្យុែតិធម៌ក្សនុង
កាលៈនទសៈជាក់្សលាក់្ស។ ផ្ាុយមក្សវញិ អំ្នេើហ លរណត លនអាយ  ការយល់ប្ច ំ ឬ 
យល់ខុ្សជាធមមា រញ្ញជ ក់្សការយក្សន យនសរ(ីFree riding) នលើសមិទធិផ្លររស់ម ុសេ
 ន ក់្សនផ្េងនទៀែ រ ុហ តជាទ៉ូនៅទទួល គ្ ល់ថាជាទប្មង់ន ការយក្សន យនសរ ី “Free riding” 
ហែងហែជាអំ្នេើអ្យុែតិធម៌។ 

  ប្រនេទនផ្េងោន ន ការយក្សន យនសរ ីFree riding រមួ  ការរំផ្តល ញភាេហញក្ស
 ច់េីែនមល  ិងគុណភាេន   ក្សររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង។ ន េះអាចនក្សើែន ើងប្រសិ នរើ   ក្ស
ស្រសន ៀងោន មួយ ប្ែូវបា នប្រើសប្ រ់ ទំ ិញ ឬនសវាក្សមមមិ  ៉ូចោន  ។ 
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ការផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមម នប្រៀរនធៀរ 
ការផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ   ២ ហររ : ជានសចក្សដីនយងវែិជ   ល់ 

ផ្លិែផ្លមួយនផ្េងនទៀែ (ន យអ្េះអាងថាផ្លិែផ្លររស់ខ្លួ គឺ លអ ៉ូចនគ) ឬ នសចក្សតី
នយងអ្វែិជ   (ន យអ្េះអាងថាផ្លិែផ្លររស់ខ្លួ គឺ ប្រនសើរជាងនគ) ។ នៅក្សនុងការ
នលើក្សន ើងទីមួយ ជាទ៉ូនៅផ្លិែផ្លគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងប្ែូវបា នគទទួល គ្ ល់ ចំ ុចសំខា ់
ទាក់្សទង ឹងលទធភាេន ការទាញយក្សនក្សរ តិន៏ ម្ េះែំ ួញ។ នៅក្សនុងក្សរណីទីេីរ  ផ្លិែផ្លគ៉ូ
ប្រកួ្សែប្រហែងប្ែូវបា រេិះគ ់ វាគឺជាសំណួរន ការខ្៉ូចខាែហ លបា នលើក្សន ើង។ នទាេះជា
យ ងណ ទប្មង់ទំាងេីរន ការនប្រៀរនធៀរពាក់្សេ ឋ័នសចក្សដីនយង(ោម  ការអ្ ុញ្ញា ែ) នៅគ៉ូ
ប្រកួ្សែប្រហែងណមួយ ហ លបា រង្ហា ញន យន ម្ េះ ឬ អាចកំ្សណែ់អ្ែតសញ្ញា ណបា 
ទំាងស្រសងុជា្ធារណៈ។ 

ប្ែូវចងចំាថា  វា  ភាេខុ្សោន នៅក្សនុងការវាយែនមលសញ្ញា ណន  "ការនបាក្ស
រនញ្ញោ ែ"  ិង ជាេិនសស "ការរងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ"។  ៉ូចបា នរៀររារ់ខាងនលើ រណត ប្រនទស
មួយចំ ួ គិែថានសចក្សតីហលលងអ្េះអាងថាឧែតមខ្ពង់ខ្ពស់ ឬ លអហរលក្ស (  ៉ូចជា "លអរំផុ្ែ" ជាន ើម) 
ជាការនបាក្សរនញ្ញោ ែ លុេះប្ាហែេួក្សនគអាចរង្ហា ញបា ថាប្ែឹមប្ែូវ នេលហ លអ្នក្សនផ្េងគិែ
ថាេួក្សនគរំនផ្លើសោម  ការរងកនប្ោេះថាន ក់្ស ។ ការវាយែនមលខុ្សោន ន សញ្ញា ណររស់ "ការរងខ៉ូច
នក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ"  ិង "វែិីក្សមម" គឺ  ្រៈសំខា ់ខាល ំងណស់ ។ នៅក្សនុងរណត ប្រនទសហ ល
  ឥរយិរទទុទិ ឋិ ិយម នសចក្សតីហលលងរង្ហអ រ់ ការផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ ជាទ៉ូនៅ
  ការអ្ែ់ឱ្ ឱ្យ ។  រារណអ្វីហ លបា  ិយយ ជាការេិែ ែុលាការ ឹងមិ នប្ែៀែ
ហប្ែក្សនទ នទាេះជានសចក្សដីនយងនៅគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង ឬ ផ្លិែផ្លររស់នគគឺយ ងចាស់
រង្ហអ រ់ ឬ នក្សងប្រវញ័្ច នលើនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះលបរីរស់េួក្សនគក៏្សន យ។ នៅក្សនុងរណត ប្រនទស ហ ល
  ប្រនេណីសងកែ់ធា ់ជាេិនសសនៅនលើការការពារពាណិែជក្សរ «នទៀងប្ែង់» ិងនក្សរ តិ៍ន ម្ េះ
ររស់ោែ់ ការផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ គឺប្ែូវហាមឃាែ់ ឬក៏្សយ ងនហាចណស់បា 
 ក់្សក្សប្មិែយ ងខាល ំង។ នេលខ្លេះ ន ម្ េះររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងប្ែូវបា នលើក្សន ើងប្រឆ្ំង ឹង
ឆ ាៈររស់ោែ់ ន េះប្ែូវបា ចាែ់ទុក្សថាជាការរងខ៉ូចនក្សរ ដិ៍ន ម្ េះ នែែុ ៉ូនចនេះជាប្រកួ្សែប្រហែង
មិ ន ម្ េះប្ែង់។ នយងាមវធិា ហ លថា " ពាណិែជក្សរនទៀងប្ែង់គួរេំុប្ែូវបា នគនលើក្សន ើង  
នទាេះរីជាការនលើក្សន ើងជាការេិែក៏្សន យ" ចារ់ប្រនទសមួយចំ ួ បា ហាមឃាែ់ការ
នប្រៀរនធៀរទាំងអ្ស់ ន យមិ ចាំបាច់ឱ្យកំ្សណែ់អ្ែតសញ្ញា ណគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង ។ នសចក្សតី
សំអាង ៉ូចោន បា នំ្ទនអាយែុលាការន រណត ប្រនទស នផ្េងនទៀែកំ្សណែ់ថាការផ្េេវផ្ាយ
ពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ ែិច ឬនប្ចើ ន យសវ័យប្រវែតិប្រឆំ្ង ឹងការអ្ ុវែតពាណិែជក្សមម
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នទៀងប្ែង់ ( ៉ូនចនេះនែើយ ប្រឆំ្ង ឹងរទរបញ្ញា ែតិទ៉ូនៅន ចារ់សតីេីការប្រកួ្សែប្រហែងមិ 
ន ម្ េះប្ែង់) ។ 

នទាេះរីជា ប្រនទសជានប្ចើ កំ្សណែ់យ ងែឹងរងឹថា ការផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ
គឺជាការអ្ ុវែតមិ នទៀងប្ែង់  ិន្ទន ការអ្វែិជ  ទាក់្សទង ឹងក្សនុងការផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរ
នធៀរ  ការផ្តល ស់រត៉ូរ រ ុន្ទម  ឆ្ន ំចុងនប្កាយន េះ។ វាប្ែូវបា ទទួល គ្ ល់កា ់ហែខាល ំងន ើង
ថា ការនប្រៀរនធៀរេិែន អ្ងគនែែុប្ែឹមប្ែូវ មិ ប្ែឹមហែអាចកាែ់រ ែយការចំណយនលលន ើម
ហសវងរក្សេ័ែ៌  ររស់អ្ែិលិែ នទ រ ុហ តក៏្ស  ផ្លវែិជ  នលើនស ឋកិ្សចច ន យនធវើឱ្យប្រនសើរ
ន ើង ៉ូវែ ល ភាេទីផ្ារ។ ែុលាការន រណត ប្រនទសទំាងនន្ទេះ ហ លជាទ៉ូនៅចាែ់ទុក្សការ
ផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរជាការរងខ៉ូចនក្សរ តិន័ ម្ េះ បា រ ធ៉ូររ ែយជារ តរន្ទា រ់ការហាម
ឃាែ់យ ងែឹងរងឹនលើនសចក្សតីហលលងរង្ហា ញេីអ្ែតសញ្ញា ណគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងណមួយ។ 
ឧទាែរណ៍ ការនប្រៀរនធៀរនលល ប្រសិ នរើ  ម៉ូល ឋ  េិែ ប្ែឹមប្ែវូ ិងប្គរ់ប្ោ ់ អាចប្ែូវ
បា អ្ ុញ្ញា ែ។ ជារមួ ហាក់្សរី ៉ូចជា   ិន្ទន ការចាស់លាស់នឆ្ព េះនៅរក្សការទទួលយក្ស
ការផ្េេវផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរយ ងេិែប្បាក្ស ។ 
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អំ្នេើនផ្េងនទៀែន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
អ្នក្សគួរយល់ថា រចចរប នន េះវស័ិយការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់  លក្សខណៈទ៉ូលំ

ទ៉ូលាយ  នែើយប្រប្េឹែតក្សមមន ប្រនទសនផ្េងោន    លក្សខណៈខុ្សោន គួរឱ្យក្សែ់ស គ ល់ ។ 
 ៉ូនចនេះ ន ើមបីរំនេញរញ្ជ ីន អំ្នេើមិ ន ម្ េះប្ែង់ ាមហែអាចនធវើនៅបា  ជាសំខា ់ប្ែូវ  
ការផ្តល់ ៉ូវឧទាែរណ៍ខ្លីៗរហ ែម  

 ការផ្ាយពាណិែជក្សមមប្រ ល ។ ឧទាែរណ៍ ការផ្ាយពាណិែជក្សមមទាញ
យក្សផ្លប្រនយែ ៍េីការេ័យខាល ចន ើមបីរនងកើ ការលក់្ស។ 

 ការនប្រើប្បាស់រនចចក្សនទសផ្េេវផ្ាយការលក់្ស   ៉ូចជា នឆ្ន ែ អំ្នណយ 
 ិង ប្បាក់្សរង្ហវ  ់ ។ ទំាងន េះ ប្ែូវបា ចាែ់ទុក្សជានប្គៀង់ទាក់្សចិែតអ្ែិលិែ ឱ្យ
ទិញផ្លិែផ្លអ្វីមួយ។ 

 នធវើឱ្យរាងំសាេះ ល់សក្សមមភាេទីផ្ារ  ៉ូចជាការរំផ្តល ញ រនេសែជៈររស់ គ៉ូ
ប្រកួ្សែប្រហែងហ លយក្សប្ែ រ់វញិបា  ។ 
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នសចក្សដីសនងខរន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ 
គំ ិែន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់   ាំងេីយ៉ូរណស់មក្សនែើយហ រ នែើយ

ប្ែូវបា ចាែ់ទុក្សវធីិមួយក្សនុងការការពារក្សមមសិទធិរញ្ញា  នៅន ើមឆ្ន ំ1900 នៅនេល  ការហក្ស
ហប្រអ្ ុសញ្ញា ទីប្ក្សុងបា រសីនៅទីប្ក្សុងប្េុចហស ល។ វាអាចចាែ់ទុក្សជាការអ្ ុវែត ហ លេនងវៀង
នចញេីប្រែិរែដិការន យនសរនី ក្សមមសិទធិរញ្ញា   ិងជាប្រេ័ ធផ្តល់ ៉ូវការនលើក្សទឹក្សចិែត ។ 

អំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់ គឺជាអំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងណមួយហ ល
ផ្ាុយេីការអ្ ុវែត ៍នទៀែប្ែង់ នៅក្សនុងមែឈ ឋ  ឧសាែក្សមម ឬ ពាណិែជក្សមម។ 

ជាឧទាែរណ៍ អំ្នេើ ៉ូចខាងនប្កាម ប្ែូវបា ហាមឃាែ់ : 
 អំ្នេើទំាងឡាយ ហ លរនងកើែនអាយ  ការយល់ប្ច ំ ាមមនធោបាយណ

មួយ ជាមួយសែប្ោស ទំ ិញ ឬ សក្សមមភាេឧសាែក្សមម ឬពាណិែជក្សមម
ររស់គ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង 

 ការនចាទប្រកា ់មិ េិែក្សនុងរងវង់ពាណិែជក្សមមាមហររណមួយ ៉ូចជារងខ៉ូច
នក្សរ ដិ៍ន ម្ េះគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែងេីទំ ិញ ឬ សក្សមមភាេឧសាែក្សមម ឬ ពាណិែជក្សមម 

 ការចងអុលរង្ហា ញ ឬ ការនចាទប្រកា ់ោម  េសតុាងក្សនុងរងវង់ពាណិែជក្សមមនំ្ទនអា
យ្ធារណែ េ ត័ប្ច ំេីទំ ិញ ប្រនេទ  ំនណើ រការផ្លិែ ចរែិលក្សខណៈ 
នោលរំណងសមស្រសរររស់វា ឬ ររ ិណ 
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អំ្នេើន ការប្រកួ្សែប្រហែងមិ ន ម្ េះប្ែង់   នប្ចើ ប្រនេទ  ៉ូចជា: 
 ការនធវើឱ្យភា ់ប្ច ំ 
 ការនបាក្សរនញ្ញោ ែ 
 ការរងខ៉ូចនក្សរ តិ៍ន ម្ េះគ៉ូប្រកួ្សែប្រហែង 
 ការរនំលាេរំពា នលើការស ា ែ់ពាណិែជក្សមម 
 ការទាញយក្សផ្លប្រនយែ ៍េីសមិទឋផ្លររស់អ្នក្ស ៏នទ (ែិេះនសេះហលង

ន ) 
 ការផ្ាយពាណិែជក្សមមនប្រៀរនធៀរ។ 

 
អ្ែែរទចារ់ : 

 កិ្សចចប្េមនប្េៀង TRIPS 
 អ្ ុសញ្ញា ទីប្ក្សងុបា រសីសតីេីកិ្សចចការពារក្សមមសិទធិឧសាែក្សមម។ 


